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۲37
هفته اول تیرماه 

بود و من از سر کار 
به خانه برگشته بودم. 
صدایی شبیه صدای 

دکتر محمدرضا 
سنگری از پشت 

تلفن همراه شنیدم 
که بسیار مهربانانه 

شماره ششم چامه را 
می نواخت. او کسی 
نبود جز محمدکریم 
جوهری با اطالعات 
وسیعی از ادب امروز 

و دیروز که مبلغ 
زبان پیشرو فارسی 

است و در کرمانشاه 
زندگی می کند..

محمدباقر 
معین فر قوچانی 

هم  از سر لطف با 
من تماس گرفتند و 
اظهار نظر کرد. او 
در قوچان فصلنامه 

باغ خبوشان را منتشر 
می کند. و انصافاً از 
مجله های ارزشمند 
محلی است و صد 

حیف که در این گیر 
و دار گرانی کاغذ 

توان ادامه از او سلب 
شده است. دربره 
مجله چامه بسیار 

پرسید و من پاسخ 
دادم صاف و ساده. 
او دوست جدید و 

نادیده ی ماست.

112
به دیدار 

محمد ولی زاده 
رفته بودم تا چند 

کتاب عتیقه شعر از 
او بگیرم. مجموعه 
شعری با نام هنوز 
خیلی جوانم را از 
مریم سید افقهی به 

من هدیه داد. 
نام خانوادگی اش 
مرا به گراش برد. 
محمد به او که در 
بندرعباس زندگی 
می کند زنگ زد 

و پرسش مرا تکرار 
کرد. جواب داد بله 
پدر بزرگ من آقا 

سیدحبیب اهلل افقهی 
است.

ی  چامه ورز
 | صادق رحماین
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76
آخرین بار 

که او را دیدم در 
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی بود . 

روز بزرگداشت زبان 
فارسی، اما نتوانستم 
خودم را مجاب کنم 

که با او خوش و 
بش کنم. شاید به 

سبب خجول بودنم 
یا بزرگی او.  حتی 

حاال که برای او این 
ویژه چامه را آماده 
می کنم، خجالت 

می کشم با  او تماس 
بگیرم. اسکندر 

صالحی گفت حتماً 
تماس بگیر شاید تو 
را راهنمایی هایی در 
پر و پیمان تر کردن 
ویژه چامه بکند ولی 

چشمم آب نمی 
خورد.

184
از حسین 

جالل پور 
خورموجی یک 

کتاب شعر از محمد 
ولی زاده هدیه 
گرفتم.  او را از 

نزدیک ندیده بودم. 
دهم فروردین  همین 

امسال در محور 
جاشک به خورموج 

تصادف کرد و 
درگذشت. همسر 
و فرزندش نیز با 

او همراه بودند که 
آنان جان سالم به 
در بردند. به همت 
محمد ولی زاده در 
خانه هنرمندان ایران 
پنج شنبه سیزدهم تیر 
یادبود او برگزار شد.  

برخی از صفحات 
چامه برای اوست.

134
هم شعر می 

نویسد و هم داستان. 
مگر سکوت خداوند 
مجموعه شعر اوست 
و من همان سالی که 
منتشر شد خریدم و 
خواندم. شعرهای 
کوتاه داشت و 
تامالت خاص. 

داستان وضعیت را 
هم در اواخر دهه 

هفتاد خواندم. هنوز 
که بیست سال از 

آن می گذرد وقتی 
می خوانی اش همان 
حس آن سال ها را 
در تو دارد.  موسی 
بیدج آن را به عربی 
ترجمه و در مجله 
شیراز منتشر کرده 
است.پیشنهاد می 
کنم این داستان را 

بخوانید.
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164
 مصطفی علی 

پور اخیراً کتاب 
نقدنوشته هایش را به 
چاپ سپرده است. 
بخشی از نقدهایش 
را خواندم. به همان 
صورتی که یک 
ریز و کوتاه و پر 
هیجان حرف می 
زند، نقدهایش را 

نوشته است. اما یک 
فرق اساسی دارد. 

در نقدهایش کاماًل 
رد پای پژوهش را 
احساس می کنی. 

نقدهایش مبنا دارد و 
جهان بینی جدیدی 
را به خواننده عالقه 

مند به شعر می دهد.  
مصطفی را از همان 
سال های دانشجویی 
و رونق کنگره های 
شعر دانشجویی می 

شناسم.

270
موجب 

آشنایی با مجید 
استیری این بود که 

طرحی رادیویی داده 
بود با نام مجله ادبی 
فانوس، کمی نیاز 
به کار بیشتر از نظر 
تکنیک داشت ولی 
محتوایش مفید و 

ارزشمند بود. چون 
می دانستم داستان 

نویس است، شخصاً 
با او تماس گرفتم 

تا همدیگر را ببینیم. 
سه کتا ب تاکنون 
از او منتشر شده 

است. کتاب ها را 
با خودش آورده 

بود : وقتی خورشید 
خوابد، تخران و 

رمق. برشی از رمان 
رمق را در این شماره 

بخوانید.

58
محمد امین 

کرخی، شاعر و 
مترجم عراقی که 
اکنون در هلند 

زندگی می کند و 
سال های اقامت در 
قم با هم در موسسه 

محراب اندیشه 
محمد خنیفر زاده 
کار می کردیم. 

یاد حسن الباقری و 
عبدالعظیم فنجان و 
باسم الرسام به خیر. 
او با ادبیات و سینما 
و گردش زندگی 

می کند. با خدیجه 
دختری از کازابالنکا 

ازدواج کرد و دو 
دختر دارد با نام 

های حنین و غزل. 
خود را از جملة  
پارسیان عرب می 
داند. مصاحبه او را 

بخوانید.
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سمیرا 
عباسی: روزهای 
نخستینی که سر 

کالس هایش می 
نشستیم با یک دنیا 
عطش به آگاهی 
بیشتر و دانستن و 
دانستن و دانستن 

کالس را ترک می 
کردیم.این مرد به 

حقیقت بزرگ،حس 
تعهد و انسانیت و بی 

تفاوت نبودن؛این 
مرد بزرگ انگیزه ی 
حرکت و دیگرگونه 

سازی و پویایی 
را در روح تک 

تک دانشجویانش 
تزریق می کند.اویی 

که نامش)دکتر( 
عبدالحسین است و 

نشانش فرزاد . 
اگر او را بشناسید 

خواهید دانست چه 
می گویم.

122
اصغــر  علــی 

آن  از  محمدخانــی 
تالشــگران  جملــه 
فرهنــگ  عرصــه 
نامــش  و  اســت 
و  فرهیختــگان  بــا 
نامــآوران ادب و هنــر 
گــره خــورده اســت. 
ســماحت و گشــاده 
دســتی او در انتشــار 
مباحــث  ترویــج  و 
ــال زدنی  فرهنگــی مث
انتخــاب  اســت. 
موضوعــات مســتمر 
و  ادب  حــوزه  در 
برگــزاری  و  شــعر 
ــد و  ــای نق نشســت ه
ــای  ــاب ه ــی کت بررس
ــی  ــار و برپای ــازه انتش ت
درســگفتار از او مــردی 
خســتگی ناپذیر در این 
عرصــه ســاخته اســت

278
فرزدق 

اسدی هم اکنون در 
رسانه جهانی العام 

فعالیت دارد، اما هم 
شعر می گوید، هم 
ترجمه می کند و 

هم داستان کوتاه می 
نویسد. از او چند 

ترجمه داستان محمد 
خضیر در چامه 

منتشر شد. فرزدق 
را  همساالنش چون 
تیمور آقا محمدی 
بهتر می شناسند. 

حاال که نام تیمور 
به میان آمد. از او به 
تازگی رمان همه در 
نشر شهرستان ادب 
منتشر شده است. 
از فرزدق خاطره 

روزهای دبستانش را 
خواستم. یاد داشتی 

خواندنی فرستاد.
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   به مزنله آغاز
صادق رحماین

شــماره هفتــم یعنــی یــک 
ــالگی  ــرای یک س ــمع ب ش
شــد؛  روشــن  چامــه 
همچنــان  کــه  شــمعی 
می مانــد  باقــی  روشــن 
شــعر  روشــنای  در  تــا 
حیــات  بــه  داســتان  و 
دهــد. ادامــه  خــود 

در ایــن یــک ســال کــه از 
ــذرد،  ــه می گ ــار چام انتش
ایــن  دغدغــه ام  همــه 
بــا  محتــوای  کــه  بــود 
ــدی  ــازه و مفی ــت، ت کیفی
ــه خواننــدگان عرضــه  را ب
کردیــم  تــالش  کنیــم. 
بــا بــزرگان قلمــرو ادب 
تــا  کنیــم  گفت وگــو 
زیســتی  تجربه هــای  از 
گاه  شــویم.  آگاه  آنهــا 
پــاره ای  می افتــد  اتفــاق 
از  کــه  ســخن  یــک  از 
ال بــه الی گــپ و گفــت بــا 
ســرآمدان ادب ایــن مــرز 

و بــوم بــر کاغــذ می آیــد، 
بــه انــدازه تجربــه یــک 
ــد  ــا مفی ــرای م ــی ب زندگ
و بــاارزش اســت. از درون 
ــت  ــا و شنفت هاس گفت ه
چکیــده  می تــوان  کــه 
زبــان  از  را  عمــر  یــک 
آن  و  شــنید  دیگــران 
بســت. کار  بــه  را 

شــعرها  انتخــاب  در 
تــالش  داســتان ها  و 
بــود کــه  ایــن  بــر  مــن 
و  امیدبخــش  فضایــی 
ــی  ــراز زندگ ــا ت ــاز ب همس
ایرانــی را ترویــج کنــم. 
ــرن  ــم ق ــش از نی ــاید بی ش
ــژه  ــات، بوی ــه ادبی درونمای
داســتان های مــا حــال و 
ــد،  ــانه دارن ــی مایوس هوای
یاس آلــود  فضــای  ایــن 
در  ســال ها  و  ســال ها 
شــعر و ترانــه و داســتان 
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ــی  ــل ادب فعالیت هــای اصی
باشــد و خانــه کســانی کــه 
ــن  ــه ای ــام ب ــوص ت ــا خل ب
ــد.  ــن می زنن ــا دام تالش ه
ــرای  ــا ب ــن نشــانی م بنابرای
داســتان،  شــعر،  ارســال 
و  ادبــی  گفت و گــوی 
نشســت های  از  تصاویــر 
ادبــی در سراســر ایــران 
ــان  ــتان مهرب ــه روی دس ب
اســت. گشــوده  شــما 

نیــت مــن از همــان آغــاز 
انتشــار مجلــه ادبــی چامــه 
ایــن  کــه  بــود  آن  بــر 
فضــای  در  را  صفحــات 
رایــگان  بــه  مجــازی 
ــه ســهم  ــا ب ــم ت ــع کن توزی
خــود، خدمتــی هرچنــد 
کوچــک بــه ادب و زبــان 
فارســی بــه انجــام برســانم. 
امیــدوارم ایــن گونــه از 
ــی چشمداشــت،  عرضــه ب
حمــل بر کــم ارج دانســتن 
ــالش نشــود، بلکــه  ــن ت ای
بیفزایــد  دوســتی ها  بــر 
ــم  ــه ه ــه را ب ــل کلم و اه
ــه   ــد ک ــد. امی ــک کن نزدی
تــالش بــرای انتشــار مجله 
موجــب  چامــه  ادبــی 
و  کلمــه  بزرگداشــت 
شــود. آن  آفرینشــگران 

 
بمنه و کرمه

مــا ترویــج شــده اســت 
اگــر  کــه  گونــه ای  بــه 
جریــان  ایــن  بــا  اثــری 
ــی  ــر ادب ــد اث ــق نباش منطب
و  نمی شــد  شــمرده 
بــا  ادبیــات  نمی شــود. 
شکســت های  درونمایــه 
در  اجتماعــی  و  روحــی 
نیــز  منتقــدان  نظــرگاه 
توجــه  مــورد  همــواره 
قــرار گرفتــه و می شــود. 

در ایــن یــک ســال تــالش 
بــه  نگاهــی  بــا  کــردم 
ــی  ــراث ادب ــان از می جوان
ایــران نیــز غافل نباشــم. در 
ــران  ــرو ای ــار پیش ــار آث کن
ــار  ــات پرب و جهــان از ادبی
ایــن مــرز و بــوم نیــز بهــره 
برده ایــم. ســعی کردیــم 
هــم حــس شــاعرانگی در 
چامــه حضــوری پرمعنــا 
از  هــم  و  باشــد  داشــته 
گفتــار نظــری در حــوزه 
ــیم. ــره نباش ــات بی به ادبی

بــه راســتی رویــه مجلــه 
چامــه چنیــن اســت کــه 
ــش  ــه دان ــی ک ــه نقدهای ب
خواننــده  بــه  را  تــازه ای 
پرهیــز  نمی دهــد  انتقــال 
نقدهایــی  می کنــد؛ 
ــره ای  ــر گ ــره ای ب ــه گ ک
امــا  می افزایــد.  دیگــر 
کــه  بررســی هایی  از 

خواننــده  دانــش  بــه 
آغــوش  بــا  می افزایــد 
بــاز پذیرایــی می کنیــم.

موضوعــات  گوناگونــی 
آن  بــر  را  مــا  ادبــی 
داشــت کــه عــالوه بــر 
و  خالــص  ادبــی  آثــار 
اصیــل، صفحاتــی را بــه 
تجربــه زیســت شــاعران 
اخبــار  نویســندگان،  و 
تصاویــری  ادبــی،  مهــم 
ادبــی،  نشســت های  از 
بررســی  ادبــی،  مناظــره 
ترجمــه  کتــاب،  یــک 
بــه  داســتان  و  شــعر 
و  زبانــه  دو  صــورت 
ــاص  ــو اختص ــت و گ گف
مــرور  بــه  دهیــم. 
بــا  دیگــری  صفحــات 
تــازه  ایده هــای  ورود 
شــکل خواهــد گرفــت، 
مــا  بــه  کــه  صفحاتــی 
داد.  خواهیــد  پیشــنهاد 
ــی  ــه طرح ــاب در چام کت
اســت کــه در هــر شــماره 
کتــاب  پــس،  ایــن  از 
هایــی را کــه اثــر ادبــی بــه 
ــال  ــد و س ــی آین ــمار م ش
هاســت بــه چــاپ نمــی 
رســد، بــاز نشــر می شــود.

اداره  در  مــا  راهبــرد 
نشــریه ایــن اســت کــه 
بــرای  جایگاهــی  چامــه 
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بویبازیهایراهمدرسه

بویماِهمهر،ماهمهربان
بویخورشیدپگاِهمدرسه
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  | محمد رضا ثقفی

ی  داستان های تصویر
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 | جواد تکجو
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 | طاهر شعبانی
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ــه را  ــا مدرس ــودم. ام ــوب ب ــاگردان خ ــتان از ش در دبس
ــه  ــا ب ــی زدم ت ــه دل درد م دوســت نداشــتم. خــود را ب
مدرســه نــروم. بادبــادک را بیــش از کتــاب درس دوســت 
داشــتم. صــدای زنجــره را بــه انــدرز آقــای معلــم ترجیــح 
مــی دادم. وقتــی کــه در کالس اول دبســتان بــودم،  یــادم 
هســت یــک روز داشــتم نقاشــی می کــردم، معلــم ترکــه 
ی انــار را برداشــت و مرا زد و گفــت: »همه ی درس هایت 
خــوب اســت تنهــا عیــب تــو ایــن اســت کــه نقاشــی می 
کنــی.« ایــن نخســتین پاداشــی بــود کــه بــرای نقاشــی 
ــی  ــی و کاهگل ــای گچ ــه، دیواره ــن هم ــا ای ــم. ب گرفت
خانــه را ســیاه کــرده بــودم. ده ســاله بــودم کــه اولیــن 
شــعرم را نوشــتم . هنــوز یــک بیــت آن را بــه یــاد دارم:   

زجمعهتاسهشنبهخفتهناالن
نکردمهیچیادیازدبستان

ــه  ــم ک ــن را بگوی ــا هجده ســالگی شــعری ننوشــتم. ای ت
مــن تــا هجــده ســالگی کــودک بــودم. مــن دیــر بــزرگ 
شــدم. دبســتان را کــه تمــام کــردم، تابســتان را در 

ــم. ــان کار گرفت ــندگی کاش ــه ریس کارخان

هنوز در سفرم )آثار منتشرنشده سهراب(
 به کوشش  پریدخت سپهری، نشر فرزان روز، چاپ نهم،

 بادبادک را بیش از
        کتاب  درس دوست داشتم.

| سهراب سهپری
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ــه معنــی  ــران ب ــرای کــودکان ای ــه تحصیــل ب ــاز ب آغ
ــودکان در آن  ــه ک ــی ک ــت، مکان ــه اس ــه جامع ورود ب
کنــار آمــوزش خوانــدن و نوشــتن، کار جمعــی را تجربه 
می کننــد. چــه بســا آمــوزش جمــع بــودن، بــرای روان 
ــی  ــی و ریاض ــواد ادب ــب س ــازنده تر از کس ــودک، س ک
ــه  ــی کــه در ســال های بعــدی آمــوزش، ن باشــد. عامل
ــه  ــودکان را ب ــه می شــود، بلکــه ک ــده گرفت ــط نادی فق
ــا در ســاختار آموزشــی  ــرای بق ــت ب دســتگاه های رقاب
تبدیــل می کنــد. دانش آموزانــی کــه در ســال های 
ابتدایــی تحصیــل، بــه همکالســی های خــود بــه 
چشــم دوســت نــگاه می کردنــد، می آموزنــد کــه 
ــات  ــه امکان ــتیابی ب ــر و دس ــه بهت ــب رتب ــرای کس ب
بهتــر تحصیلــی، بایــد بتواننــد از دوســتان خــود 
در بــه خاطرســپاری دروس و نــه فهــم آن، پیشــی 
ــخت  ــی س ــده تحصیل ــتن آین ــاید ندانس ــد. ش بگیرن
ــیرین ترین و  ــه ش ــتان را ب ــال های دبس ــه س ــت ک اس
خاطره ســازترین ســال های تحصیــل تبدیــل کــرده 
اســت. در ایــن مجموعــه یادداشــت از نویســندگان 
ــی  ــال های ابتدای ــا از س ــد ت ــته ش ــاعران خواس و ش

ــد.  ــود بگوین ــل خ تحصی

 آن در کوچک آبی رنگ 
| آیدی�ز پورخامنه
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شــب را بــا رویــا هــای فــرار از مدرســه خوابیــدم. صبــح شــده بــود بــی آن کــه 
مــن خواســته باشــم. زنــگ دوم شــده بــود و مــن در هــراس بازگشــت بــه مدرســه 

و دیــدن آقــای ده بزرگــی معلــم ســپاهی دانــش بــه ســر مــی بــردم . عبــاس فــراش 
در خانــه را کوبیــده بــود و دنبــال مــن مــی گشــت. عبــاس دســت هــای مــرا محکــم 
ــرده ام آن را  ــم ک ــا قای ــم را کج ــاب های ــت کت ــی دانس ــه م ــادر ک ــود. م ــه ب گرفت
ــه مدرســه برگشــت.   ــاره ب ــا دوب ــر بغلــم گذاشــت و آن کــودک گریزپ ــه آرامــی زی ب
تســلیم شــدم . بــه مدرســه برگشــتم مثــل یــک تکــه ابــر و سرنوشــت کــودک آب بابا 
بــود، آن ســان کــه سرنوشــت کولیــان کــوچ اســت.  امتحــان دادم . در مــرداد مــاه 
قبــول شــدم! امــا هنــوز ابــری ام از مدرســه. ابرشــده بــودم و غــرق شــدم در رویاهــای 
کودکــی. االن معنــی فصــل هــا را بــا رگ و پوســتم فهــم مــی کنــم. نه دســتار ســفید 
پــدر و نــه ســرانداز مشــکی مــادر. در اطــراف خانــه ی مــا ســنگ هــای زیــادی بــود:

ینبارکهدرآینهتنهابودم آخر
پرسیرادیدمکهبهخودمیپیچید

الیانگشتانشقلمیپیدابود
دردسنگینی

زیرناخنهایشجاریبود

مندرآنآینهخودرادیدم
عرصآنروز

پرسیسنگبهدیواردبستانمیزد

منواودورشدیمازهمواو
درمهخاطرههایمگمشد

ی سنگ به دیوار دبستان می زد  پرس

| صادق رحماین

|
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آنچه نهادهای آموزشی نو به جامعه تحویل می دهند چه چیزی است؟
نهادهــای آموزشــی قدیــم در ســنت خــود در نهایــت »انســان« بــه معنــای »موجــوِد فعــال در 
طبیعــت و اجتمــاع« بــه جامعــه تحویــل می دادنــد و ایــن انســان از آن حیــث کــه موجــودی 
ــگاه  ــا ن ــه ب ــود ک ــش و نگرشــی ب ــا و بین ــا، مهارت ه ــود دارای توانایی ه ــت ب ــال در طبیع فع
تیمارانــه هــم بــا طبیعــت ســخن بگویــد و ســخن آن را بشــنود و از آن محافظــت کنــد و هــم 
ــی طبیعــی هــم در حــدی در طبیعــت  ــا ابزارهای ــن انســان ب ــرد. ای ــوت خــود را از آن برگی ق
تصرفــی می کــرد و هــم بــه چرخیــدِن طبیعــِی چــرِخ آن یــاری می رســاند و در عیــن حــال 
بــا انــس همیشــگی از آن می آموخــت کــه حیــات قوانینــی دارد کــه بایدشــان دریافــت و بــر 
ــن  ــۀ ای ــت و زندگــی خــود را شــکل مــی داد. از جمل اساس اشــان زندگــی کــرد و در می یاف
قوانیــن »نظــم« بــود و »قــدرت« بــود و »محدودیــت تــوان« هــم انســان و هــم دیگــر هســتان. 
ــس  ــدس؛ پ ــل ح ــت غیرقاب ــری اس ــردا روز دیگ ــه ف ــت ک ــت می آموخ ــان از طبیع ــن انس ای
همــواره دربرابــر هــر حادثــه ای گشــوده بــود و هــر لحظــه آمــاده کــه هــر چــه دارد را ســیل 
از بنیــاد بــر کنــد یــا ســرما ببــرد یــا آتــش بســوزاند. ایــن اســت کــه در لحظــه می زیســت و 
می خوانــد: »مگــر آنهــا کــه غــم خــوردن نمــردن!«؛ طمــع چندانــی نداشــت؛ ســبکبال بــود؛ 
ــا می توانســت  ــرای هــر امــر الم انگیــزی چــاره ای داشــت و در نتیجــه غــم نمی خــورد و ت ب

ــرد. ــی می ک زندگ
ــود کــه زیســت  ــه ب ــود آموخت ــال در اجتمــاع ب ــن انســان از آن حیــث کــه موجــودی فع و ای
اجتماعــی را کانــون عواطــف و احساســات و برنامه ریزی هــای خــود قــرار دهــد. او از کودکــی 
نــه در گلخانــۀ خانــه یــا مدرســه کــه در جــاری جامعــه، در عــزا و عروســی و جنــگ و صلــح 
و درو و آبیــاری و بازی-هــای جمعــی و ...، بــزرگ می شــد و در عمــل بــه خــردی اجتماعــی 
مجهــز می گشــت کــه زندگــی در جمــع خانــواده و خانــدان و قــوم و قبیلــه و روســتا و شــهر 
ــر  ــه دلپذی ــر ک ــط میس ــه فق ــی، ن ــات اهل ــی حیوان ــش، و حت ــودش و هم نوعان ــرای خ را ب
ــه  ــی ک ــا و مهارت های ــول، ارزش ه ــه اص ــود ب ــز ب ــی مجه ــرد اجتماع ــن خ ــاخت. ای می س
ــی  ــنتی ایران ــان س ــه انس ــت ک ــن اس ــرورد. ای ــی می پ ــوه از زندگ ــن نح ــرای ای ــان را ب انس
»خرســندی« را می زیســت بی دغدغــه و بــی تــالش آگاهانــه بــرای رســیدن مســتقیم بــه آن.
نهادهــای آموزشــی در جهــان قدیــم در حاشــیۀ زندگــی قــرار داشــت و در خدمت آن. انســان ها 
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ــا  ــه می آموختنــد ی اغلــب بیشــتر در خــود زندگــی و به قــدر نیــاز چیزکــی هــم در مکتبخان
نمی آموختنــد؛ اصــل خــود زندگــی بــود. و امــا احســاس نیــاز بــه نهادهــای آموزشــی جدیــد 
بــا ضــرب و زور تــوپ و تانــک صاحبــاِن مدرنیتــه در ایــران پدیــد آمــد و ایــن احســاس نیــاز 
ــی را باحســرت می جســت. و جهــان مــدرن  ــات مــدرن غرب همزمــان همــۀ ارزش هــا و امکان
غربــی خــود اگــر چــه گمــان می کــرد ایــن انســان اســت کــه در کانــون کوشــش های نظــری 
ــازی می کــرد. ایــن  ــود کــه ایــن نقــش را ب و عملــی اش قــرار دارد، عمــال ایــن »تکنیــک« ب
ــود و  ــل جامعــه شــد »تکنیســین« ب ــاز در حــوزۀ آمــوزش هــم آنچــه تحوی اســت کــه در آغ
ایــن اســت کــه نــگاه شــیء انگارانۀ انســان اروپایــی بــه طبیعــت بــه شیءشــدن خــود او هــم 
منجــر گشــت. و مــا ایرانیــان هــم مثــل دیگــر ملت هــا بــرای مقابلــه  بــا آتشــبارهای مــدرن 
و هولنــاک آنــان هروله کنــان تمــدن آتشبارســاز آنــان را به ناچــار چشم بســته اخــذ و 
اقتبــاس کردیــم. و آنــان اگــر هــر لحظــه در حــال نقــد و پاالیــش ایــن تمــدن بودنــد مــا بــا 
رویکــرد صفــر و یــک بــا آن عشــق یــا نفــرت ورزیدیــم و هرگــز ســهامدار یــا ســاکن آن نشــدیم 

و همچنــان در حاشــیۀ آن قــرار داریــم.
بــاری، یکــی از ویژگی هــای آمــوزش در گذشــتۀ مــا ایــن بــود کــه در متــن زندگــی اجتماعــی 
ــا  ــا در هماهنگــی ب ــوزش در دورۀ م ــا آم ــت؛ ام ــا آن شــکل می گرف ــل ب ــا هماهنگــی کام و ب
ــی در  ــم ایران ــن اســت کــه انســان قدی ــه آن صــورت می گیــرد. ای ــوِژی« و معطــوف ب »تکنول
ــی  ــه زندگ ــه ب ــت ک ــی را در می یاف ــت و ارزش های ــی می آموخ ــول و مهارت های ــل اص عم
ــه زندگــی  ــوزد ب ــی می آم ــد ایران ــا آنچــه انســان جدی ــد؛ ام اجتماعــی خرســندانه می انجامی
اجتماعــی بی توجــه اســت چــه رســد بــه زندگــی اجتماعــی خرســندانه. انســان ایرانــی جدیــد 
تــا زمانــی کــه شــیء اســت، اگــر درســت آمــوزش گرفتــه باشــد، در اجتمــاع تکنیکالیــزه بــه 
ــی،  ــف اجتماع ــات و عواط ــه احساس ــه متوج ــن ک ــض ای ــه مح ــا ب ــد؛ ام ــورت روان می زی ص
ــندیی در کار نمــی- ــر خرس ــود دیگ ــران، می ش ــات و عواطــف خــودش و دیگ ــی احساس یعن
بینــد. احتمــاال مــا همچنــان درگیــر دورۀ اول اخــذ و اقتبــاس تکنیــک مــدرن غربی ایــم و ایــن 
ــندی از  ــه خرس ــا بلک ــد ت ــا پالوده ان ــک آن را باره ــن تکنی ــان ای ــه صاحب ــت ک ــی اس در حال

ــد. ــود را بازیابن ــت رفتۀ خ دس
بــاری، انســان ســنتی ایرانــی در متــن زندگــی و در نهــاد فرعــی مکتبخانــه کــه در خدمــت آن 
بــود انســان ســاخته می شــد؛ ایــن اســت کــه بــه خــرد اجتماعــی ای مجهــز می گشــت کــه 
حداقــل مصلحت-اندیشــانه بــه ادب و اخــالق پــای در بنــد داشــت و ایــن پای بنــدی حداکثــر 
ــالش  ــور در ت ــا گ ــواره ت ــنتی از گه ــان س ــا داد و انس ــد آن را ارتق ــواره می ش ــت و هم نداش
بــرای کمــال خــود بــود. کمالــی معطــوف بــه زندگــی جمعــی. امــا تمرکــز انســان مدرنیتــه زدۀ 
ــیئی، و  ــه ش ــه او را ب ــت ک ــی اس ــر تکنیک ــز ب ــی آن، متمرک ــخۀ اصل ــالف نس ــی، به خ ایران
یــا حداکثــر ماشــینی، تبدیــل کــرده اســت کــه همــواره بایــد احساســات و عواطــف طبیعــی 
ــر  ــه س ــی ب ــت متالش ــاره و در نهای ــی دوپ ــه در حالت ــت ک ــن اس ــد. ای ــرکوب کن ــود را س خ
می بــرد. اگــر انســان ســنتی ایرانــی بی طمــع و بــی غــم فــردا در لحظــه می زیســت انســان 
ــه  ــی می کوشــد ک ــه فردای ــرای رســیدن ب ــا اشــتهای ســیری ناپذیر ب ــی ب ــه زدۀ ایران مدرنیت

ــود. ــترس تر می ش ــش دور از دس ــه برای ــر لحظ ه
در ایــران قدیــم امــر آمــوزش در حاشــیۀ زندگــی و در خدمــت آن بــود؛ امــا در ایــران امــروز 
آمــوزش در کانــون فعالیت هــای انســان و در مقابــل زندگــی اوســت. ایــن را چــاره بایــد کــرد.
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اولیــن روز مکتــب )مدرســه( دوره ی جدیــد و سرنوشــت ســازی اســت کــه بــرای هــر کســی بــا 
احساســات متفاوتــی شــروع میشــود. بــرای بعضــی هــا شــیرین و پــر از شــور و شــوق و هیجــان 
ــاس  ــی و احس ــاس و تنهای ــی و ی ــرس و نگران ــا  ت ــه ب ــخ ک ــده ای  روزی تل ــرای ع ــت و ب اس

جدایــی از خانــواده ســپری میشــود. 
اما برای من....

صبــح آفتابــی اول ســپتامبر. ســال 1۹۹1. چطــور مــی توانــم چنیــن روز شــیرین و خاطــره انگیــزی 
ــی  ــوه ای رنگ ــتی قه ــه پش ــا کول ــو ب ــای ن ــش ه ــاس و کف ــا لب ــه ب ــم! روزی ک ــوش کن را فرام
کــه بــه دوشــم انداختــه بــودم ســوی مکتب-آینــده ی نامعلــوم پیــش میرفتــم. گفتــم آینــده ی 
ناروشــن. چــون واقعــا نمیدانیســتم کــه قــرار اســت فــردا چــه و کــه بشــوم! تــک تــک لحظــات 
ــش  ــی را دور گردن ــن عکاس ــدرم دوربی ــح آن روز پ ــر دارم. صب ــه خاط ــه ب آن روز را همیش
انداختــه بــود و بــا عکســهایی کــه از مــن میگرفــت ســعی میکــرد خاطــرات آن روز را ثبــت کنــد 
و بوســه ای بــه پیشــانی ام زد و گفــت: -پســرم از امــروز بــه مکتــب میــروی. خوانــدن ،نوشــتن و 
راه و رســم زندگــی را یــاد میگیــری و میتوانــی بــرای آینــده ات تصمیــم بگیــری کــه چــه کاره 
شــوی و چــه راهــی را پیــش بگیــری. و یــک اســکناس ۳ روبلــی بــه مــن و پســر عمویــم بهــزاد 
کــه قــرار بــود همــراه او بــه مکتــب بــروم داد و بــا دعــای خیــرش بدرقــه مــان کــرد.از خانــه ی 
مــا تــا مدرســه فقــط چنــد کوچــه فاصلــه بــود بــرای همیــن پــدر و مــادرم همــراه مــن بــه مدرســه 
نیامدنــد. آن شــب کــه پگاهــش روز متفــاوت و مهمــی برایــم بــود، تــا صبــح از شــوق مکتــب 
خــواب بــه دیــده ام نیامــده بــود. انقــدر بــرای رفتــن بــه مدرســه شــوق و ذوق داشــتم کــه حتــی 

آن روز صبحانــه نخــوردم.
 در همــان مکتبــی کــه قــرار بــود درس بخوانــم دو خواهــر بزرگتــرم هــم درس میخواندنــد. قبــل 
ــم کــه  ــه ی عموی ــه خان ــه ب ــا عجل ــم همــراه پســر همســایه ام بهــزاد ب ــه مکتــب بروی از اینکــه ب
مکتبمــان پشــت خانــه اش بــود رفتیــم و از حیاطشــان یــک دســته گلهــای نرگــس و صدبــرگ 

چیدیــم تــا بــه معلممــان تقدیــم کنیــم. 

|

  اسکناس سه روبلی نو
 | فردوس اعظم
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ــدازه ی مــن  ــود از همســن و ســالهایم کــه بیشترشــان هــم قــد و ان ــر ب حیــاط بــزرگ مکتــب پ
بودنــد. امــا کســی را نمیشــناختم و هیــچ دوســت و رفیقــی نداشــتم و همیــن باعــث شــد کمــی 
احســاس تنهایــی کنــم. ان زمــان همــه یکجــور لبــاس نمیپوشــیدند و همــه بــا لباســهای رنگارنــگ 
آمــده بودنــد. بعضــی هــا بــا آنکــه کنــار خانــواده هــا شــان بودنــد، گریــه میکردنــد. ولــی مــن 
علــت گریــه شــان را نمیدانســتم و برایــم تعجــب برانگیــز بــود. خواهــر بزرگــم نرگــس از دور 
ــوازش کــرد و گفــت:  ــم را ن ــه های ــه مــن رســاند. گون ــکان داد و خــودش را ب ــم دســت ت برای
ــواد  ــر باس ــو دیگ ــی. ت ــه کن ــی را تجرب ــب خوان ــن روز مکت ــت اولی ــرار اس ــه ق ــحالم ک خوش
میشــوی و میتوانــی بخوانــی و بنویســی.  بعــد از چنــد دقیقــه مــردی بــا کــت و شــلوار قهــوه ای 
روبرویمــان ایســتاد و ضمــن معرفــی خــودش از خواهــرم اجــازه گرفــت و مــرا بــه داخــل مکتــب 
بــرد. او آقــای شــریپاو نخســتین معلــم مــن بــود. خیلــی مهربــان بــود. همــه بچــه هــا گلهــا مــان 
را تقدیمــش کردیــم. آقــا معلــم وقتــی کــه همــه دورش حلقــه زده بودیــم حرفــی زد کــه هنــوز 
هــم بــا گذشــت حــدود 28 ســال در گوشــم طنیــن انــداز اســت. او گفــت بچــه هــا بــه مکتــب 
بــه ایــن درگاه علــم و دانــش خــوش آمدیــد و خواهــش میکنــم قــدر ایــن لحظــه هــای شــیرین 

و بــی بازگشــت را بدانیــد.
مــرا در میــز اول همــراه پســری کــه بعــد هــا بهتریــن دوســتم شــد، جــای دادنــد. اســمش محمــد 
بــود. تمــام 11 ســال محمــد همکالســی و بهتریــن رفیقــم بــود. از اینکــه هــر روز چیــز جدیــدی 
یــاد میگرفتــم ذوق زده و هیجــان زده بــودم و هــر روز منتظــر یادگیــری مطلــب جدیــدی بــودم.
 ایــن شــد کــه مــن عاشــق مکتبــم شــدم و مکتــب را جــای خوبــی یافتــم. دوســتان زیــادی پیــدا 

کــردم. و دیگــر احســاس تنهایــی نکــردم.
راســتی، یــادم رفــت حادثــه ای را بگویــم. آن روز کــه کنــار خواهــرم در حیــاط مکتــب ایســتاده 
بــودم، نمیدانــم بــه خاطــر هیجــان بــود یــا شــوق کــه ناگهــان از دماغــم خــون آمــد و پیراهــن 
نــوی ســفیِد آســتین کوتاهــم  کــه دور یقــه اش پارچــه ی ســرخی بســته شــده بــود، رنگــی شــد. 

و از آن روز بــه بعــد هنــوز هــم کــه هنــوز اســت گاهــی بــی دلیــل ایــن اتفــاق مــی افتــد.
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ــه  ــودم ب ــورده ب ــن خ ــود و م ــو روشــن ب ــر. اوت ــِح اول مه ــلوارم ســوخت. صب ســوخت، ش
اوتــو و تنهــا شــلوار مدرســه ام را ســوزانده بــودم. مــادر کالفــه بــود. ســفره هنــوز پهــن بــود. 
ــرم  ــم. خواه ــت، می رفت ــا می رف ــر کج ــادرم ه ــود و پشــت م ــتم ب ــه ام دس ــه ی صبحان لقم
رفتــه بــود مدرســه و مــن دیــرم شــده بــود. دســت تنها بــودِن مــادرم غمگینــم نمی کــرد. 
نبــوِد پــدر بــود کــه بــه چشــم می آمــد. شــلواری پیــدا کــرد. وقتــی پــام می کــرد نرمــی اش 
ــا نیمــه  نرفتــه  ــه زدیــم بیــرون. هنــوز راه را ت ــود. موهایــم را شــانه زد و از خان دلچســب ب
بودیــم کــه صــدای بچه گانــه ای آمد:»شــلواِر دختــرا رو پوشــیده.« از کجــا می شــود فهمیــد 
ــدوزی  ــته گلی گل ــارش دس ــلوار. کن ــه ش ــم ب ــم انداخت ــت؟ چش ــلوار، دخترانه س ــک ش ی

شــده بــود. زدم زیــر گریــه.
»گریــه نــداره کــه، ایــن شــلوار یکــم گشــاده امــا بــا کمربنــد خــوب می شــه، ببیــن« مــادرم 
بهــم گفــت. آرام شــده بــودم. دوبــاره راه افتادیــم. خیابــان خلــوت بــود. در خلوتــِی خیابــان 
ــر  ــر کالس. مدی ــودن س ــه ب ــه رفت ــه هم ــیدیم مدرس ــی رس ــم. وقت ــر راه می رفت راحت ت
مدرســه در حیــاط بــود. آمــد جلــو. بــه مــادرم ســالم کــرد. ســر خــم کــرد و گفت:»بابــات 
ــه امیــد خــدا زود برمی گــرده.« دســت مــن را گرفــت و  ــف شــما رو کــرده. ب ــی تعری خیل

مــادرم دســتم را رهــا کــرد. صــداش زدم امــا نشــنید. 
صــدام کــرد، بلنــد شــدم و اســمم را گفتــم. اولیــن بــار بــود اســم و فامیلــم را این چنیــن از 
ــر  ــِی مــن بهت ــِی بچه  هــای دیگــر از فامیل ــان خــودم می شــنیدم. احســاس کــردم فامیل زب

اســت. زیــر چشــمی نــگاه کــردم، همــه معلــم را نــگاه می کردنــد و معلــم مــن را.
تــا چشــم می گــذارد می دویــم و تــا چشــم می چرخانــد همان جــا کــه هســتیم بی حرکــت 
می مانیــم. ســالِن کوچکــی کــه در آن بــازی می کنیــم آن روز بــه چشــِم مــِن هفــت ســاله 
ــد.  ــه مــن نمی آی ــازی کــردن در میــاِن بچه هــا ب ــود. بنظــرم می آمــد ب ــاق ب بزرگ تریــن ات
ــه ام را  ــک هایم گون ــد. اش ــر می فهمیدن ــن را بهت ــا قوانی ــد و ی ــر می دویدن ــا بهت ــگار آن  ه ان
ــه ام ســوخت، دســتم  را  ــود. انــگار کــه پوســتم ِکــش بی آیــد. ناگهــان گون خشــک کــرده ب
ــم کشــیدم. صــدای پســر بچــه ای  ــر صورت ــود، ناخواســته ب ــده ب وقتــی کــه چشــم  چرخان

آمــد:»اون ســوختنش، ســوخت.«

|

 حکایت شلوار دخرتانه
 | سیدمحمد مرکبیان، شاعر و مترجم
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چرا از اول ما را جدا کرده بودند؟
  | سیدمحمد مرکبیان، شاعر و مترجم
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ــا  ــود و نیســت. ام ــی نب ــود. حرف ــر ب ــد جایشــان بهت ــده بودن ــه پدرانشــان جنگی ــا ک آن ه
ــود. بایــد فشــار بیــاورم.  ــگار حالشــان بهتــر ب آن هــای دیگــر چــه بودنــد؟ آن هایــی کــه ان
بایــد بــه ایــن مغــزی کــه بــه آن فشــار آمــده، فشــار بیــاورم تــا یــادم بیایــد کــه چــرا مــن 
ــم خشــک  جــزو هیچ کــدام از آن هــا نبــودم. چــرا وقتــی می خواســتم چیــزی بگویــم دهان
ــا  ــد؟ ب ــا شــاید بفهمــم چــرا از اول مــا را جــدا کــرده بودن می شــد و بایــد فشــار بیــاورم ت

ــان. ــا دست هاش ــه ب ــم  ن چش
در ابتــدا کــه دور می شــوی بهتــر می بینــی و مــن بســیار بــه تماشــای آن روزهــا نشســته ام 
ــه  ــم. می خواســتم ک ــزی نمی بین ــر چی ــه دیگ ــدر ک ــی دور شــدم. آنق ــان خیل ــد ناگه و بع
ــد  ــم نمی کن ــادر غمگین ــودِن م ــه چــرا دســت تنها ب ــم ک ــن می خواســتم بدان دور شــوم. م
ــر  ــا پ ــم چــرا بعضــی کیف ه ــد؟ می خواســتم بدان ــه چشــم می آی ــدر ب ــِی پ ــا جــای خال ام
هســتند و بعضی هــا آن قــدر الغرانــد کــه تــا از کنارشــان می گــذری از روی نیمکــت، پخــِش 
ــا معلــم می پرســد پــدرت چــه کاره  اســت بعضــی  گونه هــا ســرخ  کالس می شــوند. چــرا ت
ــد و  ــراف می چرخن ــه اط ــم هایی ب ــی چش ــی می کن ــا زندگ ــد کج ــا می پرس ــود؟ ت می ش
ســکوت می کننــد. چــرا دلــم آن روز ریخــت کــه مبــادا معلــم بپرســد؛ دیشــب شــام چــه 
ــوال هایم  ــواِب س ــم ج ــردم معل ــر می ک ــن فک ــید؟ م ــد می پرس ــرا بای ــم چ ــوردی؟! معل خ

را می دهــد.
ــتن  ــای ندانس ــورا از زنجیره ــه ت ــی ک ــردی. کس ــت می گ ــاِل قهرمان ــه دنب ــای اول ب روزه
و کالفگی هایــی کــه نمی دانــی کالفه گی ســت و نمی دانــی زنجیرنــد، برهانــد. فکــر 
ــوار  ــر دی ــن ب ــاِن م ــا قهرم ــود. ام ــت می ش ــی درس ــود یعن ــه می ش ــروع ک ــی ش می کن
مدرســه می نشســت. پوســتش ســبز رنــگ بــود. چشــم هایش نیمــی از صورتــش را گرفتــه 
بــود و آن نیمــه ی دیگــر لبخنــد بود.انــگار هیچ کــس غیــِر او مطمئــن نبــود. مــن مطمئنــم 
ــه  ــد، چ ــا آمده ان ــبز از کج ــک و س ــم های کوچ ــت ها و چش ــد آن  دس ــن نبودن ــه مطمئ ک

ــه کجــا خواهنــد رفــت. می خواهنــد و ب
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خــوب در یــادم مانــده. اولیــن روز مدرســه بــا نــام مــادرم آمیختــه اســت. بــا انــواع و اقســام 
ــی  ــز نامعمول ــم. گری ــت کنی ــه حرک ــمت مدرس ــه س ــرد ب ــی ام ک ــا راض ــا و وعده ه روش ه
ــن  ــتری از م ــکار بیش ــرد، ان ــرار می ک ــادرم اص ــه م ــتم و هرچ ــه داش ــه مدرس ــن ب از رفت
ــا  ــوف کالس ه ــدن در صف ــب ش ــغول مرت ــه مش ــیدیم بقی ــه رس ــه ک ــه مدرس ــد. ب می دی
بودنــد. اول 1، اول2، اول3 و... مدیــر مدرســه جلــو آمــد و از مــادرم پرســید مشــکل چیســت 
ــی  ــرم قاط ــه نمی پذی ــچ  وج ــه هی ــه ب ــح داد ک ــادرم توضی ــم. م ــه می کن ــن گری ــرا م و چ
صــف و بقیــه افــراد حاضــر در آن جــا شــوم. آقــای مدیــر دســتم را گرفــت و طــوری میــاِن 
صــف ُهلــم داد کــه گویــی کســی از پشــت شــما را درون اســتخِر آبــی می انــدازد تــا خــود 
ــا در بیســت و ســه ســاِل  ــود ام ــم مشــخص نب ــز برای ــن گری ــِل ای ــد. آن روز دلی شــنا کنی
بعــد از آن روز، حتــی تــا پایــان روزهــای فراغــت از دوره کارشناســی ارشــد هــر روز بیــش 
از گذشــته دلیلــش برایــم روشــن شــد کــه چــرا دوســت نــدارم یکــی شــبیه بقیــه باشــم. 
ــان  ــن خاطرات م ــم و بدتری ــه داری ــای مدرس ــان روزه ــان را از هم ــن خاطرات م ــا بهتری م
ــی  ــد، روزی کس ــکل می ده ــخصیت مان را ش ــت. ش ــد ماس ــم و امی ــگاِه بی ــه جای را. مدرس
ــی  ــد و یک ــان می ده ــه هل م ــی و جامع ــاِن زندگ ــا می ــرد و از همان ج ــت مان را می گی دس

ــویم. ــه می ش ــِل بقی مث

 آن روزها
وهشگر و منتقد ادیب   | حسیز قیل پور، پرژ
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بــوی گــس گــردو و عرعــر از یکســو و موســیقی بی وقفــه آب قنــات دزاشــیب کــه از »کوچــه 
ــابقه  ــه در آن مس ــی ای ک ــای زرد و نارنج ــر و برگ ه ــای عرع ــت و ترکه ه ــه« می گذش تنگ
ــودم  ــده ب ــا دی ــه فقــط در فیلم ه ــم از مدرســه ک ــه  تصورات ــا پس زمین ــد ب ســرعت می دادن

درآمیختــه و ذهــن کم تجربــه هفــت ســاله ام را گیجــی لذتبخشــی داده بــود. 
ــتم  ــد می دانس ــا بای ــا از کج ــود و آن وقت ه ــه ب ــتم را نگرفت ــادر دس ــه، م ــالف همیش خ
ــال  ــه ای مج ــای کودکان ــه حواس پرتی ه ــون ک ــت اکن ــاوت و کم اهمی ــن روز متف ــه ای ک
اندیشــیدن بــه آن را نمــی داد اولیــن گام در اســتقالل شــخصی اســت و نقطــه عطفــی در پــا 
گذاشــتن بــه حیاطــی پــر از کــودکان قــد و نیم قــد گریــان و خنــدان یــا مثــل مــن ســاکت 

ــن روزهاســت. ــه نویســنده درونگــرای ای و گوشــه گیری ک
ــدای  ــر از ص ــود و غی ــته ب ــا گذاش ــه کوچه ه ــا ب ــازه پ ــالب، ت ــان انق ــس از توف ــش پ آرام
ــود  ــا رقــص آب قنــات در هــم آمیختــه ب پیچــش نســیم پاییــزی در بیــن شــاخه ها کــه ب

ــد.  ــنیده نمی ش ــزی ش چی
آینــده؛ مثــل پرتــوی آفتــاب کم رمــق مهــر کــه از البــالی شــاخه ها رد می شــد و بــا عبــور 
نســیم سایه روشــنایی رقصــان و ناپایــدار بــر زمیــن ایجــاد می کــرد نامفهــوم و مبهــم بــود و 
تــرس از ایــن ناشــناخته ی در راه، خــود لــذت دلهــره پنهــان مانــدن شــیطنت های ممنوعــه 

کودکانــه از دیــد بزرگترهــا را داشــت... 

|

لذت ترسی مبهم
 | عباس کریمی عبایس، نویسنده، شاعر
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در اینکــه هــر دهــه و هــر نســلی تجربیــات مشــترک خــود را دارد شــکی نیســت و اگــر قــرار 
بــه صحبــت کــردن از کودکــی و مهرمــاه و مدرســه باشــد ایــن اشــتراک بــرای هــر نســلی 

متفــاوت اســت. 
ــاد  ــه ی ــا را خــوب ب ــد آن روزه ــه مدرســه می رفتن ــه۶۰ و۷۰ ب ــه در ده ــا ک همنســالن م
دارنــد، نســلی کــه هــم زمــان بــا جنــگ و موشــک بــاران بــه مدرســه می رفــت و هــر صبــح 
ــان  ــگ زم ــا آهن ــخ را ب ــم تاری ــه تقوی ــورد و برنام ــو می خ ــدای رادی ــا ص ــه اش را ب صبحان

ــر دارد.  ــه خاط ــد ب پینک فلوی
ــرات خــوش، صــدای  ــر از خاط ــی و مدرســه غی ــال تحصیل ــای اول س ــه از روزه نســلی ک
آژیــر حملــه ی هوایــی و پنــاه بــردِن گاه وبیــگاه بــه زیرزمیــن مدرســه را هــم بــه خاطــر دارد 
ــی و  ــی سرمســت از کودک ــای شــهر وقت ــا در مســیر مدرســه و گذشــتن از کوچه ه و باره
ــا عکــس روی حجله هــا گــره خــورده اســت. هــوای صبــح مهرمــاه بــوده اســت نگاهــش ب
از اولیــن مهرمــاه و تجربــه تراشــیدن مــو بــا نمــره دو و خــارج شــدن از منطقــه امــن خــود 
ــا خطکــش  ــای ناظــم کــه ب ــا آق ــد و آشــنایی ب ــرس از محیــط جدی ــا شــوق و ت همــراه ب
ــر  ــر مه ــد ه ــم، آن چــه ســال های بع ــه بگذری ــگاه جســتجوگرش شــناخته می شــد ک و ن

ــود. ــناخته ها ب ــرس از ناش ــا ت ــراه ب ــی ها هم ــتان و همکالس ــدن دوس ــد دی ــرار می ش تک
ــم،  ــم می گذراندی ــار ه ــد کن ــر را بای ــال دیگ ــک س ــه ی ــا ک ــت و هم میزی ه انتخــاب نیمک
نیمکت هایــی کــه پــر از خاطــرات و یــادگاری بــود و مــا هــر کــدام ســعی می کردیــم نــام 
و اثــری از خــود را بــر روی آن ثبــت کنیــم، مــا مســافرانی  بودیــم کــه نیمکت هــای ســه 

نفــره را باهــم قســمت مــی کردیــم.

|

 نیمکت های سه نفره
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صبــح اول مهــر ســی و چهــار ســال پیــش وقتــی مــادرم دســتم را گرفته بــود و بــه ســمت 
ــودم. امــا نمی  دانســتم چــرا. خوشــحالی را مــادرم و دیگــران  ــرد خوشــحال ب مدرســه می ب
بــه مــن تلقیــن کــرده بودنــد. مطمئــن بــودم کــه بایــد خوشــحال باشــم. از بــزرگ شــدن 
ــده  ــی و پیچی ــدر ســخت و طوالن ــا چق ــدام از اینه ــم هرک ــی آنکــه بدان و باســواد شــدن ب
ــه چشــمم  ــز ب ــه چی ــتم و هم ــد داش ــانت ق ــدود صــد و ده س ــا ح ــن آن وقته هســتند. م
خیلــی بــزرگ می آمــد. مــادرم را زنــی درشــت و حتــی پیــر تصــور می کــردم در حالــی کــه 
او ریزنقــش بــود و ســی و هشــت ســال بیشــتر نداشــت. محله مــان را یــک شــهر می دیــدم 
ــام  ــو و ازدح ــدم هیاه ــه ش ــی وارد مدرس ــم. وقت ــزرگ و عظی ــه را ب ــاختمان مدرس و س
ــو  ــت بلندگ ــد پش ــای بلن ــم فریاده ــد ه ــوش و بع ــورمه ای پ ــوز س ــادی دانش آم ــده زی ع
ــد  ــرای خوشــحالی دســتم نمــی داد. احســاس می کــردم گــم شــده  ام. چن ــادی ب ــه زی بهان
ــه کالس هــای چهــل نفــری فرســتادند.  ــد و ب ــه ســختی مــا را نظــم و نســق دادن ــم ب معل
ــد.  ــادم نمان ــا ی ــادی از آنه ــز زی ــد و خــط و نشــان هایی کشــیدند کــه چی ــی زدن حرف های
آخــر آن روز تمــام خوشــحالی ام بــه تــرس تبدیــل شــده بــود. بــا ایــن حــال وقتــی مــادرم 
آمــد و بــه خانــه برگشــتیم هنــوز مطمئــن بــودم کــه بایــد خوشــحال باشــم. مهــم نبــود کــه 

ــد خوشــحال باشــم. ــه می دانســتم بای ــود ک ــن ب ــم ای نمی توانســتم خوشــحال باشــم. مه

|
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عطر آخرین خاطره ای  است که فراموش می شود .
ماننــد عطــر آغــوش مــادر، بــوی عطــر خــاک لحظــه تالقــی بــاران بــا زمیــن یــا عطــر اولیــن 
ــوی عطــر اولیــن  ــرار عاشــقانه، امــا یکــی از عطرهایــی کــه هرگــز فرامــوش نمی شــود ب ق

روز مدرســه اســت، بــوی عطــر کتــاب و دفتــر نــو .
ذوق و تــرس توامانــی داشــتم. ذوق دیــدن خانــه دوم و تــرس روبــه رو شــدن بــا جامعــه ای 

بزرگ تــر.
ــت  ــاعت هف ــن. س ــرم م ــر چت ــد زی ــاران می باری ــرم ب ــه روی چت ــد ک ــادم می آی ــدر ی آنق
صبــح آســمان رنگــی دیگــر بــود و دمــق، خیابــان کودکــی ام بزرگ تــر شــده بــود، صــدای 
هیاهــوی بچه هــا کــه بــه گوشــم رســید دســت مــادرم را محکم تــر فشــردم و او لبخنــد زد 

و بــاران بنــد آمــد چــه روی چتــر چــه زیــر چتــر.
جلــوی در مدرســه صورتــم را بوســید و گفــت: مــن مطمئنــم موفــق می شــی بــرو و آنقــدر 
ــه،  ــودت باش ــب خ ــوو جی ــتت ت ــه و دس ــرت نباش ــی رو س ــرف کس ــه ح ــون ک درس بخ
ــر  ــه ظه ــحال ک ــا خوش ــدم ام ــش نفهمی ــزی از حرف های ــر چی ــده آخ ــز وع ــه ج ــن ک م

قورمه ســبزی داریــم.
ــر  ــوی عط ــتم ب ــا کاش می توانس ــتر ام ــی بیش ــرم، حت ــم از ب ــه گفت ــی را ک ــام عطرهای تم

ــم کاش... ــره کن ــم در خاطــره ام ذخی ــح را ه ــان ســاعت هشــت صب ــن کم رنگی

|
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قصــه ی تــازه ای نــدارد روز اول مدرســه رفتــن مــن. همــان حکایــت اشــک و آغــوش مــادر 
اســت و اولیــن تجربــه ی فــراق.

ــر  ــد وجــود همــان دخت ــزه کن ــن قصــه ی مکــرر را اندکــی دراماتی ــد ای ــزی بتوان ــر چی اگ
الغــر کنــار آبخــوری بــود. دختــری کــه چتری هــای ســیاه داشــت و تمــام مدتــی کــه مــن 
ــار آبخــوری ـ ناخــن  ــاط مدرســه ـ کن ــردم گوشــه ای از حی ــه می ک ــادر گری ــوش م در آغ

می جویــد.
نمی دانــم چــه مــدت در دامــن مــادر گریــه کــردم و او بــا صبــر و بــا پــر روســری اشــک هایم 
را پــاک می کــرد کــه یــک مرتبــه گفــت: اونــو ببیــن... اون دختــره رو می گــم... ببیــن چــه 

شــجاعه! اصــال هــم گریــه نمی کنــه...
ــا ســماجت  ــه دختــر رســیدم. هنــوز ب ســر بلنــد کــردم و رد انگشــت مــادر را گرفتــم و ب
ــه  ــه آن لحظــه ب ــادر. اســم حســی ک ــن و م ــه م ــود ب ــوز زل زده ب ــد و هن ناخــن می جوی
دختــر داشــتم چیــزی بــود بیــن حســادت و نفــرت و حســرت. بــا همیــن حــس دوبــاره ســر 

فــرو کــردم در آغــوش مــادر و دوبــاره اشــک...
اســمش بهــار بــود. فامیلــی اش یــادم نیســت. فقــط یــادم مانــده بــرای کالس اول دبســتان 
دســتخط خوبــی داشــت و صبــور بــود و همیشــه مشــق هایش را تــو مدرســه تمــام می کــرد. 
این هــا را بعدهــا فهمیــدم. بعدهــا کــه در یــک نیمکــت نشســتیم و مــن فهمیــدم اســمش 
بهــار اســت و بــا نامــادری اش زندگــی می کنــد. بعدهــا اســم حســی کــه بــه او داشــت نــه 

حســرت بــود نــه نفــرت.

|

سیندرالی کالس اولی
 |مریم جهاین، نویسنده
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هنــوز جنــگ بــود. پــدر و مــادرم هــر دو شــاغل بودنــد. کالس اول را در مدرســه  ی شــهید 
ــه  ــنگری ک ــت و س ــگ داش ــی رن ــک آب ــه دِر کوچ ــه ای ک ــدم. مدرس ــده درس خوان آرمی
ــن  ــل و دوربی ــود و موبای ــد نب ــادگاری ُم ــا عکــس ی ــم. آن روزه ــاه می گرفتی داخــل اش پن

ــا ایــن حــد در دســترس مــردم.  هــم ت
روز اول مدرسه، پدرم دیرش شده بود. از راِه دور، دِر مدرسه را نشان داد و گفت: برو! 

ــن  ــوزان، م ــیم دانش آم ــد. در تقس ــه می کردن ــا گری ــد ام ــده بودن ــواده آم ــا خان ــا  ب بچه ه
ســهم خانــم »ملکیــان« شــدم. همــان ســال زیــر ماشــین رفتــم و دســتم شکســت. معلــم 
ــن  ــه م ــی ب ــا را یکی یک ــد و درس ه ــزل می آم ــه من ــم، ب ــب نمان ــه عق ــه از بقی ــرای آن ک ب
ــی در کار  ــر جنگ ــت، دیگ ــته اس ــال ها گذش ــی س ــه مهربان ــاال از آن هم ــت. ح می آموخ
ــم ملکیــان بازنشســته  ــم داده اســت. خان ــوار معل ــه بل نیســت.آن مدرســه جــای خــود را ب
شــده و مــن وکیــل پایــه یــک دادگســتری. امــا هنــوز تکــه ای از دیــوار آن مدرســه در مســیر 
بلــوار معلــم بــر جــای مانــده اســت، و نوشــته  ی کــم رنــگ شــده ی روی آن کــه هــر روز در 

ــم.  ــه اش می کن ــب زمزم ــر ل مســیر، زی
آن که الفبا آموخت، زندگی آموخت.

|

 یادایاد آن همه مهربانی
 |  مزدک پنجه ای، شاعر
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ــره  ــی از دله ــدم. همیشــه نوع ــوام خــود گذران ــزد اق ــواده و ن ــم را دور از خان دوران تحصیل
ــا همــه ی شــور و شــوقی  ــی کــه وارد مدرســه شــدم ب ــود. روز اول ــا مــن ب ــت ب و غــِم غرب
کــه داشــتم بــه یکــی از بدتریــن روزهایــم بــدل شــد. وقتــی برگشــتم خانــواده ی مــا کــوچ 
کــرده بــود و مــن مجبــور بــودم پیــش مــادر بزرگــم بمانــم ودرس بخوانــم. انــگار زمیــن بــا 
تمــام ســنگینی اش روی ســینه ام افتــاده بــود. دســتم بــه جایــی جــز گریــه بنــد نبــود! مــادر 
ــداری ام بدهــد. درس خوانــدن  ــا مــن گریســت و بعــد هــم ســعی کــرد دل ــزرگ کمــی ب ب
ــال آوردن  ــا دنب ــا را ی ــه م ــتادند ک ــا می فرس ــتای م ــرای روس ــی ب ــرباز معلم های ــود، س نب
ــگل! روی  ــه جن ــاری ب ــوخت بخ ــرای س ــزم ب ــا آوردن هی ــتادند ی ــمه می فرس آب از چش
ــری  ــای بیســت لیت ــه از دســته ی بطری ه ــی ک ــای آهن ــار میله ه ــوز آث ــن هن شــانه های م
ــک  ــار نزدی ــک ب ــت. ی ــخص هس ــتیم، مش ــانه می گذاش ــر ش ــری ب ــم و دو نف می گذراندی
مدرســه هیزمــی کــه بــا مشــقت تهیــه کــرده بــودم افتــاد و شکســت ومــن میســر شــش 
هفــت کیلومتــری را بــا گریــه از تــرس معلــم برگشــتم. هــوا داشــت تاریــک می شــد و هــر 
ــذر  ــی در گ ــدرم را اتفاق ــی پ ــه وحشــت می انداخــت. پســر دای ــرا ب ــگل م ــی در جن صدای

دیــدم مــرا بــا هیزمــی ســوار قاطــر کــرد و در مدرســه از خجالــت معلــم در آمــد!

|

دلهره و غربت
 | محمود حسیین، آموزگار و شاعر
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ــی از  ــیاه یک ــه س ــر روی تخت ــچ ب ــا گ ــتن ب ــی و نوش ــای چوب ــت نیمکت ه ــتن پش نشس
بزرگتریــن آرزوهــای دوران کودکــی مــن بــود. زمانــی کــه ســه ســاله بــودم هــر روز کیــف 
ــه در مدرســه نزدیــک منزلمــان  ــا اصــرار پــدر را ب ــر می داشــتم و ب ــه قرمــزم را ب چهارخان
می کشــاندم . پــدر از بوفــه مدرســه برایــم یــک بســتنی یخــی قرمــز می خریــد و بــر روی 
پله هــا مــی نشســتیم تــا زنــگ مدرســه بــه صــدا در آیــد و بچه هــا تعطیــل شــوند.آن زمــان 
بــود کــه مــن هــم بــا خیــال راحــت بــه خانــه بــر می گشــتم و مــادر بــا شــربت آبلیمــو از 

ــرد. ــی می ک ــر پذیرای ــدر و دخت پ
شــاید علــت ایــن همــه عشــق و عالقــه بــه مدرســه شــغل مــادرم بــود، فرزنــد یــک دبیــر 
محبــوب و مهربــان بــودن فضــای مدرســه را در نظــر مــن دلنشــین و زیبــا جلــوه مــی داد. هر 
گاه بــا مــادر بــه مدرســه می رفتــم شــاگردانش گرداگــرد مــن حلقــه می زدنــد و بــا محبــت 
ــان و  ــادرم مهرب ــد م ــن مانن ــگاه م ــز در ن ــا نی ــه ی معلم ه ــه کالس می بردند.هم ــن را ب م

دلســوز بودنــد.
تابســتان پیــش از ســال اول مدرســه برایــم بســیار کنــد می گذشــت، اواخــر شــهریور کیــف 
ــده و  ــد ش ــازه جل ــای ت ــردم و دفتره ــاز می ک ــار ب ــد ب ــگک دارم را روزی چن ــی س طوس
ــو و  ــم مانت ــد ه ــردم. بع ــگاه می ک ــی را ن ــدادی آهنربای ــا و جام ــا و ماژیک ه ــداد رنگی ه م
مقنعــه ای را کــه مــادر برایــم دوختــه بــود می پوشــیدم و جلــوی آینــه دانش آمــوز شــدنم 

را برانــداز مــی کــردم.
ــم  ــان خواب ــادی و هیج ــود. از ش ــی ب ــم طوالن ــدا برای ــب یل ــدازه ش ــه ان ــر ب ــب اول مه ش
ــه همــراه  ــدار شــدم. ب ــان داغ از خــواب بی ــازه دم و ن ــا عطــر چــای ت ــح زود ب نمی برد.صب
بــرادرم کــه بــرای رفتــن بــه مهــد کــودک آمــاده شــده بــود دم در خانــه عکــس گرفتیــم. 

|

 آن کیف چهارخانه قرمز
 | نغمه مستشارنظامی، شاعر و مترجم
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مــادر از روز قبــل دســته گل هایــی آمــاده کــرده بــود کــه بــه معلــم و مدیــر مدرســه هدیــه 
ــه در  ــا طــی کــردم و اصــال نفهمیــدم چــه طــور ب ــا شــادی پله هــا را یکــی دو ت کنیــم. ب

مدرســه رســیدیم.
در مدرســه بــاز بــود، از پــرده ی ضخیــم جلــوی در کــه رد شــدم همــه چیــز برایــم غریــب 
ــر روی آن  ــا ب ــه باره ــگار ک ــه ان ــگار ن ــک ســیاره دیگــر شــده باشــم. ان ــگار وارد ی ــود! ان ب
ــک از  ــدام ی ــتم ک ــردم نمی دانس ــی می ک ــاس تنهای ــودم. احس ــورده ب ــتنی خ ــا بس پله ه
ــه  ــدا کــردم و ب ــی صــف کالس ماســت. کمــی کــه گذشــت خــودم را پی صف هــای طوالن
ــم  ــتم. کم ک ــد پیوس ــی هایم بودن ــم کالس ــا ه ــه حتم ــه ک ــران مدرس ــن دخت کوچک تری
ــرد.  ــه کالس ب ــا را ب ــی م ــم جلیل ــان خان ــم کالس اولم ــد و معل ــروع ش ــدی ش کالس بن
دیگــر احســاس غربــت نمی کــردم. بــه آرزویــم رســیده بــودم. نشســتن پشــت نیمکت هــای 

ــر تختــه ســیاه! ــا گــچ ســفید ب چوبــی و نوشــتن ب
هنــوز هــم بعــد از گذشــت ســال ها دانش آمــوز بــودن بزرگتریــن آرزو و افتخــار مــن اســت 
ــان عشــق و  ــم مهرب ــادرم اســت معل ــده ام م ــن ســال ها دی ــام ای ــه در تم ــن معلمــی ک و بهتری

راســتی.

|
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ـ شــاید همــه چیــز از یــک کتــاب شــروع شــد. در کتــاب خانــه ی پــدرم. مــردی ســوار بــر اســب 
بــود و اســب را هــی کــرده بــود تــا از روی بــاروی قلعــه ای بــاال بــرود. جریــان چــه بــود؟ 

ــا را  ــود. گاوه ــرده ب ــا ک ــت و پ ــم دس ــی  کالس اول برای ــاب  فارس ــد کت ــک جل ــرادرم ی ـ ب
ــی  ــال توپ ــه دنب ــی کــردم کــه ب ــدان و بازیگــوش را تماشــا م ــی کــردم. پســرهای خن تماشــا م
دوان بودنــد.  ایــن جــا چــی نوشــته؟ ...  آخــه ایــن جــا چــی نوشــته؟! ... بــرادرم یــا بیــرون بــود، 
یــا مشــق مــی نوشــت، یــا کار داشــت. حرصــم مــی گرفــت. وقتــی دیــدم هیــچ کاری از دســتم 
برنمــی آیــد دفتــر و قلــم برداشــتم و دق دلــی ام را ســر گاوهــا در آوردم. همــه شــان را نقاشــی 

کــردم!
ـ پــدرم پیشــه ور بــود. یــک دکان داشــت نبــش یکــی از خروجــی هــای بــازار. از کــت و شــلوار 
وظــرف چینــی گرفتــه تــا اســمارتیز ودفتــر مشــق، همــه چیــز داشــت، همــه چیــز مــی فروخــت. 
هــر چنــد مــاه یــک بــار مــی رفــت  پایتخــت  و بــرای دکان جنــس مــی آورد. و همیشــه، پــدرم، 

ســوغاتی مــی آورد. بــرای هــر کــس چیــزی؛ و... بــرای مــن وبــرادر بزرگــم  کتــاب . 
ــزرگ عــرب؛  ــود کوچــک. کــم حجــم. مصــّور. از زندگــی  جاحــظ   ســخن ور ب ــی ب ـ کتاب
مــادر جاحــظ بــه او پولــی مــی دهــد تــا غذایــی بــرای آن روزشــان از بــازار تهیــه کنــد. جاحــِظ 
نوجــوان در بــازار مــی گــردد. و... چشــمش مــی افتــد بــه آن کتــاب. تــا چشــم بــه هــم مــی زنــد، 
کتــاب را در دســتان مــادر مــی بینــد کــه بــا نگاهــی ســرزنش بــار بــه او چشــم دوختــه اســت. ... 
هنــگام ناهــار، مــادر، ظــرف غــذا را سرپوشــیده مــی آورد! جاحــظ نمــی فهمــد جریــان از چــه 

قــرار اســت. هنگامــی کــه آن پارچــه را کنــار مــی زنــد... !
ـ آقــای  پورحســنی  اولیــن قصــه ام را کــه خوانــد گفــت:  ببیــن!... چــه جــوری بگــم؟... معمــوالً 
وقتــی آدم مــی میــره اولیــن کســانی کــه خبــر مــی شــن خانــواده شــن... ولــی ایــن طــور کــه تــو 

|

 آن مرد با اسب آمد
 | فرزدق اسدی، شاعر و مترجم
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نوشــتی...!  ایــن اولیــن نقــدی بــود کــه بــر کارم صــورت مــی گرفــت. آقــای پورحســنی راســت 
مــی گفــت. درســتش کــردم. داســتانم رتبــه ی دوم را در اســتان آورد. 

ـ پــدرم بعضــی وقــت هــا یــک جــوری نگاهــم مــی کــرد. زیرچشــمی. آن قــدر نگاهــم مــی کرد 
ــا مــن ملتفــت مــی شــدم. وقتــی متوجــه ایــن قضیــه مــی شــدم آن وقــت نگاه هامــان در هــم  ت
گــره مــی خــورد. معمــوالً هــم فقــط چنــد ثانیــه بیــش تــر تــاب نمــی آورد... مــی پرســید:  چیــز 

تازه ای ننوشــتی؟  
ـ پــدرم تــازه از دنیــا رفتــه بــود. هشــت مــان هنــوز گــرو نُه مــان بــود. آن روز مــن بــرای اولیــن 
ــا پنــج هــزار تومــان حقــوق بازنشســتگی پــدرم را بگیــرم. گرفتــم. و... تــوی  ــودم ت ــه ب ــار رفت ب
بــازار... آن کتــاب را دیــدم... مجموعــه شــعرهای ســهراب. قیمــت کتــاب 260 تومــان! تــا چشــم 
بــه هــم زدم کتــاب را دســتان مــادرم دیــدم کــه بــا نگاهــی ســرزنش بــار بــه مــن چشــم دوختــه 
ــه یــک نفــر هدیــه کنــم!   دروغ مــی گفتــم. مــادرم هــم فهمیــد. و چنــد ســاعت  ــود.  بایــد ب ب

بعــد بــه تلخــی گریســتم.
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ــه  ــم ک ــی کنی ــرده و م ــالم ک ــف اع ــای مختل ــون ه ــق تریب ــا از طری ــا باره ــک: م ــه ی ی گزین
ــت نمــی  ــن الوجــوه شــهریه را دریاف ــچ وجــه م ــه هی ــوز ب ــش آم ــام دان ــت ن ــرای ثب ــدارس ب م
کننــد. )بــه جــز مبلــغ بســیار ناچیــزی بابــت کتــاب( بــاز هــم هــر ســاله در ایــن ایــام ایــن شــایعه 
بــر ســر زبــان هــا مــی افتــد کــه زبانــم الل مــدارس قصــد خالــی کــردن جیــب والدیــن دانــش 

ــده و نشــنیده و...! ــه حــق چیزهــای ندی ــد. ب ــوز را دارن آم
ــد، کالس هــا  ــر و بازســازی دارن ــه تعمی ــاج ب ــم مــدارس هــم احتی ــی خودمانی ــه ی دو: ول گزین
احتیــاج بــه گــچ کاری دارنــد) زیــرا شــکاف هــای دیــوار اکثــر کالس هــا مــدام در حــال لبخنــد 
ــد،  ــی خواه ــزوگام م ــا ای ــدارس کاه گل و ی ــام م ــت ب ــتند.( ، پش ــوزان هس ــش آم ــه دان زدن ب
پنجــره ی کالس هــا شیشــه مــی خواهــد، زمیــن فوتبــال مــدارس دروازه مــی خواهــد، دروازه 
تیــر دروازه  یــا همــان دیــرک مــی خواهــد، دیــرک تــور مــی خواهــد، تــور تــوپ مــی خواهــد، 
ــوارد هــم  ــی م ــرم و باق ــد ف ــن پمــپ ب ــی خواهــد و همی ــاد پمــپ م ــی خواهــد، ب ــاد م ــوپ ب ت

بالطبــع پــول مــی خواهــد. 
ــه ی  ــه مــی خواهــد، میل مــدارس پرچــم مــی خواهــد، پرچــم پارچــه مــی خواهــد، پارچــه میل
زنــگ زده ضــد زنــگ مــی خواهــد، پــس از ضــد زنــگ، رنــگ مــی خواهــد و رنــگ و ســایر 

مخلفــات هــم پــول مــی خواهــد.
ــدا اســپلیت مــی خواهــد، آب ســرد کــن مــی  ــر گازی و جدی مــدارس در فصــل تابســتان کول
خواهــد و خالصــه ایــن دو مــورد آخــری نیــز بــرق زیــادی مصــرف مــی کننــد! پــس بــرق هــم 

پــول مــی خواهــد وگرنــه قطــع مــی کننــد.
گزینــه ی ســه: خــب، اگــر چنــان چــه در هنــگام ثبــت نــام و یــا پــس از آن اعــالم کردنــد بابــت 

|

مدارس در زمان ثبت نام حق دریافت وجهی را بابت شهریه ندارند.جراید

 شکاف ها و لبخندها
 | راشدانصاری)خالوراشد(
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هــر کــدام از مــوارد یــاد شــده ، هــر دانــش آمــوز موظــف اســت چنــد بــرگ اســکناس یکصــد 
هــزار ریالــی و یــا یــک فقــره تــراول ناقابــل را بیــاورد، کــه نیــازی نیســت آدم خســیس بــازی 
در بیــاورد! اصــال پــول) چــرک کــف دســت ســابق( ارزش ایــن کارهــا را نــدارد کــه ایــن همــه 
قیــل و قــال راه بیندازیــد! و مثــال فرمایــش کنیــد کــه فــالن مدرســه در فــالن منطقــه یــا ناحیــه از 

دانــش آمــوزان پــول مــی گیــرد. ای ندیــد بدیدهــای تــازه بــه دوران رســیده.
نتیجــه: حــاال ملتفــت شــدید کــه مــدارس در زمــان ثبــت نــام از دانــش آمــوزان شــهریه دریافــت 
نمــی کننــد!! نشــدید؟ خــب از نــو بخوانیــد، بــاز هــم نشــدید؟ پــس بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم 
کــه شــما هنــوز صاحــب فرزنــد نشــده ایــد ، یــا اگــر شــده ایــد هنــوز فرزندتــان 7 ســاله نشــده! 

یــا اصــال ازدواج نکــرده ایــد.
آگهــی: فرزندتــان را در دبســتان غیــر انتفاعــی مــا ثبــت نــام کنیــد. ســرویس ایــاب و ذهــاب ، 

شــهریه، همــراه بــا صبحانــه، ناهــار و شــام و قصــه خوانــی و شــعرهای در پیتــی رایــگان.
زمان ثبت نام: 100 سال آینده، مکان: جنب بانک!
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ــم زدن چــای شــیرین در  ــاز شــده!« و صــدای ه ــا ب ــره آور » مدرســه ه از موســیقی دله
ــه  ــی را ب ــه حس ــه چ ــای اول مدرس ــه روزه ــم، اینک ــه بگذری ــوز ک ــِی دانش آم بهت زدگ
ــت  ــاس امنی ــزان احس ــه می ــد ب ــا کن ــوز کالس اول الق ــوص دانش آم ــه خص ــوز ب دانش آم
ــد می دهــد، فضــای امــن و آشــنایی کــه مدرســه  ــه فرزن ــواده ب ــکای بنفســی کــه خان و ات
ــذار و  ــی تاثیرگ ــت و ذات فاکتورهای ــی وراث ــد و اندک ــا کن ــوزان مهی ــرای دانش آم ــد ب بتوان
ــه ذات یــک کــودک مســتقل و یک دانــش آمــوز کنجــکاو  تعییــن کننــده هســتند. مــن ب
ــا  ــرور م ــا غ ــی ب ــوزان کالس پنجم ــه دانش آم ــتین کالس اول، زمانیک ــودم و روز نخس ب
ــادر  ــط از دوری م ــک خ ــه در ی ــا هم ــد ت ــف می کردن ــوار ردی ــای دی ــا را پ کالس اولی ه
ــاله ها،  ــا هفت س ــورد ت ــاله ها می خ ــه پنج س ــتر ب ــه بیش ــز ک ــه  ری ــا جث ــم! ب ــک بریزی اش
مقابلشــان ُکرنــش کــرده و قــد علــم کــردم و فکــر می کنــم مهمتریــن رویــداد زندگیــم و 
ــار متوجــه شــدم کــه  ــرای اولیــن ب ــر ظلــم و جــور همــان بــود. آن روز ب ایســتادن در براب
ــه  ــرد و ب ــد ک ــدا خواهن ــرا ص ــن را زه ــه م ــت و در مدرس ــارا نیس ــنامه س ــم در شناس نام
ــم »  ــع بگوی ــا بموق ــردم ت ــرار می ک ــم تک ــن را در ذهن ــتم ای ــدام داش ــادرم م ــفارش م س
حاضــر! «. بعــد از آن بایــد طبــق نوشــته روی مقنعه مــان در شــلوغی ها صف مــان را پیــدا 
ــان.  ــا دنبالم ــم و کالس پنجمی ه ــور می دویدی ــور آن ــا این ــل مورچه ه ــا مث ــم. م می کردی
ــود،  ــواده ب ــد چنــدم خان ــرای یــک دهــه شــصتی کــه معمــوال فرزن بهرحــال شــرط بقــا ب

ــد! ــته نمی گنج ــاه نوش ــن کوت ــه در ای ــت ک ــی داش چالش های

|

 روزهای نخستنی مدرسه
 |  سارا اسماعییل، نویسنده و شاعر
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شــاید نوشــتن از حــس و حــال روزهــای نخســتین مدرســه بــرای هــر دســتبهقلمی ســاده 
ــا  ــا و هفتهه ــم روزه ــوز ه ــه هن ــی ک ــرای معلم ــن کار ب ــا ای ــد، ام ــب باش و روان و دلچس
ــان  ــدارس و معلم ــا و م ــی کالس ه ــر تدریج ــرود و تغیی ــه می ــه مدرس ــه ب ــت ک و سالهاس
ــه  ــد؛ چراک ــادهای نباش ــد، کار س ــر روز میبین ــوز و ه ــجویان را هن ــآموزان و دانش و دانش

ــت. ــی شدهاس ــی و روزمرگ ــغل و روزمرگ ــه کار و ش ــدوش ب ــش مخ احساس
ــی از  ــال تحصیل ــه و س ــتین مدرس ــای نخس ــد روزه ــادم میآی ــدم ی ــه میبن ــم ک ــا، چش ام
ِمهــر نبــود کــه ِمهــر آن روزهــا حــال و هوایــش درســت از میانــۀ شــهریور شــروع میشــد. 
هنــوز تــه مانــدۀ نفســهای تابســتان مانــده بــود کــه بــوی پاییــز همــراه بــا بــاد و غروبهــای 
ــادا  ــا مب ــایم ت ــم بگش ــتندارم چش ــه دوس ــید. آه ک ــهریوری از راه می رس ــگام ش زود هن
امــروزم دیــروزم را از مــن بگیــرد و بــوی ِمهــر و کتابهــای نــوِی یــک کالِس باالتــر و نوشــت 
افزارهــای تــازه بــا آن پاککنهایــی کــه غلطهامــان را پــاک کــه نــه، ســیاه میکــرد، امــا بــاز 
ــد اینهــا و آن عطرهــای بی دریــغ کاغــِذ  ــد. آری نبای ــادم برون ــد از ی دوســت داشــتنی بودن
دفترهــای کاهــی کــه انــگار خــوِد بــوی زندگــی بودنــد، از یــادم رونــد. اصــاًل انــگار آن روزهــا 
دوبــار  نــوروز داشــتیم! یکبــار ابتــدای مهــر بــا کفــش و کیــف و لباســهای تــازه کــه بــا آنهــا 
ــار در ابتــدای فروردیــن خســته از ایــن جنــگ بــه  بــه جنــگ تنبلــی میرفتیــم، و دیگــر ب
ــاز  ــهریور آغ ــر ش ــر از اواخ ــوای  ِمه ــال و ه ــا ح ــی. آری آن روزه ــواب و تنبل ــتقباِل خ اس

میشــد.

|

یور با حال و هوای  ِمهر شهر
  | حسن نوراین، مدرس زبان و ادبیات
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ــت  ــه یادداش ــاالی صفح ــه ب ــوان را ک ــم ... عن ــه بنویس ــای مدرس ــتین روزه ــد از نخس ــرار ش ق
ــمان  ــه ... چش ــای تخت ــا، پ ــگ انش ــوم ب، زن ــه کالس س ــوم ب ــاب می ش ــودآگاه پرت ــم ناخ می کن
ــم جعفــری معلممــان، کــه یــه صــد آفریــن نثــار خــط خطی هایــم  ــه دهــان خان دوختــه شــده ب
ــار آبخــوری از مــن می پرســد:»جباری انشــا را  کنــد! کــه نمی کنــد کــه هیــچ... بعــد از کالس کن

ــردا والدینــت بیاینــد مدرســه ...» ــودی؟ بگــو ف خــودت نوشــته ب
ــاق  ــوی در اط ــان ... جل ــم کالس اولم ــزم، معل ــرگان عزی ــم مه ــوش خان ــر ... در آغ ــه عقب ت ــا ن ی
ــش  ــد والدین ــگ بزنی ــد: »زن ــان می گوی ــه مدیرم ــه ب ــرگان ک ــم مه ــدای خان ــه... ص ــر مدرس مدی
بیاینــد!«، از اینجــا بــه بعــدش فقــط خاطــره ای را کــه مــدام مــادرم می گویــد یــادم هســت ... »در 
امــال جــای ســه بــار آب فقــط یکبــار نوشــته بــود ... می گفــت اگــر یکــی را نوشــتم پــس ســه تــا 

هــم بلــدم! چــرا بنویســم؟«
از همــان ابتــدا تنبــل بــودم! البتــه مــادرم معتقــد اســت باهــوش بــودم، چــون معلــم کالس اولــم 
کــه ســال آخــر کارش بــود گفتــه بــود طــی ایــن 3۰ ســال چنیــن بچــه ای ندیــده اســت! مــن امــا 
ــه شــیطنت های مدامــم می شــد  ــوط ب ــده بودنــش، بیشــتر مرب فکــر می کنــم چنیــن بچــه ای ندی

کــه حســابی صدایــش را در مــی آورد ...
یــا یــادم نمی آیــد دقیقــا چــه زمانــی، فقــط خاطــرم هســت پشــت حیــاط خلــوت مدرســه انــگار 
ــا  ــود ی ــر درخــت ب ــان پ  ــگار چــون آخــرش نفهمیــدم فقــط یــک خیاب ــم ان ــود ... می گوی باغــی ب
باغــی دســت و دلبــاز کــه هــر پاییــز برگ هــای رنگــی درختانــش را پرنــده می کــرد و می فرســتاد 
ــد...  ــه کنن ــمان زمزم ــوار را در گوش ــوی دی ــان آن س ــیند و راز جه ــانه هایمان بنش ــر و ش روی س
خاطــرم هســت یــک نردبــان بلنــد داشــتیم، نردبــان همیشــه برایــم ســاختار جالبــی داشــت ... آن 
ــه حــل بزرگتریــن  همــه پلــه ســاده پشــت ســر هــم چیــده شــده کــه می توانســت پلــی باشــد ب
ــرم  ــاط س ــم احتی ــدا ه ــان ابت ــد از هم ــوار! هرچن ــان پشــت دی ــه اکتشــاف جه ــن... ب ــای م معم

|

 نخودچی کیشمیش هایی
 که در بـهـشت به دستم نرسید

 | مریم جباری،مجری و نویسنده



51دوماهنامه ادبی . شماره  هفتم 1398

ــه  ــا راش... ک ــود ی ــراد ب ــان از ن ــوب نردب ــم چ ــتم ببین ــط می خواس ــن فق ــا آن روز م ــد ام نمی ش
ــدازه  ــه ان ــوخی ب ــش بی ش ــه قاب ــی ک ــا عینک ــدش، ب ــاد بلن ــوی گش ــا آن مانت ــان ب ــاد! ناظمم افت
ــرای قلــب  ــی ب ــه میــان دندان هایــش کــه هیــچ وقــت معــرف خوب ــا فاصل ــود و ب کــف دســتانم ب
مهربانــش نبــود، بــه نظــرم حتــی پیــش از آنکــه برســد بــه حیــاط پشــتی و مــرا ببینــد؛ زنــگ زده 

بــود والدینــم بیاینــد!
همیشــه هــم اینطــور نبــود کــه آنهــا زنــگ بزننــد والدینــم بیاینــد هــا! یــک روزهایــی کــه نمی شــد 

حقــم را بگیــرم خــودم لــج می کــردم کــه اصــال زنــگ بزنیــد والدینــم بیاینــد.
ــا دســتگاه اســکن قلــب پیــش یکــی از  ــه مشــکل قلبــی از مدرســه  ت ــا تظاهــر ب ــار ب حتــی یکب
پزشــکان متخصــص متبحــر هــم پیــش رفتــه بودیــم کــه اعتــراف کــردم قلــب درِد ناشــی از حجــم 

ــر!  ــود و الغی ــاد مشــق های ننوشــته ب زی
من بیشتر در مدرسه ام بودم یا والدینم؟ بیایید اغراق نکنیم ... البته که من ...

ــتاری  ــد آن دوران پرس ــن م ــق آخری ــان را طب ــه مقنعه م ــی ک ــگ ورزش های ــام زن ــودم، تم ــن ب م
ــا  ــاف دغدغــه نخودچــی کیشــمیش هایی را داشــتیم کــه هرگــز ب ــا عمــو زنجیرب می گذاشــتیم و ب

توســل بــه هیــچ صدایــی بــه دســتمان نرســید.
مــن بــودم، کودکــی ایســتاده در چارچــوب در کالس کــه بــا انگشــت اشــاره ای کــه راهنمایــی اش 

می کنــد موافــق نیســت و شــک دارد دلــش بخواهــد ردیــف اول جلــوی معلــم بنشــیند.
مــن بــودم! مــن بــودم یکــی از روزهــای کالس چهــارم وقتــی ماهــرو مشــق هایــش را ننوشــته بــود 
ــم حســاس می خواســت از کالس بیرونــش کنــد، دعــا می کــرد نیمکت هــا دســت ماهــرو را  و خان
ول نکننــد... کــه در کالس بمانــد! ماهــرو از بیــرون دِر کالس مانــدن آنقــدر می ترســید کــه مــن از 

شــب های تاریــک حیــاط خانــه پــدر بــزرگ ...
مــن بــودم کــه بــرای اردوهــای صحرایــی ای کــه مهمــان حیــاط بــزرگ مدرســه بودیــم، مامانــش 

همیشــه آب مــرغ و ســاالد و کلــی مخلفــات می گذاشــت... 
مــن بــودم کــه بــا قــدی کــه بــه زور بــه یــک متــر می رســید بــا ژســت خانــم مهندس هایــی کــه 
ــه  ــاط مدرس ــدان وســط حی ــر اســت، روی می ــی پ ــای بین الملل ــر پروژه ه ــی  بخاط وقتشــان خیل
ــده  ــان رانن ــود. هم ــه ب ــس انداخت ــا عک ــرویس دنی ــده س ــن رانن ــا مهربان تری ــود و ب ــته ب نشس
ــی، بخاطــر دل  ــم کــدام ســال های تحصیل سرویســی کــه یکــی از روزهــای آخــر یکــی از نمی دان

ــم ... ــا آن همــه گل عکــس بگیری ــت نگــه داشــت و اجــازه داد ب ــارک مل ــا دم پ بچه ه
مــن بــودم کــه بعــد از اختــالس تــک رقمــی در امــال! دفتــرم را زیــر کابینــت معــدوم کــردم! یعنــی 
فکــر می کــردم معــدوم کــردم ... یعنــی فکــرش را هــم نمی کــردم زیــر کابینــت را هــم گردگیــری 

می کننــد ...
مــن بیشــتر در مدرســه بــودم! قبــل از آن هــم بیشــتر در مهــد بــودم ... از تــک فرزنــد متولــد شــده 

در یــک خانــواده کارمنــد چــه توقعــی داریــد ؟
بگذریم! 

حــاال، در آســتانه بیســت و هفــت ســالگی و بیشــتر از ســیصد کیلومتــر دورتــر از دبســتان کوثــر، 
بی خبــر از معلم هــا و هم کالســی هایــی کــه اولیــن خاطراتــم از زندگــی اجتماعــی را رقــم زدنــد، 
ــان  ــم و برایت ــالن فکــر می کن ــح گی ــم اول صب ــه عطــر شــیرین ن ــام ب ــای آن ای دلتنــگ دغدغه ه
مــی نویســم از نخســتین روزهــای مدرســه ؛ امــا نــه، از نخســتین دوره تحصیلــی ام تکــه ای بهشــت 

در ذهنــم باقــی مانــده اســت ...
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محمدعلی بهمنی

ــه از  ــت ک ــی اس ــعر« روزگار کس ــن و ش »روزگار م
ــا  ــش ب ــت نفس ــاله اس ــه ۷۶ س ــروز ک ــا ام ــی ت نوجوان

ــورده.  ــره خ ــعر گ ش
ــد  ــی محم ــت از زندگ ــامل ۶3 روای ــاب ش ــن کت ای
علــی بهمنــی اســت کــه بــه همــت احمــد امیرخلیلــی 
گــردآوری و تنظیــم شــده و نشــر نــگاه آن را بــه چــاپ 

رســانده اســت.
و  خاطــرات  دربرگیرنــده  کــه  مجموعــه  ایــن  در 
خطــرات روزگار شــاعر اســت بــا شــاعری روبــه رو 
ــا شــعر زیســته اســت.  هســتیم کــه همــه زندگــی را ب
برخــی از شــعرها و ترانــه هــای محمدعلــی بهمنــی در 
میــان مــردم رواج بســیاری پیــدا کــرده اســت . دوســتی 
بــا شــاعران همــروزگار بهمنــی از جملــه فریــدون 
مشــیری و حســین منــزوی از او شــاعری روشــن بیــن و 

ــت.  ــاخته اس ــناس س ــت ش ــرایی  فرص غزلس
ــالل  ــز در خ ــای او نی ــه ه ــرات، اندیش ــالوه برخط ع
کتــاب آمــده اســت. نظــر او را دربــاره نــازک المالئکــه 

ــد.  ــر او را دریابی ــم نظ ــما ه ــه اســت. ش از آن جمل
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.
ــتر،  ــده ام بیش ــان خوان ــعرهای جه ــن از ش ــه م آنچ
مــن روی  اســت. مکــث  نازک المالئکــه  شــعرهای 
ــه  ــت اوســت. کاری ک ــه واســطۀ قدم ــه ب نازک المالئک
بــرای شــعر عــرب انجــام داد ماننــد کاری بــود کــه نیمــا 
ــم  ــق نمی توان ــه دقی ــرد. البت ــی ک ــعر فارس ــرای ش ب
ــه رســید  ــه مدرنیت ــر ب ــم کــه شــعر فارســی زودت بگوی
یــا شــعر عــرب ولــی آن روزهــا بــه شــدت توجــه مــن را 
بــه خــود جلــب کــرد. یکــی از ویژگی هــای او همزمانــی 
بــا فــروغ فرخــزاد بــود. در تمــام جهــان، مردان بســیاری 
ــطۀ  ــه واس ــا ب ــد ام ــر زده ان ــه تغیی ــت ب ــعر، دس در ش
تلورانــس کــم، زنــان آن هــم زنــاِن پیشــتاز در شــعر کــه 
منجــر بــه تغییــرات جــدی در حــوزه ادبیــات شــده اند. 
همیشــه توجه هــا را بــه خــود، بیشــتر از دیگــران 
جلــب می کننــد. جالــب آنجاســت کــه اعــراب، اوزان را 
بــه شــعر منثــور فارســی تحمیــل کردنــد امــا ســال ها 
بعــد زودتــر از مــا دســت بــه رهایــی از بنــد وزن زدنــد 
ــه آن اوزان،  و شــعر آزاد نوشــتند و مــا امــا همچنــان ب
پایبندیــم. شــعر عــرب بــا رهایــی از بنــد  اوزان عروضــی 

و البتــه بــه کمــک زبانشــان کــه بخــِش عظیمــی از 

روزگار من و شعر
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دنیــای حــال حاضــر را شــامل 
مرزهــای  توانســت  می شــود 
درنــوردد  را  مختلــف  کشــورهای 
و خــودش را بــه گــوش مخاطــب 
ــوز  ــا هن ــاند. م ــان برس ــی زب غیرعرب
ــه ای  ــوز اســت در جامع ــه هن ــم ک ه
ــر از  ــاًل اگ ــه مث ــم ک ــی می کنی زندگ
شــاملو صحبــت کنیــد فقــط تعــدادی 
کــه  می پذیرنــد  آگاه تــر  انســان 
حرف هــای  پــای  قضــاوت  بــدون 
شــما بنشــینند؛ بــه هــر اســِم بزرگــی 
ســعی می کنیــم تهمــت بزنیــم و 
انگــی بچســبانیم. ایــن بخــش بزرگــی 
ماســت.  جامعــه  عقب ماندگــی  از 
اعــراب بــا اینکــه اگــر از نظــر تاریخــی 
نــگاه کنیــم در آن ابتــدا بســیار از 
فرهنــگ مــا عقــب بوده انــد، چطــور و 
چــرا و چگونــه اش را نمی دانــم ولــی 
ــای  ــیاری حوزه ه ــته اند در بس توانس
فرهنگــی از مــا پیشــی بگیرنــد و 
ــد.  ــاد کنن ــان ایج ــا جه ــدی را ب پیون
ــکار اســت کــه آنهــا  ــل ان ــن غیرقاب ای
بــه فرهنــگ جهانــی شــدن و جهانــی 
اندیشــیدن، زودتــر از مــا دســت پیــدا 
کرده انــد. بایــد حــس ناسیونالیســتی 
و  بگذاریــم  کنــار  در  لحظاتــی  را 

ــی  ــه و منطق عاقالن
ــا اوزان  ــم. م ــن حــرف فکــر کنی ــه ای ب
ــزی  ــی چی ــم و حت ــراب گرفته ای را از اع
هــم بــه آن اضافــه نکرده ایــم و بــا همــان 
ــروده ایم.  ــوزون س ــعر م ــلوب ها، ش اس
حداقلــش ایــن اســت وقتــی کشــفی را از 
دنیــای بیــرون می گیریــم بایــد کشــفی 
چشــمگیرتر را از اقلیــم خــود بــه آن 

بیفزاییــم.
مــا وقتــی شــعر اجتماعــی می نویســیم 
ــا  ــد اینه ــه ای می گوین ــده ای از زاوی ع

را بــه عنــوان خبــر در روزنامه هــا چــاپ 
ــد  ــگار می توان ــک روزنامه ن ــد و ی کنی

ایــن را در ده بیســت صفحــه بنویســد؛ 
چــرا بایــد شــعر بشــود؟ شــعر فقــط بایــد 
عاشــقانه باشــد! مــن می گویــم نــه! 
ــده  ــا خوان ــه در روزنامه ه ــته ای ک نوش
می شــود تنهــا یکــی – دو روز در ذهــن 
ــان  ــعر، هم ــا ش ــد ام ــب می مان مخاط
زخــم و درد را بــا خــودش می توانــد 
ــه  ــودش ب ــد از خ ــل بع ــد نس ــرای چن ب

ــذارد.  ــش بگ نمای
ایــن ویژگــی شــعر در هیــچ هنــِر 
اینکــه  بــر  عــالوه  نیســت.  دیگــری 
ــام  ــی، تم ــه ای اجتماع ــه بهان ــاعر ب ش
مقوله هــای مرتبــط بــا آن را بررســی 
ــعرش  ــرن در ش ــه ق ــرن ب ــد و ق می کن

بــروز و ظهــور دارد.
ادعــای ایرانی هــا همیشــه فراتــر از 
ــوده  ــد ب ــاق می افت ــان اتف ــه در جه آنچ
ــر  ــا فک ــۀ دنی ــِس هم ــر عک ــا ب اســت. م
بــه  را  خودشــان  اعــراب،  می کنیــم. 
شــعر جهــان نزدیــک کرده انــد و امــروز 
ــای  ــه در ج ــد ک ــی دارن ــیار نام های بس
ــت؛ آن  ــده اس ــناخته ش ــا ش ــای دنی ج
ــی  ــا خودخواه ــته ایم ب ــا نشس ــت م وق
مــا  بایــد شــبیه  می گوییــم جهــان 
بشــود و مثــِل مــا بنویســد! دنیــاِی بســته 
مــا باعــث شــده اســت خودخــواه شــویم 
ــدازه خوشــمان  و از خودمــان بیــش از ان
بیایــد. شــما یــک ایرانــی را ببینیــد! بــه 
کشــوری دیگــر ســفر می کنــد و بــا 
ــی  ــا زندگ ــا کج ــد م ــرت می گوی حس
زندگــی  کجــا  اینهــا  و  می کنیــم 

کننــد؛  می 
می-گویــد  بعــد  روز  ده  آدم  همــان 
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خودمــان  شــهر  جــا  هیــچ  واقعــا! 
نمی شــود! ایــن حــس خودخواهــی کــه 
ــه  ــم ب ــه و ضــرب و زور بخواهی ــا توجی ب
ــان  ــم، تبدیلم ــا بهتری ــم م همــه بفهمانی
ــا اســتقالِل  ــن! م ــه بدتری کــرده اســت ب
ــزی  ــم؛ در لحظــه ای از چی کشــف نداری
ــه  ــان لحظ ــد و در هم ــمان می-آی خوش
بدمــان می آیــد. شــما بچه هایــی را 
ــارج،  ــد خ ــالب، رفته ان ــد از انق ــه بع ک

ــد!  ببینی
همیــن خواننده هــا و آهنگســازهای 
دیگــر  هــم  زور  بــه  شــما  را  خــوب 
ولــی  ایــران  برگردانیــد  نمی توانیــد 
بــرای  مصاحبه هایشــان  همــه  در 
ایــران دلتنگــی می کننــد و آهنگــی 
ــه  ــی در هم ــن بالتکلیف ــد! ای می خوانن
ــم  ــود ه ــت. نمی ش ــا هس ــا ایرانی ه م
را  دنیــا  ســوی  آن  زندگــی  حســرت 
داشــته باشــیم و هــم بگوییــم هیــچ جــا 

نمی شــود!  آدم  خــود  وطــن 
ایــن حــس ناسیونالیســتی در شــعر 
فردوســی هــم هســت؛ همــۀ دنیــا را بــه 
فقــط  می گویــد  و  می گــذارد  هیــچ 
ــا  ــت ام ــه اس ــی اینگون ــران. ذاِت ایران ای
ــا آن  ــا م ــه آی ــود دارد ک ــی وج واقعیت
ــچ  ــه هی ــه ب ــم ک ــا را دیده ای ســوی دنی
بــدون  نمی شــود  می گذاریمــش؟ 
تجربــه کــردن جهــان، آن را هیــچ و 
ــم  ــن ظل ــم. ای ــد کنی ــم و نق ــوچ بدانی پ
ــه  ــت. ن ــان اس ــان و تاریخ م ــه خودم ب
خودمــان را قبــول داریــم و نــه دیگــران! 
ــان را در  ــی خودم ــه حت ــت ک ــن اس ای

حــّد خودمــان نمی شناســیم. 
مایــی کــه از تجربــه و تحلیــل خودمــان 
ــان را  ــم جه ــه می توانی ــم، چگون عاجزی

بــه بوتــۀ آزمایــش و نقــد بگذاریــم؟!

این گسل
بیشتر از این که نمی تواند 

ویرانم کند!
هی آژیر می ِکشی که چه؟!

من شهروند تفهیم شده ای هستم!
می دانم

اینجا باید اتوبان شود
}چه خوب{

اگر همۀ خانه ها 
روی گسل اتوبان شوند!

دسترسی به حقوق بشر هم 
سرعت می گیرد
خیالتان آسوده

ــرم  ــاالی س ــقفی ب ــر س ــه دیگ ــن ک م
ــت نیس

»به هر کجا بروم
 آسمان همین رنگ است...«

متزلــزل  را  حافظــه ام  زلزلــه  ایــن 
کــرده

هر چه فکر می کنم 
به یادشان نمی آورم!

با دست هم که نمی توان
این همه آوار را...

می ترســم رحمــت خــدا هــم شــدیدتر 
! د شو

اجازه بدهید
زیر همین نایلونی که 

روی ویرانگی ام کشیده ام
چند روزی زندگی کنم

زیرسازی اتوبان
به خانه من که رسید

به کمک بولدوزرهایتان
دستنویس آخرین شعرهایم را

از زیر آوار
بیرون می آورم و می روم

گفتم که!
من شهرونِد تفهیم شده ای هستم!
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"َانا"
اللّیُْل یْسال َمْن اَنا؟

ُه الَقلُِق الَعمیُق ااَلْسَوُد اَنا ِسرُّ
ُد اَنا َصْمتُُه الُمتََمرِّ

کوْن قَنَّْعُت ُکنِهی بِالسُّ
نُوْن ولَفْفُت قلْبِی بالظُّ

و بَِقیُت ساِهَمًة ُهنا
اَْرنُو و تَْسألنی الُقروْن

اَنا َمْن اَُکوْن؟

یح تَْسأل َمْن اَنا؟ و الرِّ
اَنا ُروُحها الَحیْراُن انْکرنی الزماْن

اَنا مِثْلها فی ال َمکان
نَبْقی نَِسیُر و ال انتهاْء

نَبْقی نَُمرُّ و ال بقاْء
فَاِذا بَلَْغنا الُمنَْحنی

قاْء ِخلْناُه خاتَِمُة الشَّ
فَاِذا فَضاْء!

 و خویشنت می پرسد
من کیستم؟

نازک املالئکه |  مویس اسوار

"من"
شب می پرسد من کیستم؟

من راز ِاضطراب آلود و ژرف و سیاه ِاویم
من سکوت ِسرکش ِاویم

بر ُکنْه ِخود نقاب ِسکون زده ام
و گمانها را دور ِدل ِخود پیچیده ام

و در اینجا بهت ِزده ماند ه ام
چشم می دوزم و قرن ها از من می پرسند

من کیستم؟

و باد می پرسد من کیستم؟
من روح سرگشته ی اویم

که زمانه انکارم کرده است
و همچون او در ناکجا

بی هیچ پایانی ره می سپاریم
بی هیچ ماندنی ره می گذاریم

و چون به خم ِراه رسیدیم
پایان بدبختیش پنداشتیم

و ناگاه خالء!
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ْهُر یَْسأُل َمْن اَنا؟ و الدَّ
اَنا مِثْلُه َجبّارهٌ اْطِوی ُعصوْر

و اَُعوُد اَمْنُحها النُُّشوْر
اَنا اَْخلُُق الماضی ِالبَعیْد

ِغیْد مُِن فِتْْنَِةِ ااَلمِل ِالرَّ
و اَُعوُد اَْدفِنُُه اَنا

اِلَُصوَغ لی اَمْسا َجدیْد
َغُدُه َجلِید

و الّذاُت تَْسأُل َمْن اَنا؟
ُق فی َظالْم اَنا مِثْلُها َحیْری اَُحدِّ

الْم الشیَء یَْمنَُحنی السَّ
اَبْقی اُسائُِل و الَجواْب
َسیََظلُّ یَْحُجبُُه َسراْب

و اََظلُّ اَْحَسبُُه َدنا
فَِاذا َوَصلُْت اِلَیِْه ذاْب 

و َخبا و غاْب

و روزگار می پرسد من کیستم؟
من چو اویم، مقهور کننده

روزگاران را در هم می پیچم
و دیگر بار زندگی به آنان می بخشم

من گذشته ی ِدیرین را
از فتنه ی اُمید ِنازپرورده می آفرینم

و دیگر بار در خاک می کنم
تا دیروزی نو بپردازم

که فردایش یخبندان است

و خویشتن می پرسد من کیستم؟
من چو اویم سرگشته ای خیره در تاریکی

هیچ چیز آرامم نمی بخشد
همه گاه پُرسنده می مانم و پاسخ

در پس ِپرده ی ِسراب خواهد ماند
و من همچنان آن را نزدیک می پندارم

و چون می رسم،آب می شود
و خاموش می شود و پنهان می گردد 

*کتاب "پیشگامان شعر امروز عرب"
موسی اسوار، انتشارات سخن، تهران: 1۳81 
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ی کم کار هستم!  شاعر
 
محمد جلید | محمد امیز الکرخی

| درادبیــاتترجمــهناممحمدامنیکرخیبانامشــاعر
ایرانــیفــروغفرخــزادگــرهخــوردهاســت،پــسزمینــۀ
اهتمــامشــمابــهشــعرهایفــروغفرخــزادچیســت؟

ــردد.  ــی گ ــر م ــالدی ب ــود می ــة ن ــاز ده ــه آغ ــن ب ــنایی م آش
ــوان  ــق دی ــزاد از طری ــروغ فرخ ــا ف ــن ب ــنایی م ــتین آش نخس
ــرای  ــی ب ــه جای ــی ک ــت و در  محیط ــوده اس ــر ب ــدی دیگ تول
تمــرد و عصیــان وجــود نــدارد. در چنیــن محیطــی کســی کــه 
ــزار جنایــت  ــه دســت می گیــرد، گویــی  اب دیــوان فــروغ را ب
ــروغ  ــوان ف ــه دی ــی ک ــم کس ــر بگویی ــا بهت ــت دارد  ی در دس
ــان  ــاز عصی ــه در آغ ــت ک ــی اس ــت دارد کس ــزاد در دس فرخ
و تمــرد قــرار دارد. مــن شــعر  ایمــان بیاوریــم بــه آغــاز فصــل 
ســرد  را در اوایــل دهــة نــود میــالدی بــه عربــی  ترجمــه 
ــد  ــی ش ــاپ م ــان چ ــه در آلم ــون  ک ــه  عی ــردم و در مجل ک
ــا شــعرهای فــروغ  ــا امــروز رابطــه ذهنــی مــن ب منتشــر شــد. ت
فرخــزاد هیــچ گاه گسســته نشــده اســت. هیــچ گاه رابطــه ام بــا 
ــدی  ــرای ادب فارســی، پنجره هــای جدی ــن شــاعری کــه ب ای
گشــود، قطــع نشــده اســت. او شــعرهایی ســرود کــه خواننــده 
ــژه  ــه وی ــت. ب ــرده اس ــنا ک ــود آش ــات و ذات خ ــا درونی را  ب
ــم  ــاعران مدرنیس ــوج ش ــا م ــزاد ب ــروغ فرخ ــعرهای ف ــه  ش ک
ــت  ــوج در حقیق ــن م ــت. ای ــته اس ــوی داش ــاط ق ــی ارتب ایران
ــد.  ــای شــخصی را  در شــعر خــود منعکــس کرده ان تجربه ه
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ــی  ــازهای زن ــارۀ س ــیر  درب ــان  اس ــعر ایش ــه ش ــن مجموع اولی
اســت کــه در جامعــه محافــظ کاری ســروده شــده اســت کــه 
نفــاق، دورویــی، ازدواج و شــخصیت زن بــر آن تســلط داشــته 
اســت. فــروغ فرخــزاد دریافــت کــه بافــت اجتماعــی آن زمــان 
ــوده اســت، امــا تمــام ایــن عناصــر  ــر دروغ وفســاد اســتوار ب ب
عزیمــت و ارادت او کاهــش نیافــت و همیشــه در شــعرهایش 
ــی داد. همانطــور  ــرار م ــد ق ــورد نق ــی و ســوء اســتفاده م نادان
کــه خانــم روح انگیزکراچــی در کتابــی بــه نــام فــروغ فرخزاد 
ــد فمینســتی  ــک دی ــروغ همیشــه ی ــته اســت، شــعرهای ف نوش
ــتی  ــان فمینس ــا جری ــه ب ــود ک ــه خ ــر ب ــت منحص ــته اس داش
ــاط نداشــته اســت.  ــرن بیســتم ارتب ــران در نیمــه ق ــج در ای رای
فــروغ فرخــزاد کوشــید کــه مالکیــت خــود را نســبت بــه تــن 
و روح خــود در شــعرهایش منعکــس کنــد. احســاس ایــن کــه 
همیشــه، خــود در ایــن زمینــه انتخــاب گــر باشــد و همچنین در 
مســائل کرامــت و احتــرام بــه حقــوق انســان حــق داشــته باشــد. 
یکــی از تناقــض هایــی کــه در زمینــة ترجمــه فــروغ در زبــان 
عربــی وجــود دارد ایــن اســت کــه شــعرهای او تحریــف شــده 
اســت. ایــن موضــوع بــه خاطــر ایــن اســت کــه جامعــه جرأتــی 
را کــه فــروغ در شــعرهایش داشــته اســت، نمی پذیــرد؛ یعنــی 
ــه  ــان در جامع ــروغ، همچن ــت ف ــرن از درگذش ــم ق ــس از نی پ
عربــی بــه شــعرهای آغازیــن فــروغ فرخــزاد، فضــای الزم داده 
ــه  ــن ک ــه ای ــتم ب ــل هس ــادی قائ ــت زی ــن اهمی ــود. م نمی ش
فــروغ را بــا چهــره حقیقــی خــود بــرای خواننــده عــرب زبــان 

متن اصلی این گفت و گو 
 در اخبار الیوم المغربیه 
شماره 2۹24 
به چاپ رسیده است
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ــه نظــر  ــه اســتثنا ترجمه هــای موســی بیــدج ، ب منتقــل کنــم. ب
مــن بیشــتر ترجمه هــای عربــی کــه  از شــعرهای فــروغ شــده 
ــدارد. ــروغ فرخــزاد ن ــی شــعر ف ــن اصل ــا مت اســت ارتباطــی ب

فرخــزاد فــروغ فــرد بــه منحــرص تجربههایــی آیــا  |
تأثــرمیــان و تأثــر ویژگیهــای دارد؟ عربــی معــادل
میبینیــد؟ چگونــه را فارســی و عربــی شــعر

منظــور از شــعر فارســی، شــعر ایــران و افغانســتان اســت.
بــه نظــر مــن در جهــان عــرب  نبوغــی نظیــر شــعر فــروغ  
ــان عــرب  ــدان بســیاری از جه ــدارد. شــاعران و منتق وجــود ن
ــه نگــذارم  ــده هســتند. ناگفت ــن هم عقی ــا م ــی ب ــن ارزیاب در ای
ــا  ــح  شــاعری ســوری ت ــوان گفــت کــه  ســینه صال کــه می ت
حــدودی ذهــن و زبانــش بــه ترجمــه شــعرهای فــروغ فرخــزاد 
ــی. ــم پوش ــی چش ــت و اندک ــا گذش ــی ب ــت ؛یعن ــک اس نزدی
ــی بســیار محــدود  ــر شــعر فارســی و عرب ــر و تأث ــروزه تأثی  ام
ــت  ــد اس ــترده نیازمن ــزی گس ــه برنامه ری ــادل ب ــن تب ــت. ای اس
ــه خــود گویاســت کــه  ــن زمین ــد ترجمــه در ای ــه نمان و ناگفت
گفتگــوی فرهنگــی میــان جهــان عــرب و فارســی خیلــی 
خیلــی محــدود اســت و بیشــتر ترجمه هایــی کــه انجــام 
می شــود خــارج از برنامه ریــزی اســت.  بــه همیــن ســبب 
ایــن ترجمــه می-توانــد، نمونــه ای ازگفتگــوی فرهنگــی میــان 
ــرن  ــل ق ــم کــه اوای ــا می دانی ــگ مهــم باشــد. م ــن دو فرهن ای
ــادل فکــری و گفــت و گــوی  ــرن بیســتم  تب ــی ق گذشــته یعن
میــان ایــن دو فرهنــگ در اوج بــوده اســت. مــا در جهــان عرب 
عبدالوهــاب عــزام پرفســور مصــری را داریم. او و شــاگردانش 
آثــار مهمــی از زبــان و  ادبیــات فارســی از شــاهنامه گرفتــه تــا 
آثــار شــاعرانی چــون حافــظ، ســعدی را به زبــان عربــی ترجمه 
کرده انــد. عراقی هــا در ترجمــه رباعیــات خیــام خیلــی مؤثــر 
ــه  ــته اند ک ــی داش ــن مهم ــم مترجمی ــی ها ه ــد. مراکش بوده ان
کارهــای خیلــی مهمــی از ادبیــات فارســی بــه کتابخانــه عربــی 
ــد  ــادی، فراین ــل زی ــه دالی ــفانه ب ــا متأس ــد، ام ــه کرده-ان اضاف
ترجمــه بیــن ایــن دو زبــان بــه تالش هــای فــردی عالقــه منــدان 
ــا در  ــز ی ــل شــده اســت . در بخــش فارســی افغانســتان نی تبدی
ترانــه هــای عربــی بــا تمــام تنــوع و تعــدد آن بــه زبــان فارســی 
منتقــل نشــده اســت. بــه طــور خالصــه بگویــم کــه در حقیقــت 

می توان گفت که  سینه صالح  
شاعری سوری تا حدودی ذهن 
و زبانش به ترجمه شعرهای فروغ 
فرخزاد نزدیک است
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آن عصــر طالیــی ترجمــه و اوج تعامــل بیــن ادبیــات عربــی و 
فارســی کــه در نیمــه اول قــرن بیســتم داشــتیم، اکنــون نداریــم.

عرفانــی شــعر بــه ترجمــه زمینــۀ در شــما  |
میتــوان آیــا میدهیــد. اهمیــت خیلــی ایــران
گونــه ایــن قــدرت و قــوت نقطــه کــه گفــت
اســت؟ نهفتــه آن عرفانــی مضامــنی در شــعری

ــاعران  ــول ش ــة اول محص ــی در وهل ــان فارس ــن زب ــر م ــه نظ ب
عرفانی ســرا اســت. درســت اســت که پیشــگامان شــعر فارســی 
ــود را در  ــعار خ ــه اش ــد ک ــان بوده ان ــه خراس ــاعران مدرس ش
ــی اوج شــعر  ــد، ول ــد حماســه ســروده ان ــة اســطوره و بُع زمین
ــی  ــاعران صوف ــت. ش ــی جس ــبک عراق ــد در س ــی را بای فارس
ــوده  ــلجوقی ب ــر س ــا عص ــان ب ــم زم ــه ه ــن مدرس ــارف ای و ع
انــد. دلیــل ایــن نامگــذاری هــم روشــن اســت بــه خاطــر اینکــه 
پایتخــت ســلجوقیان در اصفهــان بــوده اســت و اصفهــان جــزوه 
ــی  ــا ســبک عراق ــوده اســت. اشــعار مدرســه ی عــراق عجــم ب
ــت.  ــاوت اس ــانی متف ــبک خراس ــا س ــان ب ــوا و زب ــر محت از نظ
فرهنــگ لغــت فارســی بــا مکتــب عــراق بــه واژه هــای ترکــی 
و عربــی اهمیــت زیــادی داده انــد. واژه هــای ترکــی ، عربی به 
زبــان فارســی وارد شــده اســت. موضــوع شــعر هــم از حماســه 
ــه ها و  ــه حماس ــانی ب ــعر خراس ــت. ش ــر یاف ــوف تغیی ــه تص ب
ــد حماســی توجــه مــی داد،  ــی شــعر بلن شــعرهای ملحمــه یعن
ــه  ــد و نکت ــج ش ــزل رای ــی غ ــبک عراق ــا س ــب ی ــا در مکت ام
قــوت ایــن شــعر هــم غــزل بــود و از شــاعران بــزرگ مکتــب 
ــوی، ســعدی و  ــن رومــی، مول ــوان از جالل الدی عراقــی می ت
حافــظ شــیرازی، خواجــوی کرمانــی، کمال الدیــن اصفهانــی 
بازگشــت  بــرد.در  نــام  می تــوان  عراقــی  فخر الدیــن  و 
ــی در  ــعر عرفان ــه ش ــن ب ــه م ــورد عالق ــما در م ــش ش ــه پرس ب
ــه  گوهــر شــعر اهمیــت می دهــم. مــن در ترجمــه  حقیقــت ب
شــعر عرفانــی در حقیقــت بــه دنبــال ترجمــه کل شــعر نیســتم 
و پــاره ای فشــرده و خالصــه بــه عنــوان  شــذره  ترجمــه 
می کنــم کــه تمــام شــعرهای آن شــعر را در بــر داشــته باشــد.
ــه  ــی ک ــا کارهای ــت ها ب ــه برداش ــروعیت این گون ــاید مش ش
عبــاس کیارســتمی در دیــوان حافــظ و ســعدی و دیــوان 
شــمس انجــام داده اســت، قــوت پیــدا کــرده اســت. در حــال 

شاید مشروعیت این گونه 
برداشت ها با کارهایی که عباس 
کیارستمی در دیوان حافظ و 
سعدی و دیوان شمس انجام داده 
است، قوت پیدا کرده است.
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ــن  ــتم. بنابرای ــرح کیارســتمی هس ــة ط ــال ادام ــر در ح حاض
دیــوان شــاعران ایرانــی را بــه صــورت فشــرده؛ یعنــی در مقاطع 
ــطحیات  ــبیه ش ــا ش ــی از کاره ــم. برخ ــاده می کنی ــرده آم فش
اســت.  ژاپنــی  هایکوهــای  یــا  تک بیت هــا  یــا  عارفــان، 
می تــوان ایــن آثــار را بــا هــم همخانــه و هم ســایه قــرار داده .

تبعیــدگاه بــاعنــوان اخــراًمجموعــهشــعرشــما |
بــه تجربــه ایــن اســت. شــده منشــر ولــر
میافزایــد؟ را چــزی چــه شــاعرانه خاقیتهــای

تبعیــد در حقیقــت یــک موضــوع مشــترک در تمــام آثــار مــن 
ــن  ــار م ــوع را در آث ــن موض ــایه های ای ــوان س ــت. می ت اس
دیــد. آخریــن شــعر مــن دربــارۀ  ولتــر  فیلســوف و روشــنفکر 
ــده ای در  ــی در دهک ــور تصادف ــه ط ــن ب ــت. م ــوی اس فرانس
فرانســه در مــرز ســوئیس بــودم کــه تندیــس  ولتــر  را در 
ــه او  ــس ب ــچ ک ــود و هی ــتاده ب ــب ایس ــدم. او غری ــا دی آن ج
نمــی داد. دســت فروش های خیابانــی گرداگــرد  اهمیــت 
ایــن مجســمه مشــغول فــروش اجنــاس خــود بودنــد. بــه همیــن 
دلیــل بــه ایــن نکتــه رســیدم کــه اکنــون پــس از ایــن همه ســال 
ــه  ــد ب ــه برس ــد، چ ــی می کن ــودش زندگ ــور خ ــر در کش ولت
زمانــی کــه ولتــر از فرانســه رانــده شــد و ایــن دهکــده را تــرک 
ــخت ترین  ــل س ــن دلی ــه همی ــت. و ب ــس رف ــه پاری ــرد و ب ک
ــه  ــت ک ــن عل ــه ای ــت. ب ــش اس ــن خوی ــد در وط ــد، تبعی تبعی
شــگفتی تبعیــدگاه حقیقــی را از انســان ســلب می کنــد. یعنــی 
آن شــگفتی کــه تبعیــد در کشــور دیگــر دارد، در کشــور 
زادگاه وجــود نــدارد. مــن بــا نــگاه شــاعرانه بــه ایــن موضــوع 
پرداختــم و دربــاره تبعیــد او نوشــتم و دوســت داشــتم کــه ایــن 
شــعر عنــوان مجموعــه شــعر مــن باشــد. مــن شــاعری کــم کار 
هســتم. نمی دانــم کــه ایــن مجموعــه چــه چیــزی را بــه تجربــة 
شــعری ام افــزوده باشــد و تمایــز ویژگــی ایــن مجموعــه شــعر 
در صورتــی خواهــد بودکــه چنــد مجموعــه شــعر داشــته باشــم 
و دنبــال افــزودن مجموعــه شــعرهای جدیــد نیســتم. آنــان کــه 
نقشــه می ریزنــد کــه در ســال حداقــل دو مجموعــه شــعر 
داشــته باشــند، شــاید آنهــا بهتــر می تواننــد ســؤال شــما پاســخ 
دهنــد. مــن بــه دنبــال شــعر نمــی دوم و دوســت دارم کــه شــعر 
چــون چشــمه ای از درون احســاس و تجربیاتــم فــوران کنــد.

من به طور تصادفی در دهکده ای 
در فرانسه در مرز سوئیس بودم که 
تندیس  ولتر  را در آن جا دیدم. 
او غریب ایستاده بود و هیچ کس 
به او اهمیت نمی داد.
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سزبها قرمزها؛ 
 چراغی تازه در شعر امروز ایران

عبدالرحمی خصار | مویس بیدج

ــه  ــران ب ــو ای ــعر ن ــخن از ش ــه س ــی ک هنگام
ــار  ــرب کن ــده ع ــن خوانن ــد، ذه ــان می آی می
می شــود،  متوقــف  محــدود،  هایــی  نــام 
ــرن  ــی ق ــای پایان ــال ه ــه در س ــاعرانی ک ش
نوزدهــم و یــا آغــاز قــرن بیســتم آثــاری 
شــعری پدیــد آورده انــد، شــاعرانی مثــل 
تقــی رفعــت، پرویــن اعتصامــی، نیمــا یوشــیج، 
ســهراب ســپهری؛ فــروغ فرخــزاد، مهــدی 
ــاملو،  ــد ش ــی، احم ــژن جالل ــث، بی اخــوان ثال

ــا.  ــن ه ــز ای ــی و ج ــیمین بهبهان س
ــد چــه  ــای بع ــاعران نســل ه ــاره ش ــی درب ول
ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــه تحول ــم و چ ــی دانی م
اســت؟ آن هایــی کــه بعــد از نیمــه دوم قــرن 
بیســتم بــه دنیــا آمــده و تحــوالت و دگرگونــی 
هــای پرشــتاب زمــان خــود را از نزدیک شــاهد 
بــوده انــد؟ شــاعرانی کــه در حقیقــت آن همــه 
ــرفت  ــوژی و  پس ــری تکنول ــرفت و فراگی پیش

ارزش هــای روحــی را بــه چشــم دیــده انــد؟ 

ایــن ســوال را مترجــم ایرانی تبــار عراقــی 
محمــد امیــن کرخــی کــه در  هلنــد  زندگــی 
مــی کنــد، پاســخ مــی دهــد. کرخــی در تــازه 
ــه  ــا ارائ ــه م ــی را ب ــود کتاب ــه خ ــن ترجم تری
مــی کنــد بــا عنــوان  »ســبزها قرمزهــا« ایــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــادق رحمان ــروده ص ــاب س کت
در  ســال 1۹۶۴ میــالدی در شــهر گــراش 
ــن  ــت. ای ــده اس ــا آم ــه دنی ــارس ب ــتان ف اس

عندمــا یتعلــق األمــر بالشــعر اإلیرانــي الحدیــث، 
ــد أســماء محــدودۀ،  ــي عن ــارئ العرب ــف الق یتوق
ــع  ــرن التاس ــۀ الق ــع نهای ــب م ــي الغال ــدت ف ول
ــا  ــال: نیم ــرین، أمث ــرن العش ــۀ الق ــر أو بدای عش
یوشــیج، ســهراب ســبهري، فــروغ فرخــزاد، 
ــن  ــدي، بیج ــا أحم ــث، رض ــوان ثال ــدي اخ مه
جاللــي، أحمــد شــاملو، برویــن اعتصامــي، تقــي 

ــم.  ــي وغیره ــیمین بهبهان ــت وس رفع

لکــن مــاذا عــن شــعراء األجیــال الالحقــۀ، 
أولئــک الذیــن ولــدوا بعــد منتصــف القــرن 
الماضــي، و واکبــوا التحــول الســریع للعصــر، 
حیــث االکتســاح المریــب للتکنولوجیــا وتراجــع 

القیــم الروحیــۀ؟

ــي  ــم العراق ــه المترج ــب عن ــؤال یجی ــذا الس ه
ــي  ــن الکرخ ــد األمی ــیۀ محم ــول فارس ــن أص م
ــۀ  ــا ترجم ــدم لن ــو یق ــدا، وه ــي هولن ــم ف المقی
للشــاعر  أحمــر«  »أخضــر  الشــعري  الکتــاب 
ــود ســنۀ 1۹۶۴  ــي المول ــي صــادق رحمان اإلیران
ــارس،  ــۀ ف ــۀ لمحافظ ــراش التابع ــۀ ک ــي مدین ف
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ومرکزهــا شــیراز. والترجمــۀ صــادرۀ ضمــن 
»منشــورات الجــار« )همســایه( فــي إیــران فــي 
ــۀ  ــر، وبلوح ــع الصغی ــن القط ــۀ م ــتین صفح س

ــان. ــوس بوتم ــۀ لی ــکیلیۀ الهولندی للتش

ــوص  ــم نص ــي معظ ــۀ ف ــۀ الکتاب ــزج تجرب تم
»أخضــر وأحمــر« بیــن شــکلین إبداعییــن 
ــخ: الرباعیــات  ــا والتاری متباعدیــن فــي الجغرافی
مــا  أن  غیــر  الیابانیــۀ.  والهایکــو  الفارســیۀ 
ــۀ  یجمعهمــا هــو التکثیــف: تکثیــف لغــۀ الکتاب
مــن جهــۀ، عبــر إدراج المعنــی فــي أقــل 

مفــردات ممکنــۀ،

 وتکثیــف اللحظــۀ الزمنیــۀ للتجربــۀ، عبــر جعل 
ــدد،  ــي مح ــار زمان ــي إط ــورۀ ف ــۀ محص الدالل
ــی أن  ــۀ. بمعن ــدۀ الومض ــوم قصی ــالءم ومفه یت
النــص الــذي یُنطــق أو یُقــرأ فــي فتــرۀ زمنیــۀ 
ــه  ــدُث فی ــون الح ــب أن یک ــداً یج ــرۀ ج قصی
ــتمر  ــق یس ــره الالح ــاً، وإن کان أث ــاً وامض أیض

ــذه الومضــۀ:  ــل ه ــرۀ أطــول. لنتأم لفت

ترجمــه را انتشــارات همســایه در ۶۰ صفحــه بــا 
طــرح جلــدی از خانــم لوئیــس بوتمــان نقــاش 

ــرده اســت . ــدی منتشــر ک هلن

ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م ــگاه کل ــک ن  در ی
بســیاری از ســروده هــای کتــاب ســبزها قرمزها 
دو شــکل از خالقیــت را  نشــان مــی دهــد کــه 
ــر  ــیار از همدیگ ــخ بس ــا و تاری ــر جغرافی از نظ
دور هســتند، ایــن دو شــیوه رباعیــات ایرانــی و 
هایکــوی ژاپنــی اســت، امــا آنچــه کــه ایــن دو 
ــی  ــک م ــر نزدی ــه همدیگ ــت را ب شــکل خالقی

ــاز اســت. ــد، فشــردگی و ایج کن

در ایــن مجموعــه، آنچــه کــه رباعیــات ایرانــی و 
هایکــوی ژاپنــی را بــه هــم نزدیــک مــی کنــد، 
ــی در  ــعه معن ــا  و توس ــب ه ــردگی ترکی فش
ــی  ــه عبارت ــت، ب ــن اس ــات ممک ــن کلم کمتری
فشــردگی در خلــق تجربــه شــعری بــا انبســاط  
ــده اســت و حاصــل  ــراه ش ــا هم ــوم و معن مفه
ایــن تالقــی، شــعری اســت جرقــه وار. از آنجــا 
کــه ســروده هــا مقطــع زمانــی کوتاهــی را بــه 
ــه  ــد ضرب ــر بای ــه ناگزی ــد ب ــی گذارن ــش م نمای
شــعری بــا همــان ســرعت و غافلگیرانــه حــادث 
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــر باع ــن ام ــود. همی ش
ــر شــود،  ــی ت ــه هــا طوالن ــن ضرب اثربخشــی ای
ــه  ــعر توج ــن دو ش ــه ای ــال ب ــوان مث ــه عن ب

ــد: کنی

محمد امین کرخیصادق رحامنی
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| »عندمافتحُتالباب
بغتًةانهمرتفيأعماقي
طیورعینیِكالحزینة«، 

أو هذه:
|»فجأة

تصرعیناكالمباغتتانکالقمر
فیماتمتلئبالسواد

دهشُةعیني«.

إن مؤشــرات لغویــۀ مــن قبیــل »بغتــۀ، فجــأۀ« 
ــا  ــن تحتاجهم ــکل اللذی ــۀ والش ــدم الدالل تخ

ــذریۀ. ــدۀ الش القصی
ــا  ــم فیه ــي یتناغ ــۀ الت ــذه التجرب ــر أن ه غی
شــکل الکتابــۀ مــع المعنــی الــذي تحملــه 
لیســت وحدهــا الحاضــرۀ فــي الکتــاب، إذ 
تحضــر بالمــوازاۀ معهــا نصــوص شــذریۀ أخــری 
ــل ال  ــن جم ــۀ م ــعریۀ مرکب ــور ش ــاکنۀ، بص س

ــا: ــال فیه أفع

 | »الضفرةالطویلةللنخلة
علیکتفالریح

مثلجناحطاووٍسفيالماء«.

|دربازشدوچهبیهواباریدند
اندوهپرندههایچشمت

درمن
 یا 

|وناگهان
دوناگهانچشمتو
شبیهماهمیشود

دوچشمناگهانمن
ازسیاهمیشود پر

در حقیقــت بــازی زبانــی نهفتــه در کلمــه 
ــی از  ــه های ــری نمون ــه شــکل گی ــان«، ب »ناگه
ــد. ــی کن ــی م ــت بزرگ ــعر خدم ــه ش ــن گون ای
ــوا  ــرم و محت ــه در آن ، ف ــه ک ــن تجرب ــه ای البت
ــا  ــط تنه ــتند، فق ــاز هس ــگ و همس ــم آهن ه
مزیــت شــعرهای ایــن کتــاب نیســت، بلکــه بــه 
مــوازات ایــن نــوع فــرم، پــاره هــای  شــاعرانه بــا 
ــاد از فعــل وجــود  جمالتــی بــدون اســتفاده زی

دارد. مثــاًل ایــن شــعر:

| گیسویبلندنخل
برشانهباد

مثلپرطاووسکهدرآبافتاد
 

عبدالرحیم خصارموسی بیدج
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ــف  ــا توظی ــدل علیه ــا ی ــف هن ــۀ التکثی  بالغ
الشــاعر لمشــهد واحــد في ثالثــۀ أســطر قصیرۀ، 
لکــن بثالثــۀ ترکیبــات بالغیــۀ: اســتعارتان فــي 
ــي، وتشــبیه فــي الســطر  الســطرین األول والثان

ــث. الثال
ال یولــي الشــاعر أهمیــۀ کبیــرۀ للبالغــۀ وأداوت 
التجمیــل اللغویــۀ، إذ یبــدو مشــغوالً أکثــر 
ببنــاء النــص وصیاغتــه فــي قالــب یُحــدث 
ــۀ  ــاده بنی ــر اعتم ــارئ، عب ــدی الق ــَۀ ل الدهش
ــب النصــوص. لکــن الشــاعر،  ــي أغل ــۀ ف المفارق
ــۀ یکشــف  ــات الثقیل ــن البالغ ــف م ــو یتخف وه
عــن مهــارۀ کبیــرۀ فــي بنــاء األبیغرامــات التــي 
تحمــل ــــــ بالرغــم مــن قصرهــا ــــــ دالالت 

ــاًل  ــول مث ــن یق ــۀ. فحی ــانیۀ عمیق إنس

| »لیسلهمباقةورد
والآنیاتمألىبالماء

الغرباءفيزاویةالمقربة«
ُ

الرجال

ــد  ــذي یوج ــوازي، ال ــص الم ــي الن ــف ف نکتش
أســفل هــذه الشــذرۀ، أنــه یقصــد قبــور األفغــان 
ــا أحــد. یحــاول الشــاعر  ــدر أن یزوره ــي ین الت
ــی القــارئ  ــۀ الشــعوریۀ إل أن ینقــل هــذه الحال
ــي، إذ ال  ــاع بالغ ــه، دون قن ــَر فی ــي یؤث وبالتال
ــذه األســطر  ــي ه ــي ف یوجــد أي أســلوب بالغ

ــۀ. الثالث
األمر ذاته یتکرر في نصوص أخری

| »بیترستمخانالعتیق
کانمأهواًلذاتیوم

ههذا
ّ
وعلیرف

کانتبندقیة«

ــی  ــان م ــز نش ــاعرانه و موج ــر ش ــن تصاوی  ای
ــه  ــا س ــده اســت ب ــق ش ــاعر موف ــه ش ــد ک ده
ــد  ــه کن ــی را عرض ــره کامل ــاه، منظ ــطر کوت س
ــطر اول و دوم و  ــتعاره در س ــا دو اس ــی ب ؛ یعن

ــوم . ــطر س ــبیه در س ــک تش ی
ــی در ســروده هــای ایــن دفتــر   صــادق رحمان
اهمیــت زیــادی بــه آرایــه هــای ادبــی و 
ــه  ــت ب ــد. او در حقیق ــی ده ــان نم ــی نش بالغ
ســاختن متــن مشــغول مــی شــود امــا گاهــی 
بــه گونــه ای ناخودخواســته آن را آرایــش مــی 
دهــد؛ او شــعرش را در قالبــی کــه خواننــده را 
ــام  ــه انج ــد، ب ــی کن ــر م ــگفت زده و غافلگی ش
ــه او از ســاختارهای  ــن زمین ــی رســاند. در ای م
ــی  ــرد و ســعی م ــی گی ــره م ــا به ــض نم متناق
کنــد از روش هــای ســنگین بالغــی دور باشــد .

صــادق رحمانــی در ســروده هــای کوتــاه خــود 
ماهرانــه عمــل مــی کنــد و علــی رغم فشــردگی 
کلمــات داللــت هــای انســانی عمیقــی را پدیــد 

مــی آورد. بــرای مثــال در جایــی مــی گویــد:

| نهدستهگلی
نهکاسههاییازآب

مردانغریبگوشهگورستان

ــود  ــری وج ــن دیگ ــعر، مت ــن ش ــه همی در ادام
ــی اشــاره  ــان های ــر افغ ــه قب ــه در آن  ب دارد ک
مــی کنــد کــه بــه نــدرت کســی آن را زیــارت 
ــن  ــه ای ــد ک ــی کن ــالش م ــد. شــاعر ت ــی کن م
حالــت عاطفــی را بــه خواننــده انتقــال دهــد و 
ــر  ــه ای اث ــاب و آرای ــچ لع ــدون هی در نتیجــه ب
خــود را مــی گــذارد. در حقیقــت هیــچ بالغتــی 
در ایــن ســه ســطر وجــود نــدارد بــا ایــن حــال 
تاثیــر کاملــی بــر خواننــده مــی گــذارد. او 
چنیــن رویــه ای را در ســروده هــای دیگــر نیــز 

ــه کار مــی گیــرد. مثــال مــی گویــد: ب

|خانهکهنهرستمخاني
روزگارينوبود

روياینطاقچهاشبرنوبود
ایــن ســه ســطر در حقیقــت چیــزی را پنهــان 
ــه از  ــط ک ــه خ ــن س ــس ای ــد و در پ ــی کن م
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شــعارخالی اســت دری از تاویــل و تفســیر بــرای 
خواننــده مــی گشــاید.

 تصویــر خانــه »حــاج رســتم خــان« کــه 
روزگاری از حاکمــان محلــی شــهر زادگاه شــاعر 
گــراش بــوده، بــا صــور خیــال خواننــده در مــی 
ــی  ــر م ــرت را در او ب ــه و حس ــزد و عاطف آمی
انگیــزد و ایــن پرســش را در ذهــن او نقــش مــی 
زنــد کــه سرنوشــت ایــن خانــه و زندگــی در آن 

چــه شــده اســت؟
ــا«  ــبزها قرمزه ــاعر در »س ــه ش ــازی را ک ایج
ــه  ــد ک ــی کن ــت او را وادار م ــرده اس ــه کار ب ب
ــل  ــی را در ذی ــیه و پاورق ــه ای از حاش مجموع
ــت  ــرحی اس ــع ش ــه در واق ــد ک ــرار ده آن ق
ــن متــن هــا در حقیقــت شــاید  ــر شــعرها. ای ب
طوالنــی تــر از خــود شــعر باشــند. بــا ایــن حــال 
ایــن پاورقــی هــا مهــم انــد و عمدتــاً ارزش هــای 

ــد.   شــناختی دارن

محمــد امیــن کرخــی در ســال های اخیــر 
فــروغ  و  ســپهری  ســهراب  از  ترجمه هایــی 
فرخــزاد و عبــاس کیــا رســتمی ارائه داده اســت 
و کتابخانــه هــای جهــان عــرب  را بــا  ایــن آثــار 
ــه   ــا ترجم ــز ب ــون نی ــا بخشــیده اســت. اکن غن
ــای  ــه ه ــه کتابخان ــا« ب ــاب »ســبزها قرمزه کت
ادبــی جهــان عــرب چراغــی تــازه افــزوده اســت 
و بــا ایــن کار مــی تــوان گفــت او بــرای خواننده 
عــرب زبــان یــک نــام جدیــد را از شــعر فارســی 

عرضــه کــرده اســت. 

دیگــر ایــن کــه از ســروده هــای ایــن شــاعر در 
ــده  ــتقبال ش ــی اس ــه خوب ــی ب ــل فرهنگ محاف
اســت و  مترجمــان مــا بایــد ایــن موضــوع را مد 
نظــر قــرار دهنــد کــه به جــای ترجمــه آثــار نام 
هــای شــناخته شــده، آثــار تــازه زبــان فارســی 
را بــه خواننــده عــرب عرضــه کننــد، همچنیــن 
متــن هــای عربــی تــازه تــری را بــرای خواننــده 
فارســی زبــان ارائــه کننــد  و از تکــرار نامهــای 
ترجمــه شــده بپرهیزنــد کاری کــه محمــد امین 
کرخــی انجــام داده اســت، باعــث مــی شــود کــه  
ادبیــات دو کرانــه جهــان عــرب و ایــران بیشــتر 

بــه همدیگــر نزدیــک  شــوند.

.تخفــي خلفهــا هــذه األســطر الثالثــۀ الخالیــۀ 
مــن البالغــۀ حکایــۀ مــا، وتفتــح لــدی المتلقــي 
بابــاً شاســعاً نحــو التأویــل، وتَخیُّــِل الحیــاۀ التــي 
کان یضــّج بهــا بیــت رســتم خــان، أحــد حــّکام 
ــۀ  ــه عاطف ــّرک لدی ــا تح ــراش، کم ــۀ َک منطق

التحّســر علــی مــا آل إلیــه.

ویبــدو أن التکثیــف الــذي اعتمــده الشــاعر فــي 
ــی تذییــل عــدد  »أخضــر وأحمــر« ســیدفعه إل
مــن النصــوص بهوامــَش وحــواٍش یبــدو المــراد 
منهــا هو شــرح مــا ورد فــي الشــذرات الشــعریۀ. 
وتشــکل هــذه الهوامــش نصوصــاً تنــدرج ضمــن 
کتابــۀ موازیــۀ، تحمــل قیمــاً معرفیــۀ باألســاس، 

تضــيء المتــن.

ــي الســنوات  ــن الکرخــي ف ــد األمی أنجــز محم
األخیــرۀ ترجمــات لــّکل مــن ســهراب ســبهري 
ــاس  ــذرات عب ــن ش ــاًل ع ــزاد، فض ــروغ فرخ وف
الترجمــۀ  مــع  لــه  ویحســب  کیاروســتمي، 
ــارئ  ــّدم للق ــه ق ــر« أن ــرۀ لـ»أخضــر أحم األخی
ــي،  ــعر الفارس ــي الش ــداً ف ــماً جدی ــي اس العرب
ــاط  ــي األوس ــر ف ــه الشــعري بتقدی حظــي عمل
یفتــرض  مــا  هــذا  و  اإلیرانیــۀ.  الثقافیــۀ 
ــیۀ  ــوص فارس ــل نص ــن اآلن، أي نق بالمترجمی
جدیــدۀ إلــی المتلقــي العربــي، ونقــل نصــوص 
عربیــۀ راهنــۀ إلــی قــارئ الفارســیۀ، بــدل 
النصــوص نفســها لألســماء  إعــادۀ ترجمــۀ 

ــن. ــن الضفتی ــها بی ــۀ نفس المتداول
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 1
کــه  بوجــاری  و  درو  بــرای  بودنــد  آمــده 
مانــدگار شــده بودنــد. در خانــة مالطهماســب 
ولــی  بــود،  ســاز  تــازه  کــه  می نشســتند 
هنــوز انــدود نشــده بــود. در و پیکــر هــم 
نداشــت. عصرهــا کــه می رفتــم رو پشــت بام 
قدمکــی  کــه  مدرســه  طویــل  و  عریــض 
بزنــم و خســتگی و ســرصدای بچه هــا را از 
گوشــم بیــرون کنــم، از درون خانــة چســبیده 
بــه مدرســه ســروصدای ســالم ســالم های 
را  احوالشــان  می شــد.  بلنــد  شــهور  و  زن 
ــته  ــر  گذاش ــمش  کبوت ــرد اس ــیدم. م می پرس
بارهــا  داشــت.  قشــنگی  اســم  چــه  بــود 
ازش پرســیدم کــه چــرا اســمت را کبوتــر 
ــت  ــتی نمی توانس ــواب درس ــته اند، ج گذاش
ــاعرانه  ــة آزادی و ش ــن جنب ــور م ــد. منظ بده
بــودن اســم بــود. زن جانمــاز می بافــت و 
ــختی  ــی س ــون، زندگ ــب های گوناگ چادرش
می کــردم  فکــر  می-کردنــد.  گــذران  را 
بــی در  خانــة  ایــن  در  را  ســیاه  زمســتان 
می آورنــد!؟ ســر  بــه  چگونــه  پیکــر  و 

 کوچ
 | امیز فقیری

کم کــم الفتــی بیــن مــا برقــرار شــد. خودمانــی 
پشــت بام  رو  بــودم  نشســته  بودیــم.  شــده 
ــی- ــم م ــر دل ــای مدی ــت  آق ــار گف ــه گلن ک
خــواد  آقــا جــان ســواددار بشــه.  اگــه ممکنــه 
ــه.  ــردار بش ــزی راه ب ــا چی ــل بچه ه ــاد داخ بی
ــو  ــود ت ــاف زل زده ب ــردم، ص ــه ک ــگاه بچ ن
ــد مدرســه  ــو در قلعــه مانن چشــمام. هــر روز ت
ــرا  ــط م ــورد. فق ــکان نمی خ ــت و ت می نشس
کــه می دیــد ســالم می کــرد. همــراه بچه هــا 
بیــرون  نمی شــد.  داخــل  ولــی  می آمــد 
ــل  ــه داخ ــی زد ب ــت و زل م ــه می نشس مدرس
مدرســه و بچه هــا! ازش خوشــم می آمــد 
قیافــة طنــزی داشــت، ســفید مثــل بــرف، 
موهــا هــم ســفید، ابرهــا هــم ســفید. در عــوض 
چشــم ها مثــل دو غــزال، ســیاه مثــل لکــة 
مرکــب رو ملمــل ســفید! حــاال هــم زدل زده 
بــود به مــن، چه طــور می-توانســتم بگویــم نه!

2
ــود، داخــل  وقتــی وارد کالس شــدم نشســته ب
بچه هــا، یــک دفتــر و یک مــداد جلــوش بود. 
قیافــه اش شــاد بــود. چشــمانش می درخشــید 
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بــا خوشــحالی بــه در و دیــوار نــگاه می کــرد. 
ــه  ــد ک ــاورش نمی ش ــاً ب ــه واقع ــن ک ــل ای مث
ــای  ــم پ ــه گفت ــی ک ــت. وقت ــته اس ــا نشس آنج
ــد  ــو آم ــناک جل ــته و ترس ــد آهس ــه بیای تخت
ــا آرامــش  ــدۀ بچه ه ــان صــدای خن کــه ناگه
ــاش!!   ــگاه ملکیه ــم زد  آ... ن ــه ه کالس را ب
ــوری  ــت موت ــای تخ ــردم ملکیه ــان ک ساکتش
ــودش را  ــه زور خ ــود. ب ــیده ب ــدرش را پوش پ
ــؤال  ــزی ازش س ــید. چی ــن می کش روی زمی
نکــردم. ظهــر بردمــش دکان ســید فــرج یــک 
جفــت کفــش برایــش خریــدم. مثــل پرنده ای 
ــد. ــرواز در آم ــه پ ــی ب ــس آزاد کن ــه از قف ک

3
ولــی  می گذشــت  ســنگین  و  آرام  روزهــا 
جــان  آقــا  روزبــه روز  می کــردم  حــس 
ناراحت تــر و غمگین تــر می شــود. دوســه 
بــار از پشــت شیشــة اتاقــم مواظبــش می شــدم 
بچه هــا اذیتــش می کردنــد. تــوپ میانــش 
بــی- و  خونســرد  هــم  او  و  می کردنــد 

مقاومــت دوبــاره می رفــت گوشــه ای و زیــر 
ــع  ــردش جم ــاره گ ــت، دوب ــاب می نشس آفت

ــه   ــد  دنب می شــدند. اســمش را گذاشــته بودن
و واقعــاً هــم مثــل دنبــة گوســفند ســفید و لــزج 
بــود. تنبانــی داشــت بــا هــزار وصلــه و پیراهنــی 
ــش  ــم برای ــاس ه ــج لب ــه تدری ــر از آن، ب بدت
خریــدم ولــی ایــن کارهــا گــرد غــم را از 
چهــره اش پــاک نکــرد. هــر وقــت ســر کالس 
می رفتــم می دیــدم گوشــة دیــوار ایســتاده 
اســت. ایــن اهریممنــان کوچــک تــا مــرا 
ــد  ــاز می کردن ــوراً جــا برایــش ب ــد ف می دیدن
بهــش می گفتنــد  بشــین! بشــین!  ولــی او 
مــرا  او  مــن،  بــه  مــی زد  می ایســتاد و زل 
مســئول تمــام ناراحتی هایــش می دانســت. 
ولــی  مــی زدم،  می-ترســاندم،  را  بچه هــا 
ــیاه  ــمان س ــردم در چش ــر کار می ک ــر ه دیگ
نمی نشســت. هــم  کوچکــی  شــادی  او 

4
می خواست به مدرسه نیاید. ولو شده بود 

تو صحرا، عصر به پدرش گفتم، فردا صبح 
آقاجان با چشمان نمناک به مدرسه آمد. 

محیط امنی نبود برایش! این را می دانستم 
گفتم  چرا گریه کردی؟ 
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پدرم زدم.
گفتم  عیبی نداره گریه نکن – مرد که نباید 

گریه کنه! 
ــد  ــدا می دان ــت. خ ــت نشس ــداد. رف ــم ن جواب
دوســه  می گــذرد.  دلــش  در  چــه  کــه 
بچه هــا  مدادهــای  مرتــب  کــه  بــود  روز 
را  بچه هــا  کیف هــای  می شــد.  گــم 
فریــاد  را،  کتشــان  جیب هــای  می گشــتم. 
کنیــد  خالــی  را  می کشــیدم  جیب هــا 
مــی زدم  داد  می کردنــد.  خالــی  میــز!   رو 
مدادهــا  سردســت سردســت می گرفتنــد .

همــه  بیــرون   کالس  از  می گفتــم  همــه 
ســوراخ  همــة  مبصــر  می رفتنــد.  بیــرون 
می خواســت  دلــم  می گشــت.  را  ســنبه ها 
بــود  یــک روزش  یــک هفتــه  در عــرض 
ــد  ــده باش ــم نش ــودکاری گ ــا خ ــداد ی ــه م ک
ــد  ــا نیاین ــادر بچه ه ــدر و م ــک روزش پ و ی
ــکایت کــه  چــه مدرســه ایه، مگــه بایــد  ش
بخریــم!؟  بچه هــا  بــرا  مــداد  چنــد  روزی 
یــه نظمــی، نســقی بــه شــاگردها بدهیــد!! 

کم کــم اســم دنبــه همــه جــا بلنــد شــد. 
را  دنبــه  اســت.  دنبــه  کار  کار  می گفتنــد 
می خواســتم در مقابــل ســؤاالت مــن ســاکت 
می ایســتاد زل مــی زد بــه چشــمهام و مــن 
می گــذرد.  مغــزش  در  چــه  نمی فهمیــدم 
پــدر و مــادر بچه هــا هــم اســم  دنبــه  را مــی-

آوردنــد. تمــام ده بهــش می گفتنــد  دنبــه  
حتــی خــود مــن، اســم حقیقــی اش یــادم رفتــه 
بــود. دوســه تــا از بچه هــا قســم می-خوردنــد 
کــه دیده انــد دنبــه ســر کیفشــان بــوده اســت.

5
ــم  ــم، رفتی ــد دنبال ــر آم ــه کبوت ــود ک ــر ب عص
نشســتم.  آتــش  پــر  اجــاق  کنــار  خانــه، 
ــد گــردم نشســته  ــم ق ــد و نی ــا بچــة ق دوســه ت
ــود.  ــته ب ــش نشس ــار آت ــم کن ــه  ه ــد  دنب بودن
مثــل آدمــک برفــی بــود کــه برایــش دو 
چشــم ســیاه بگذارنــد. واقعــاً ترســیدم کــه 
در  مــادر  شــود!  ذوب  آتــش  حــرارت  از 
ــای  ــود. کتاب ه ــته ب ــک نشس ــمانش اش چش
دنبــه را آوردنــد کبوتــر هــم بهــش می-گفــت 
دنبــه! نشــانم دادنــد. یــک مــداد نصفه داشــت، 
ــودم. همیــن. ایــن را هــم خــودم بهــش داده ب
سرچشــمه  مــی رم  گفــت  وقتــی  گلنــاز 
هــی  می کنــن  عاجــزم  زنهــا  بیــارم،  آب 
پســرت  میگــن  میــارن!  رو  دنبــه  اســم 
بــه  کــه  دزد  آدم  نیســتیم  دزد  مــا  دزده! 
نمی گذرونــه.  روزگار  بدبختــی  ایــن 
آقــا مدیــر شــما هــم کاری بکنیــد. آخــه 
ــه مــداد گــم میشــه؟ ــه کــه هــر روز ی چطوری
غلــط  مــردم  اوالً  نخوریــد،  گفتــم  غصــه 
بی زبــون  دزده،  دنبــه  می گــن  می کنــن 
بچــة بدبخــت و مظلومیــه، ثانیــاً ایــن ســفر 
ــرا بچه هــا  ــم شــهر، یکــی دو مــداد ب کــه رفت
میــارم. ســروتهش دو تومــان نمیشــه! آدم کــه 
نمی تونــه بــه کســی تهمــت بزنــه، ولــی خــودم 
ــداره!  ــرام کاری ن مواظبــم دزدو می گیــرم، ب

6
ســرما بیــداد می کــرد. کنــاری بخــاری کالس 
ــا  ــدم. بچه ه ــاب می خوان ــودم و کت ــته ب نشس
تعطیــل بودنــد. صــدای افتــادن چیــزی در 
گوشــم پیچیــد. از پشــت پنجــره عقب مدرســه 
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را نــگاه کــردم  دنبــه روی زمیــن افتــاده بــود! 
ــش  ــد جایئ ــم نکن ــوار! گفت ــری دی ــه مت از س
شکســته باشــد. دلواپــس بــودم کــه تــکان 
ــرش را  ــد، دورب ــد ش ــرز بلن ــر و ف ــورد، ت خ
پاییــد، حتمــاً فکــر می کــرد مــن رفتــه ام قــدم 
بزنــم بعــد کــه اطمینــان پیــدا کــرد کــه کســی 
ــه!!  ــر پل ــی زی ــو گچ دان ــت ت ــدش رف نمی بین
ــودم  ــه خ ــود. ب ــده ب ــک ش ــم تحری کنجکاوی
نخــورد.  تــکان  از جایــم  دادم کــه  نهیــب 
پنــج دقیقــه ای طــول کشــید دنبــه بیــرون 
آمــد. قریــب بیســت ســی مــداد دســتش بــود! 
بــا دســتمال دورش را بســته بــود. حیــرت 
ــن خشــم و تعجــب  ــی مابی ــودم. حالت کــرده ب
گریبانگیــرم شــده بــود. ســفید بــود گــرد 
ــز از  ــل ب ــود. مث ــته ب ــش نشس ــم روی ــچ ه گ
دیــوار بــاال رفــت. زود پریــدم بیــرون کوچــه، 
کبوتــر را هــم دیــدم، او را هــم همــراه کــردم، 
مرتــب  می دویــد  دنبالــم  حیــران  کبوتــر 
می گفــت  چــه خبــر شــده؟ چــه خبــر شــده؟ 

تــو حیــاط خانــه  دنبــه  ایســتاده بــود و مدادهــا 
ــا از  ــام مداده ــد تم ــرا دی ــا م ــمرد. ت را می ش
دســتش ریخــت. پشــتش را بــه مــن کــرد. 
پکــی زد بــه گریــه، همــان موقــع پشــیمان 
ــیدم.  ــت کش ــم خجال ــدرش ه ــو رو پ شــدم ت
کبوتــر بــه زور مــرا بــرد تــو اتــاق، گلنــاز 
ناگهانــی رنگــش زرد شــد. قســم خــوردم 
ــی  ــم، ول ــی نمی گ ــه کس ــوع را ب ــه موض ک
حالیشــان  چیــزی  بودنــد،  زده  بــرق  آنهــا 
ســرتون  گفــت  بــه  کبوتــر  نمی شــد. 
قســم کــه مــا روحمــون اطــالع نداشــت! 

گفتم  می دونم، بچه بوده! 
گفت: می کشمش!

بلنــد  اگــه دســت روش  بــه خــدا  گفتــم: 
ــودت  ــم خ ــدی از چش ــدی دی ــر ب ــردی ه ک
نیامــده  شــما  بــه  مدرســه  کار  دیــدی، 
بشــه . آفتابــی  موضــوع  می خوایــن  مگــه 
ــای،  ــرای چ ــد ب ــرار کردن ــد. اص ــچ نگفتن هی
دیــر شــد قبــول نکــردم. گفتــم  خالصــه 
ــنفم.  ــه رو بش ــة دنب ــدای گری ــد ص ــدا نکن خ

7
فردا صبح وقتی که سر کالس رفتم  دنبه  

نبود.
سؤال کردم: کو دنبه!؟
گفتند: مگه نمی دنید؟

چی چی رو؟
آ... خونه کوچ رفتن، باز کردن!

کی؟!
صبــح زود کبوتــر هــم عــرض ســالم خدمتتون 
ــد! دیگــر  رســوند، گفــت کــه حاللمــون کنی
در کالس ســکوت نشســت. جــای خالــی دنبــه 
ــد.  ــس می کردن ــم ح ــا ه ــن، بچه ه ــه م ار ن
آن روز تــا عصــر بچه هــا بــرای خودشــان ول 
می گشــتند! کــی حوصلــة درس دادن داشــت!
کامفیروز پاییز 46
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 داستان  شعر ما
 
|مصطفی محدیث خراساین

اندر بیان آنچه شعربا ما همی کرد 
و آنچه ما با وی... 

ای که می خواهی بدانی داستان شعر ما
چند بیتی گوش کن ازترجمان شعر ما

گوش کن این داستان سربه سر پرآب چشم
داستانی از شغاد و رستمان شعر ما

از خراسان شعر ما را زمزمه آغاز شد
پر شد از ایدون و ایدرها زبان شعر ما

بعد آمد تا به مرکز ،تا عراقات عجم
عشق و عرفان کم کمک شد داستان شعرما

نازک اندیشان و مضمون سازهای بس خفن
پی بیا فکندند زان پس، اصفهان شعرما

کاربا نیما فتاد و نیمه گر بود آن بزرگ
پس دو نیمه کرد سبکش ،استخوان شعرما

چند ده سالی دو نیمه استخوان باهم به جنگ
تا فروکش کرد ،جنگ نیمگان شعرما

این دو نیمه آخرش پیوندشان شد برقرار
تا کالسیک نوین شد ارمغان شعرما

برسبیل پیش درآمد گذشت این چند بیت
تارسم برحال و روز این زمان شعرما

در دفاع و انقالب و اجتماع ودردخلق
بیست بوده نمره های امتحان شعرما

در تمام روزهای شادی و غم،سهل و سخت
صاف بود و آفتابی آسمان شعر ما

لیک بی بودیجه ترهابود دراین سال ها
بی نصیب از هر ردیفی، شایگان شعرما

هیچکس اورا به فرزندی نمی کردی قبول
هراداره گرچه شد بابا فغان شعرما

عاقبت ،حسب التصادف صاحبی پیدا نمود
تا که بر جایش نشیند خسروان شعر ما

قائمی منصوب شد تا در مقام ذیل صدر
مرهمی باشد به زخم نیمه جان شعرما

چند  سالی در رسانات مجازی خطبه خواند
کاینچنین خواهد نمود و آنچنان شعرما
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نه چنین کرد آخراالمر آن جناب و نه چنان
باز ما ماندیم و اصل این همان شعرما

این هنر در حرف جایش بر سریرعزت است
در عمل اما کجاشد قدرو شان شعرما

خیل شاعرها یکایک پله های نردبان
کاسبان باال شدند از نردبان شعرما

کاسبان باال شدند و مسندی پرداختند
شاعران هم کارمند کاسبان شعرما

یک جریده داشتیم و وصل ما را حلقه بود
برنتابیدند "آنرا مومنان "شعرما

برنتابیدند و برچیدندش از هر پیشخوان
کامال شد تخته اینگونه دکان شعرما

ظلم شد بر سید و ساالر شعر انقالب
غصب شد تخت و سریر از قیصران شعرما

تا بیفتد از تکاپو آن پلنگ تیزتک
چاله ها شد شاهراه" یوسفان" شعرما

حال ما ماندیم و مشتی کارمند بوالفضول
خیل شیره کش که افتاده به جان شعرما

طرح های آبکی و طرح های نانکی
گشت اجرا تا ببلعد آب و نان شعرما

قیر را بردند باگونی که اکنون زیر برف
چکه دارد سقف سقف آشیان شعرما

زیرخاکستر نهان شد شور مشتاقی دال
تا کجا سر برکند آتشفشان شعر ما



74دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

در این اتاق انبوه 
صندلی هــا، مزیها، کمدها
بــا من دهن کجــی می کنند
وکاکتوســیکوچک
ایناتاق بهگوشــهپرتیدر
شــکوفهایآوردهاست
بهرنــگلبخند

آسمان با ستارگانش
در شب سفر کرد
من با واژه هایم.

سپیده دم هر دو باز آمدیم
آسمان 

با خورشیدی بر کف
من

با شعری بر لب

هشدار از این آرامش آبی
با رنگ در رنگ   

پرندگانش
ماهیانش

نرینگ نخوری
دریا

تنهاوقتیتوفانیست
راستمیگوید

|

بی
ی آ

ها
واز

د، آ
وح

 م
یا 

ض
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همه پنجره های خانه ام را 
به روی این شایعه ها 

باز می کنم
اجازه می دهم 

روی دامنم بازی کنند
زیرا شایعه های عاشقی

در کشور من زیبایند
و من از کشنت گنجشکان  بزیارم.

بسیار می ترسم
می ترسم دیگر ابری نباشد
بارانی نباشد
درختان جنگل نباشند
لطفًا 
مرادردلکلماتبکار.

مرا مثل زبان عربی
از راست به چپ مخوان

مرا مثل زبان التنی
از چپ به راست مخوان

مرا مثل زبان چینی 
از باال به پاینی مخوان

مرابسیارسادهبخوانهمچنان
کهخورشیدسزبههاراوگنجشک

کتابگلرا..میخواند

|

ریی
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ید 
وح

مه 
رج
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صب
اد 

سع
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ارجمندجنــاب و عزیــز مهمــان خدمــت در 
در هســتیم. کرمانــی مــرادی هوشــنگ
بفرماییــد. خودتــان از ســخن ابتــدای

ــوند. ــا را می ش ــدای م ــه ص ــانی ک ــنوندگان و کس ــما و ش ــت ش ــالم خدم ــدا و س ــام خ ــه ن ب
البتــه خواهشــی از شــما دارم و آن اینکــه از گفتــن جنــاب و آقــا و اســتاد و اینهــا پرهیــز کنیــد؛ 
نــه بــه ایــن دلیــل کــه می-گوینــد کرمانی هــا بیمــاری تواضــع دارنــد، بــه ایــن علــت کــه قضیــه 
صمیمیــت و راحتــی کار زیــر ســؤال نــرود. من هوشــنگ مــرادی کرمانــی فرزند کاظــم و فاطمه، 
متولــد شــانزدهم شــهریور 1۳2۳ هســتم و در روســتای ســیرچ از توابــع کرمــان بــه دنیــا آمــدم.

کنــم،  صحبــت  شــما  بــا  احتــرام  بــا  مــن  کــه  می کنــد  حکــم  ادب  البتــه 
می-کنیــم. گفت وگــو  هــم  بــا  باشــید،  راحــت  شــما  کــه  طــوری  آن  ولــی 
خیلــی ممنــون، مــن اینجــوری راحت تــر هســتم. حــدوداً 10 تــا 15 دقیقــه اســت کــه بــا 
هــم آشــنا شــدیم و در همیــن مــدت، آن صمیمــت و صداقــت و حرمــت و احتــرام را در 
شــما دیــدم و لزومــی بــه تعــارف نیســت. اگــر موافــق باشــید، راحت تــر حــرف بزنیــم 
تــا شــنوندگانمان هــم کــه صــدای مــا را می شــنوند، راحت تــر بتواننــد ارتبــاط بگیرنــد.

 نه کج باشد، نه راست 
 نه تر باشد ، نه خشک

فرهاد خسروی| هوشنگ مرادی کرماین

ادادی احترام به
هوشنگ

مرادی  کرماین
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!ممنــونازحســنخلــقشــما.مــن
ً
حتمــا

ازاینجــامیخواهــمرشوعکنــمکــهشــمابــرای
بخــش بــرای نــز و ادبیــات و فرهنــگ اهالــی
اعظمــیازمــردمکشــورمــاآشــناهســتید.در
ــی ــیخیل ــکمعرف ــدی ــهفرمودی ــهایک آنمقدم
مختــریازخودتــانداشــتید.روســتایســرچ
کــهفرمودیددرکرمانهســت،ازجهتوضعیت
شــده؟ واقــع کرمــان کجــای در جغرافیایــی

ســر راســت ترین نشــانی یــا بــه قــول امروزی هــا آدرســی کــه می توانــم بدهــم، ایــن اســت کــه 
ــه  ــو دارد کــه نوشــته  ب ــم، اواســط راه، یــک تابل ــه ماهــان بروی ــان ب ــم از کرم ــی می خواهی وقت
ــده.  ــهر ش ــه ش ــت ک ــالی اس ــک س ــوده و ی ــش ب ــاًل بخ ــهداد قب ــهداد . ش ــیرچ و ش ــرف س ط
شــهری اســت در دل کویــر. بــه نظــرم هیــچ شــهری در ایــران نیســت کــه اینقــدر کویــری باشــد.

پــسجایــیاســتبــنیکرمــانوماهــان؟! 

می شــود گفــت کســی اگــر بخواهــد بــرود ماهــان، حتمــاً بایــد از ایــن جــاده ســیرچ و شــهداد رد 
شــود. یــک روســتایی هــم هســت بــه نــام بُلبُلــو که فکــر می کنــم االن خالــی از ســکنه باشــد؛ دو  
ســه دفعــه رفتــم کســی را در آنجــا ندیــدم. البتــه بــاغ و بوســتان دارد، ولــی مردمش رفتنــد کرمان 
و بیشــتر میوه فروشــهای کرمــان از همیــن بلبلــو هســتند. ســیرچ در منطقــه سردســیر بیــن دره واقــع 
شــده کــه حتــی بــه  دره ســیرچ  هم معروف اســت. در آنجا انــا و انجیــر و انگور فــراوان دارد. آن 
وقتــی کــه مــن بچــه بــودم، اهالــی بلبلــو می آمدنــد ســیرچ ایــن میوه هــا را بــار چهارپــا می کردند 
و می بردنــد بــه کرمــان. البتــه در ایــن ســال ها یــک تونــل زدنــد و ماشــین از آنجــا تــردد می کند.
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ازجهتحملونقلوراهتوسعهپیداکرده
است؟

بعــد  ســه  دوونیــم   ســاعت  می چیدنــد،  بــاغ  از  را  میوه هــا  صبــح  کــه  وقتهــا  آن  بلــه. 
راه  تــوی  شــب  می کردنــد،  حرکــت  خنــک  هــوای  در  و  می افتادنــد  راه  ظهــر  از 
ســاعت  تــا  می کردنــد  حرکــت  صبــح  دم دمــای  و  قهوه خانه هــا   در  می ماندنــد  
پنج ونیــم  شــش صبــح میــوه را رســانده باشــند بــه میــدان تــا بدهنــد دســت مشــتری.

ــه ــماچ ــوادهش ــما.خان ــحش ــونازتوضی ممن
یخ جایگاهیدرسرچداشتند؟یعنیچقدرازتار
خاندانتــاناطــاعداریــد؛هــمازجهتسلســلهای
وهــمازنظــرجایگاهــیکــهدرســرچداشــتند؟

ــتند  ــروف هس ــی مع ــوادۀ خیل ــا خان ــه ت ــتاها دو س ــوالً در روس ــد معم ــه می دانی ــور ک همانط
ــای  ــد و ... مرادی ه ــر می گیرن ــد دخت ــر می دهن ــوند، دخت ــش می ش ــوم و خوی ــم ق ــا ه ــه ب ک
ــته های دور  ــه از گذش ــت ک ــی اس ــه دار و قدیم ــم و ریش ــای مه ــی از آن طایفه ه ــیرچ یک س
مســئولیت اداره ایــن روســتا بــا آنهــا بــود. پدربــزرگ مــن یکــی از کدخداهــای بنــام و معــروف 
ــه دلیــل شــجاعتها و کارهــا و  ــود. نصــراهلل ب ــام نصــراهلل خــان ب ــه ن ــا قــدرت ســیرچ ب و بســیار ب
ــه او  ــود و ب ــود، آن زمــان معــروف ب ــی سیاســی کــه کــرده ب ــه قول ــا ب فعالیتهــای اجتماعــی و ی
لقــب  خــان  دادنــد. نصــراهلل خــان چیــزی نزدیــک بــه ســی تــا چهــل ســال کدخــدای آنجــا بــود.

خانوادهمادریهمازچننیجایگاهیبرخوردار
بودند؟

بلــه، آنهــا هــم تقریبــاً همین طــور. شــاید نــه بــه انــدازه مرادی هــا، ولــی آنهــا در شــهداد خیلــی 
معــروف بودنــد. فامیلی شــان رجبــی بــود کــه هنــوز هــم از نوه هــا و نتیجه هایشــان آنجــا هســتند 
کــه اکثرشــان بــه دبیــری و کارهــای آموزشــی مشــغولند. قبل تــر در شــهداد بــاغ و نخــل داشــتند.

در کــه مناســباتی بــه توجــه بــا حــاال 
کــه شــد چطــور داشــته، وجــود قدیــم
شــهداد از عــروس رفتنــد ســرچیها
نگرفتنــد؟! عــروس ســرچ خــود از و آوردنــد



79دوماهنامه ادبی . شماره  هفتم 1398

بــه هــر حــال ســیرچی ها و شــهدادی ها نزدیــک هــم بودنــد. همانطــوری کــه خدمتتــان گفتــم 
ــالق  ــرای یی ــهدادی ها ب ــل، ش ــن دلی ــه همی ــت. ب ــرم اس ــیار گ ــیار بس ــتان بس ــهداد در تابس ش
می آمدنــد بــه ســیرچ. ولــی مــادر مــن یــک جــور خاصــی آمــد بــه ســیرچ. مــادرم نــه خواهــر 
ــد و  ــده بودن ــوت ش ــادرش ف ــدر و م ــود. پ ــادرش ب ــدر و م ــه پ ــا بچ ــرادر؛ تنه ــه ب ــت و ن داش
ــادرم  ــادرم رســید. م ــه م ــادی ب ــود، ملــک و امــالک زی ــی خــوب ب چــون وضــع مالیشــان خیل
ــی خــوب  ــرآن خیل ــوده و ق ــر باســوادی هــم ب ــی دخت ــی داشــت. از طرف ــه و زندگــی خوب خان
ــتگار  ــا خواس ــه ت ــی دو س ــته. وقت ــادی داش ــتگارهای زی ــل، خواس ــن دلی ــه همی ــده. ب می خوان
ســمج پیــدا می شــوند، از قــرار معلــوم، بیــن اینهــا دعــوا می شــود. عموهــای مــادرم بــرای اینکــه 
ــد ســیرچ. در ســیرچ چــون کســی را نداشــتند،  ــد شــبانه او را می برن ــر را نجــات دهن ــن دخت ای
رفتنــد خانــه کدخــدا. بــرای پدربزرگــم کــه کدخــدا بــوده، داســتان را تعریــف می کننــد. پــدر 
ــدارد،  ــی ن ــد عیب ــرای پســرم. می گوین ــرم ب ــن ایشــان را می گی ــد: خــب م ــا می گوی ــزرگ م ب
ــم  ــش ه ــت، وضع ــازه داش ــون مغ ــود و چ ــه ب ــز دردان ــال عزی ــر ح ــه ه ــم ب ــن ه ــدر م ــون پ چ
ــن  ــد و ای ــاری می کن ــد را ج ــد عق ــده، عاق ــک نش ــان خش ــال، عرقش ــر ح ــه ه ــود. ب ــوب ب خ
ــه ســیرچ  ــاً چســبیده ب ــام آبگــرم. تقریب ــه ن ــی ب ــه یــک جای ــد ب ــاد شــبانه می رون عــروس و دام
ــرای  ــی گرمــی هســت کــه ســیرچی ها و روســتاهای دور و اطــراف ب پشــت کوههــا آب معدن
ــا  ــزرگ ب ــد و پدرب ــتگارها آمدن ــال، خواس ــر ح ــه ه ــا. ب ــه آنج ــد ب ــه می رفتن ــح همیش تفری
سیاســتی کــه داشــت از آنهــا پذیرایــی کــرد و گفــت: دختــر شــوهر دارد و رفتنــد مــاه عســل. 
یعنــی چــی کــه اومدیــن دنبــال زن شــوهردار؟! اون دختــر عــروس منــه. دعــوای شــما ســر چیــه؟

میشــود خــر بــه ختــم دعــوا خاصــه 
عــروس... یــک صاحــب خــان نــرصهللا و

بله. به قول معروف، نه چک زدیم نه چونه عروس اومد به خونه.

شــایدبعضــیوقتهــابیــانخاطــراتشــرین
کننــده. نارحــت هــم وقتهــا بعضــی و باشــد
از بعــد میشــوید، متولــد وقتــی  ظاهــراً
آیــا میدهیــد. دســت از را مــادر کوتــاه مدتــی
مــادر چــرا کــه خوردیــد حــرت بزرگســالی در
رابــهانــدازۀکافــیندیدیــدودرکــشنکردیــد؟

خب مســلماً! در هر کســی می تواند اتفاق بیفتد. االن هم که 67-68 ســالمه، هنوز که هنوز هر خانمی 
را کــه می-بینــم بچــه اش را بغــل کــرده، یک حالی به من دســت می دهد و حالم دگرگون می شــود.
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ــاایــنســؤالموجبــات البتــهنمیخواســتمب
جهــت از امــا کنــم. فراهــم را شــما آزردگــی
شــناختمخاطبــانمــابــاشــمابــهخصــوص
بــرایکســانیکــهکــمســنوســالاند،خواســتم
تأکیــدکنــمکــهفــردیبــاایــنوضعیــتحــاال
میآیــدبــاامیــدبــهزندگــیوآینــدهبــهجایگاهــی
ــی. میرســدومیشــودهوشــنگمــرادیکرمان
کــه بودنــد آنجــا پــدر آیــا مــادر فــوت از بعــد
آن بــه توجــه بــا یــا کننــد شــمارسپرســتی از
توصیفــیکــهازپدربزرگتــانداشــتید،نگهــداری
وتربیــتشــمابــرعهــدهایشــانقــرارگرفــت؟

بعــد از فــوت مــادرم، پــدرم بــه هــم می ریــزد و مشــکالت زیــادی برایــش بــه وجــود می آیــد؛ 
مــدام کارش را عــوض می کنــد و دچــار افســردگی می شــود. چــون پدربــزرگ مــن بــا 
ژاندارم هــا و کدخداهــا ســر و کار داشــت، پســرش را در ژاندارمــری اســتخدام می کنــد 
ــل  ــد او را منتق ــود و بع ــیرچ ب ــدت در س ــک م ــل ی ــود. اوای ــارج ش ــوا خ ــال و ه ــا از آن ح ت
ــا  ــد دو ت ــر می شــود. بع ــش بدت ــه روز حال ــه سیســتان و بلوچســتان. در آنجــا روزب ــد ب می-کنن
ــد  ــدرم و می بینن ــراغ پ ــد س ــی  می رون ــری ارتش ــوده و دگی ــم ب ــی معل ــه یک ــن  ک ــای م عموه
ــگ  ــه تن ــتش ب ــم از دس ــری ه ــود ژاندارم ــی خ ــود. از طرف ــر می ش ــش بدت ــه روز حال روزب
ــیرچ. ــه س ــردد ب ــر می گ ــد و او ب ــدرم را می پذیرن ــتعفای پ ــن اس ــر همی ــه خاط ــود. ب ــده ب آم

خــبایــنفاصلــهرفنتایشــانبــهژاندارمریو
اســتخدامایشــاندرآنجــاومجــدد،برگشــتنش
اســت؟ بــوده مــدت چــه زمانــی جهــت از

تــا آنجایــی کــه یــادم می آیــد و در کتــاب  شــما که غریبــه نیســتید  گفتم، فکــر کنم چهار ســال.

درحقیقتشماچهارسالراتحترسپرستی
پدربزرگومادربزرگرسکردیدتاپدربرگشــتند؟

بلــه، البتــه حالــش خیلــی خیلــی بــد بــود و در واقــع خــودش هم یــک سرپرســت می خواســت. به 
هــر حــال چهــار ســال شــیر گاو به مــن می دادنــد که به مــن نمی ســاخت. البتــه مادرهــای مختلف 
بــه مــن شــیر دادنــد. آن طــوری کــه تعریــف می کننــد وقتــی که مــادرم فوت شــد، پدرم مــرا بغل 
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کــرد و در روســتا می چرخانــد و بــه هــر زنــی کــه بچــه داشــت، می گفــت کــه مقــداری شــیر بــه 
ایــن بچــه هــم بــده. مــن داســتان شــیرخوردنم را نوشــتم کــه ســال پیــش هــم یــک فیلــم ســینمایی 
از روی آن تهیــه شــد. ایــن داســتان در یــک کتــاب معــروف بین المللــی بــا عنــوان  مهــر و صلــح  
هــم چــاپ شــده کــه زنــان بــه یــک بچــه شــیر می دهنــد کــه ترجمــه شــده بــه زبانهــای مختلــف.

اعظــم  قســمت  داشــتید،  خودتــان  کودکــی  دوران  از  کــه  توضیحاتــی  بــه  توجــه  بــا 
بــود. مادربــزرگ شــما  پدربــزرگ و  بــر عهــده  نگهــداری شــما  تربیــت و  سرپرســتی، 
بــه هــر حــال همه جا اعالم کــردم و گفتم که زندگی کــردن با مادربــزرگ و گفت وگوهایی که 
بــا ایشــان داشــتم به مــن بســیار کمک کــرد در پرورش شــخصیت  بی بــی  در  قصه هــای مجید .

 
بــود. کدخــدا پدربــزرگ کــه فرمودیــد 
زن 

ً
رصفــا آیــا میکــرد چــه مادربــزرگ

تأثرگــذاری اجتماعــی نقــش یــا بــود کدخــدا
داشــت؟ ســرچ موقــع آن محیــط در

اگــر بگویــم کــه نقــش مادربزرگم به عنوان یــک زن روســتایی دانای پخته هــم دوش پدربزرگ 
کمتــر از ایشــان نبــود، بــه خطــا نرفتــم. مادربــزرگ مــن، منهــای اعتقــاد و مذهبــی بــودن، زنــی 
بســیار باتجربــه بــود. در معالجــه بچه هــا و زنهــا در حقیقــت متخصص زنــان و زایمــان و کودکان 
بــود. خانــه مــا در مانــگاه بچه هــای روســتایی بــود. اســم مــادر بــزرگ مــن خــاور بــود ولــی بــه 
زن خــان معــروف بــود. انــوع و اقســام دیــگ یــا قابلمــه روی آتــش بــود کــه مرتــب تــوی آنهــا 
دوا می-جوشــاند. دو ســه تــا هونــگ بــود کــه بــادام و گــردو و فنــدق را درونــش می کوبیدنــد 
و روغنشــان را می گرفتنــد و بــه ســر و تــن بچــه می مالیدنــد، بــرای مــداوای دردشــان.

پــسایشــاندرطــبگیاهــیوســنتیدســت
داشــتند!آیــاایــنراازتجربــهخودشــانگرفتــه
بودنــد؟ بــرده ارث بــه مادرشــان از یــا بودنــد

ــی  ــی در کار خــودش خیل ــه ول ــا ن ــه ی ــاد گرفت ــن را از کســی ی ــچ وقــت نپرســیدم کــه او ای هی
ماهــر بــود. حــدوداً چهــار یــا پنــج ســال پیــش مــن رفتــم ســیرچ. شــب خانــه یکــی از اقوام بــودم. 
زنــی آمــد بــه مــن نگاهــی کــرد و گفــت تــو بچــه بــودی. تقریبــاً هــم ســن مــن بــود. می گفــت 
ــم  ــد حــاال می بری ــد. گفتن ــن کنن ــادر می خواســتند دف ــدر و م ــودم و پ یــک شــب مــن مــرده ب
پیــش زن خــان شــاید یــک کاری کــرد. مــن ســه یــا چهــار ســالم بــود. مــرا آوردنــد خانــه شــما 
و مــادر بــزرگ تــو تــا صبــح نخوابیــد و مــدام بــه مــن دوا داد. روز بعــد ده صبــح مــن چشــمانم 
را بــاز کــردم. پــدر و مــادرم از خوشــحالی گریــه می کردنــد و برایــش دعــا می کردنــد.

می فرماییــد کــه بــا توجــه بــه کمبودهایــی کــه وجــود داشــته و مشــکالت بهداشــتی و پزشــکی 
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ــوده. ــر و کارســاز ب ــاً مؤث ــه آدمهــا واقع ــودن متخصــص، بدیهــی اســت کــه وجــود اینگون و نب

ــا ــهت ــناســتک ــهمــندارمای ــهایک حــاالنکت
یــک وارد و برویــد مدرســه بــه اینکــه از قبــل
بیشــر را روزگارتــان بشــوید، دیگــر دنیــای
مادربــزرگ؟ یــا میکردیــد رس پدربــزرگ بــا

ــود؛  ــودم ب ــس خ ــون از جن ــرد؛ چ ــل می ک ــرا تحم ــتر م ــم بیش ــم. پدربزرگ ــا پدربزرگ ــتر ب بیش
از ایــن جهــت کــه خیال پــرداز و قصه پــرداز بــود و خیلــی خــوب حــرف مــی زد. امــا 
ــه او  ــردم در کارش. ب ــت می ک ــون دخال ــن، چ ــد از م ــش نمی آم ــی خوش ــم خیل مادربزرگ
ــی  ــی از کارهای ــن یک ــی دادم. در ضم ــر م ــی داد گی ــا م ــه بچه ه ــه ب ــی ک ــر دواهای ــه خاط ب
ــن  ــد  ای ــور نمی خوردن ــای ناج ــور و چیزه ــخ و ش ــای تل ــا دواه ــون بچه ه ــرد  چ ــه می ک ک
ــن  ــد. بنابرای ــاد بگیرن ــا ی ــن بچه ه ــا ای ــور ت ــو بخ ــت ت ــرد و می گف ــدا می ک ــرا ص ــه م ــود ک ب
ــی- ــه نم ــر چ ــا ه ــن بچه ه ــدام از ای ــر ک ــودم و ه ــرگ ب ــش م ــب پی ــا ش ــح ت ــم از صب ــن ه م
ــم و دوا می خــوردم. ــران می گرفت ــک ق ــد مــن می خــوردم. آخرهــا کاســب شــدم و ب خوردن

حاال خوب است که آن موقع ها آمپول متداول نبود، وگرنه روزی چند تا آمپول می خوردی.
چیز بدتر از آنها روغنهای چرب و چیلی و ... بود.

راستی،اسمشماراچهکسیانتخابکرد؟

ــول  ــه ق ــه ب ــتم ک ــی داش ــا عموی ــود. ام ــرده ب ــاب ک ــادرم انتخ ــود م ــم  ب ــن  رحی ــام اول م ن
می خوانــد  بلنــد  صــدای  بــا  را  مولــوی  بــود.  کتاب خــواب  و  روشــن فکر  امروزی هــا 
ــاب  ــل کت ــورت اه ــر ص ــت. در ه ــم داش ــه ه ــاب روض ــه کت ــود. البت ــم ب ــاهنامه ه ــق ش و عاش
بــود. تقریبــاً می شــود گفــت کــه اســم شناســنامه ای بــرای مــن انتخــاب کــرد، گفــت: 
اســمش را می گذاریــم  هوشــنگ . همــه گفتنــد ایــن اســم خوبــی نیســت. مــن اولیــن 
و شــاید آخریــن هوشــنگ آن روســتا هســتم. ایــن اســم را عمویــم روی مــن گذاشــت.

آناســماولــیکــهانتخــابکردنــد،شناســنامه
گرفتنــدوبعــدشناســنامهراعــوضکردنــدیانه؟

دو  اینهــا  و  مــرده  رحیــم  کــه  بــود  کــرده  اعــالم  پدربزرگــم  اینکــه  مثــل  بلــه، 
کــه  مانــده  اینهــا  از  دیگــر  یکــی  ندادیــد.  شناســنامه  یــک  شــما  کــه  بودنــد  قلــو 
می گفتنــد. طــور  ایــن  کنیــد.  صــادر  او  بــرای  هــم  شناســنامه  یــک  اســت.  هوشــنگ 
نشــد؟ ایجــاد  زمانــی  اختــالف  هیــچ  شــما  تولــد  تاریــخ  تــوی  خــب 
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شــما  و  بودنــد  قلــو  دو  اینهــا  کــه  بودنــد  کــرده  اعــالم  کــه  ایــن  بــرای  نــه، 
مانــده. هوشــنگ  و  مــرد  رحیــم  کــه  رحیــم  نــام  بــه  دادیــد  شناســنامه  یــک 
نمی گرفتنــد. شناســنامه  دیگــر  دومشــان  بچه هــای  بــرای  کــه  بودنــد  خیلی هــا 

شناســنامه اول، بچــه فــوت صــورت در 
دوم؟ بچــه بــرای می-گذاشــتند را او
هــم مــن کــه اســت چزهایــی اینهــا بلــه،
از کــه توصیفــی بــه توجــه بــا شــنیدهام.
اهــل اینکــه و کردیــد ذکــر پدربزرگتــان
صحبــتودرعــنیحــالعاقهمنــدبــهقصــه
یــا شــخصیت پــس بودنــد، قصهپــردازی و
ــه ــتهب ــیوابس ــماازکودک ــتانیش ــتداس ذهنی
ایــنمجاورتــیبــودکــهبــاپدربزرگتــانداشــتهاید.

ببینیــد! ایــن یــک مقــدار ارثــی اســت، یــک مقــدار حاصــل تمریــن اســت و یــک مقــداری هــم 
نتیجــه موقعیت هــای ذهنــی و فکــری. تــا آنجایــی کــه یــادم می آیــد، بچــه خیلــی درســخوانی 
ــودم و همیشــه ســؤال می کــردم. مــن  ــر از ســؤال ب ــود و آن اینکــه پ ــودم امــا یــک چیــزی ب نب
چهــار یــا پنــج ســاله بــودم بــا پدربزرگــم رفتــه بودیــم بــاغ پرنده هــا. پرنــده کوچکــی در ســیرچ 
هســت از ملــخ بزرگتــر اســت و از گنجشــک کوچکتــر. مــن گفتــم: آقــا بابــا! اســم ایــن چیــه؟ 
گفــت: اســمش هســت  نــه تــره نــه خشــک . گفتــم: نــه تــره و نــه خشــک. گفــت داســتانی دارد. 
گفتــم چیــه؟ گفــت: ایــن یــک روز عاشــق دختــر ســلطان می شــود و مــی رود بــه خواســتگاری 
دختــر ســلطان و ســلطان بــه او می گویــد اگــر می خواهــی دختــرم را بــه تــو بدهــم، بایــد بــرای 
مــن چوبــی بیــاوری کــه نــه کــج باشــد نــه راســت و نــه تــر باشــد و نــه خشــک. ایــن پرنــده راه 
می افتــد و صدایــش را اگــر گــوش کنــی می گویــد: یــک چــوب می خواهــم نــه تــر باشــد نــه 
خشــک باشــد نــه کــج باشــد نــه راســت، الیــق پادشــاه باشــد. بعــد م ن ایــن داســتان را تبدیلــش 
کــردم بــه یــک کتابــی کــه کتــاب ســال وزارت ارشــاد هــم شــد و بــه مــن جایــزه دادنــد بابــت 
ــد  ــن مان ــرای م ــن داســتان ب ــم نوشــتم کــه پنجــاه ســال ای ــاب ه ــن کت ــاب و پشــت ای ــن کت ای
ــردم. ــازی اش ک ــی و بازس ــن بازنویس ــاال م ــه ح ــرد ک ــف ک ــن تعری ــرای م ــم ب ــه پدربزرگ ک

پدربــزرگ کــه را قصههایــی ایــن وقــت آن 
تعریــفمیکــردبــهصــورتشــفاهیبــودیــااز
رویکتــابیــانوشــتهایبــرایشــمامی-خوانــد؟

نه، همه را از شنیده هایش می گفت. او سواد نداشت، حتی تمام نامه های اداری اش را یا پدر 
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می نوشت و یا عمو قاسمم که معلم بود.
حاال نکته اینجاست که معموالً قصه گویی برای بچه ها بیشتر منتسب به مادرها و به خصوص 

مادربزرگها.
بلــه، البتــه مادربــزرگ مــن هــم قصه می گفــت منتها بیشــتر خاطــرات خــودش را از بیمارهایی که 
معالجه شــان کــرده بــود می گفــت. ولــی پدربــزرگ بیشــتر از آســمان و کــوه و دره و حیوانــات 
وحشــی و چیزهــای خیلــی هیجان انگیــز تعریــف می کــرد و مــن بیشــتر اینهــا را دوســت داشــتم.

یعنــینــوعبیــانخیلــیجــذبمیکردشــمارا؟

ایشان خیلی خوب تعریف می کرد. مثل نقالها حرف می زد.

معلومههمتخیلخیلیقویداشتهوهم
بیانخیلیتأثرگذار؟

بله، بیان تصویری خیلی جالبی داشت.

پدربــزرگ از شــما یادگــری ایــن وقــت آن 
و قصــه بــه فقــط میشــد محــدود
چزهــای شــما یــا خاطــرات، و داســتان
و صمیمانــه ارتبــاط ایــن در هــم دیگــری
میگرفتیــد؟ یــاد او از پدربــزرگ بــا نزدیــک

در  را  تابســتان  مــا  کــه  شــب  آخرهــای  مثــاًل  می آیــد  یــادم  کــه  آنجایــی  تــا  مــن 
تعریــف  را  چیزهایــی  یــا  می-گفــت  قصــه  برایمــان  می خوابیدیــم،  بــام  پشــت 
می گفــت  داســتان  وســط  و  می بــرد  خوابــش  پیرمــرد  کار،  وســط های  می کــرد. 
مــی دادم  ادامــه  خــودم  را  بقیــه اش  مــن  می خوابیــد.  و  شــب  فــردا  بــرای  باشــد  باقــی 
مادربزرگــم. مثــل  می-مانــد  نصــف  قصه هایــش  اکثــراً  خــودم.  بــرای  ذهنــم  تــوی 
در  خصــوص  بــه  روزانــه  کار  از  بعــد  بــود.  ایشــان  ســن  اقتضــای  خــب، 
نمی-رفــت. خــواب  شــما  ذهــن  ولــی  می خوابیدنــد،  زود  شــب  روســتا 

ایــن  شــکلش  ابــر  چــرا  بابــا  می پرســید:  دائــم  بازیگــوش  نــوه  ایــن  بلــه 
مــاه  چطــوری  ســاخته،  کــی  را  مــاه  آمــده،  کجــا  از  مــاه  ایــن  اســت،  طــوری 
... و  دارد؟  مــاه  هــم  کرمــان  دارنــد،  مــاه  شــهرها  همــه  آســمان.  تــو  می آیــد 

معموالً بیشتر نزدیکانمان از این سؤال کردنها زود حوصله شان سر می رفت و خسته می شدند.
ولی او می ساخت و در جواب نمی ماند.
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در شــخصیت ایــن چقــدر میکنیــد فکــر 
مــرادی هوشــنگ شــخصیت شــکلگری
باشــد؟ مؤثــر توانســت آینــده در کرمانــی
ــزرگنبــود ــنپدرب ای ــر گ یعنــیفکــرمیکنیــدا
آیــاشــماعاقهمنــدمیشــدیدوگرایــشپیــدا
میکردیــدبــهاینکــهداســتاننویسشــوید؟

مسلماً تأثیر زیادی داشته.
تــا اینجــای گفت وگــو ســعی کردیــم مقداری دنیا یــا به اصطالح فضــای کودکی شــما را مرور 
کنیم و حتی مقداری روی آن تأکید کنیم. حاال بیشتر از روحیات و درونیات خودتان بفرمایید.
خیلــی ســخت اســت کــه بگویــم چــه جــوری بــودم. البتــه بایــد دیگــران بگوینــد. ولی مــن فکر 
می کنــم کــه از آنهایــی بــودم کــه خیلــی ســر آشــتی بــا دور و بــر نداشــتم بــه جهــت فشــارهای 
روانــی کــه بــه مــن دســت داده بــود خصوصــاً از جانــب پــدر و نداشــتن مــادر و گاهــی هــم 
تندی هــای مادربــزرگ کــه حــق هــم داشــت و ایــن را بــه جرئــت می توانــم بگویــم کــه بچــه 
خوبــی نبــودم؛ بــه ایــن دلیــل کــه مثــاًل در مدرســه در کالس چهــارم و پنجــم ابتدایــی انضبــاط 
نمــره ســیزده گرفتــم. بعــد تــوی آن فیلــم رفتیم ســراغ رضــوی مرحوم  کــه بعد فوت شــد  معلم 
ابتدایــی ام کــه پیدایــش کردیــم و گفتــم چــرا بــه من ســیزده دادیــد من چــه گناهی کــرده بودم 
کــه گفــت مدرســه نمی آمــدی همــه درســهایت بــد بــود فقــط انشــا خــوب بــود. ایــن ســیزده 
را هــم بــه خاطــر همــان دادم و بنابرایــن خیلــی هــم نمی توانــم بگویــم بچــه درســخوانی بــودم.

حاالباتوجهبهتوضیحاتیکهفرمودید
سزدهزیادنبود؟

بــه نظــر می آیــد زیــاد بــود گفــت تــازه کاری کردیــم کــه رد نشــه، ســیزده دادیــم. حــاال بقیــه 
نمــرات هفــت، هشــت، نــه و ... فقــط انشــا خوب بــود. باالخــره اینجوری بــود. بعد یــک چیزی 
بگویــم خدمتتــان کــه بــه هر حــال ایــن واکنــش او و بچه-هــای اطرافــم و موقعیت هایمــان بود.

آدمهــایمحیــط؟ بــر تأثــرمحیــط یعنــی 

ــن طــوری  ــه هــر حــال ای ــد. ب ــت کنن ــرا اذی ــه عمــد نمی خواســتند م ــا هــم ب ــد آنه ــه، ببینی بل
شــده بــود. تــوی روســتاها و بــازار و جاهــای دیگــر دقــت کنیــد، مــردم کســانی را کــه آنهــا 
را می خنداننــد، اصــاًل جــدی نمی گیرنــد. اکبــر عبــدی تعریــف می-کــرد می گفــت: 
بــرادر مــن شــهید شــده بــود و مــن رفتــه بــودم بهشــت زهــرا. در آن موقعیــت یــک نفــر آمــده 
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ــدی  ــر عب ــا اکب ــار ب ــک ب ــد. ی ــف کنی ــن تعری ــرای م ــک ب ــک ُج ــود ی ــت می ش ــود می گف ب
ــه او  ــد دورش و ب ــده بودن ــع ش ــه جم ــا هم ــان. بچه ه ــوی اصفه ــی ت ــوی پارک ــم ت ــه بودی رفت
می گفتنــد  ننــه مــن گشــنمه  بــرای اینکــه فیلمــی را بــازی کــرده بــود کــه یــک همچیــن چیــزی 
گفتــه بــود و طفلک هــا همیشــه مــردم فکــر می کننــد کــه اینهــا بــرای خندانــدن آفریــده شــدند.

حاال آن شخصیتی که از آن ارائه می شود در قاب فیلم و اینها، فکر می کنند همیشه باید 
همانطور باشند.

بلــه در گذشــته کســانی کــه مــردم را می خنداندنــد و شــوخی می کردنــد، آدمهایــی نیمــه دیوانــه 
فــرض می شــدند. بــه نظرشــان آدم عاقــل ایــن کار را نمی کــرد. بــر در و دیــوار هــم در جاهــای 
مختلــف دیدیــم کــه می نویســند: ز شــوخی بپرهیــز ای بــا خــرد / که شــوخی تــو را آبــرو می برد.

کــه شــد باعــث شــما زندگــی رشایــط آیــا 
نــه،فکــر یــا پنــاهبربیــد، بــهتنهایــیوتخیــل
اصطــاح بــه آن و بودیــد آزاد فــردی میکنیــد
میکــرد؟ تشــدید را تخیــل آن بــودن، آزاد

جنــس ذهنــی مــن چنیــن چیــزی اســت. بچه هــا خیلــی روی زمیــن زندگــی می کردنــد؛ 
ــم  ــردم و می رفت ــا دوری می ک ــن از اینه ــیطنتها. م ــردن و ش ــازی ک ــدن و ب ــوردن و خوابی خ
ــات و  ــه ابرهــا ســر مــی-زد. مــن حیوان ــه پرنده هــا و ب ــه آســمان و کوههــا. ذهــن می رفــت ب ب
طبیعــت را بســیار دوســت دارم. مــن تمــام پنج شــنبه ها  چیــزی نزدیــک بــه ســی تــا ســی و پنــج 
ســال  بــه کــوه مــی روم. کــوه را خیلــی دوســت دارم، رودخانــه و درختــان را هــم. بنابرایــن بــرای 
ــد. ــم خاصــی داشــتم و همیــن هــم باعــث می شــد کــه بچه هــا مســخره ام می کردن خــودم عال

مســایل  حــوزه  در  خصــوص  بــه  دیگــر،  مســائل  بــه  برســیم 
باشــید. شــده  تنبیــه  زیــاد  بایــد  شــما  فرمایــش  بــه  توجــه  بــا  تربیتــی. 
مرتبــاً تنبیــه می شــدم. حــاال تنبیــه به معنی اینکه در ســیرچ دو ســه دفعــه از معلمان کتــک خودرم، 
دو ســه بــار هــم پدربــزرگ مهربــان بــه حســابم رســید و مادربزرگــم بــا انبر و بــا نی قلیــان می زد.

وضعیتآموزشوپرورشدرآنموقعدر
سرچبهچهشکلبود؟

مــن اولیــن ســالی کــه مدرســه رفتــم، مدرســه جدیــد ســیرچ بــود. قبلــش مدرســه بــود ولــی در 
ــاد داشــتند.  ــاق زی ــد کــه ات ــه ای بودن ــا خان همــان خانه هــای خــود روســتایی-ها کــه دو ســه ت
اولیــن مدرســه ای کــه یــادم می آیــد کــه عمــوی مــن می رفــت آنجــا مدرســه ای بــود در کوچــه 
شــهدادی ها. شــهدادی ها  کــه صحبتــش شــد  آمــده بودنــد یــک کوچــه ای را گرفتــه بودنــد و 
خانــه ســاخته بودنــد و آنجــا زندگــی می کردنــد. تــوی ایــن کوچــه، خانــه ای بــود مــال آقــای 
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موســوی کــه باجنــاق عمــوی بنــده بــود، ایــن را کــرده بودنــد مدرســه. بعــد از آن خانــه دیگــری 
بــود بــه نــام خانــه منصــور کــه عمــوی مــن آنجــا معلــم بــود و مــن دنبالــش راه می افتــادم. دیگــر 
ایــن آخرهــا مرحــوم دکتــر ابوالقاســم پورحســینی  کــه در دانشــگاه تهــران هــم فکــر می-کنــم 
رئیــس دانشــکده فلســفه بــود چــون خــودش فلســفه خوانــده بــود  رئیــس اداره فرهنــگ آنجــا 
ــه  ــرد ک ــت ک ــه ای درس ــت و مدرس ــری گرف ــام مظف ــه ن ــی ب ــک ارباب ــی از ی ــک زمین ــود. ی ب
ــه های  ــه مدرس ــل هم ــه مث ــتم. آن مدرس ــم را نوش ــا کتاب ــان ج ــن هم ــود و م ــتان ب ــل قبرس بغ
روســتای مــا بــود؛ یکــی دو تــا معلــم داشــت کــه همــه کارهــا را انجــام می دادنــد. مدرســه پنــج 
کالســه بــود و حــدوداً ۳5 دانش آمــوز داشــت کــه حــاال یــک قســمتش را تختــه می گذاشــتند 
ــم کالس  ــر می کن ــم. فک ــرای کالس پنج ــتند ب ــم می گذاش ــی ه ــارم و یک ــرای کالس چه ب
ــر.  ــک کالس دیگ ــم در ی ــارم و پنج ــد و کالس چه ــک کالس بودن ــوم در ی اول و دوم و س
ــه در آن  ــم ک ــه معل ــد ب ــا را می دادن ــی از اتاقه ــد. یک ــه اداره می ش ــورت مدرس ــن ص ــه ای و ب
زندگــی می کــرد. آن وقتهــا ســیرچ خیلــی ســرد بــود و زمســتانهای طوالنــی ســردی هــم داشــت 
و وســیله رفتــن بــه کرمــان هــم نبــود. بــه هــر حــال، شــش مــاه ارتبــاط معلمهــا بــا خانواده شــان 
ــد  ــان می آمدن ــرای کرم ــد دانشس ــتاییها می رفتن ــه روس ــود بچ ــه خ ــر اینک ــد، مگ ــع می ش قط
ــود.  ــود یکــی هــم همــان آقــای رضــوی ب و معلــم می شــدند کــه یکــی از آنهــا عمــوی مــن ب
بــرای  نبــود.  شــکل  آن  بــه  فعالیتــی  و  ســرگرمی  گونــه  هیــچ  کــه  هــم  موقــع  آن 
می شــد. کســالت آور  زندگــی  نــوع  آن  مطمئنــاً  نبودنــد  بومــی  کــه  کســانی 

ــتایی  ــان روس ــر از جوان ــک نف ــم ی ــب ه ــر ش ــاًل ه ــت. مث ــخت می گذش ــا س ــه آنه ــی ب خیل
کــه  مدرســه ای  در  می ترســید  چــون  نباشــد،  تنهــا  تــا  معلــم  پیــش  می فرســتادند  را 
ــود. ــراوان ب ــتان ف ــم در تابس ــار ه ــغال و م ــرگ و ش ــازه گ ــتان و ت ــود و قبرس ــوه ب ــتش ک پش

اولنیروزیراکهواردکاساولشدیدبه
خاطردارید؟

بله، خیلی خوب به خاطر دارم.

بــود؛ طــور چــه هوایتــان و حــال 
مثــل یــا رفتیــد عاقهمنــدی بــا یعنــی
بــود؟ ســخت برایتــان بچههــا خیلــی

چــون مــن مدرســه را می شــناختم و بــا عمویــم می رفتــم مدرســه، بــا آن آشــنا بــودم. روز اول 
ــت و  ــم گذاش ــزرگ مادربزرگ ــن ب ــک لگ ــد. ی ــروع ش ــا آب داغ ش ــد ب ــادم می آی ــه ی مدرس
درون آن آب داغ ریخــت و کمــی آب ســرد هــم ریخــت و مــن نشســتم داخــل آن لگــن و افتــاد 
بــه جانــم کــه مــرا بشــوید. آن طــوری کــه خــودش تعریــف می کــرد، وقتــی رفتــم تــوی لگــن، 
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حــدود ده کیلــو بــودم و بعــد از اینکــه مــرا شســت و آمدم بیرون، شــدم شــش کیلــو؛ عین نــی قلیان.

می شســت. مــرا  کیســه  بــا  او  و  بــروم  در  می خواســتم  و  می کــردم  گریــه  مــن 

یعنیدرحقیقتیکمشتومالوحمام
قبلازورودبهمدرسه؟

ــن  ــه. م ــروی مدرس ــد ب ــت بای ــد گف ــی رود. بع ــادم نم ــت ی ــچ وق ــام هی ــه آن حم ــل از مدرس قب
ــتی و  ــوز هس ــروز دانش آم ــو ام ــه ت ــت: ن ــه. گف ــروم مدرس ــد ب ــم می ش ــوری ه ــن ط ــم همی گفت
یــک محصــل بایــد مرتــب باشــد. خالصــه ایــن طــور بــود. یــک پیراهــن ســفید کــرد تنــم و یــک 
مــداد و یــک دفترچــه بیســت برگــی بــه مــن داد و گفــت بــرو مدرســه. وقتــی رفتــم مدرســه تــازه 
ــم  ــف ه ــاق ردی ــا ات ــار ت ــد چه ــادم می آی ــه ی ــا ک ــا آنج ــد. ت ــاح می کردن ــا را افتت ــتند آنج داش
ــد  ــت. گفتن ــوار داش ــط دی ــه فق ــرف محوط ــک ط ــود و ی ــار ب ــر از خ ــم پ ــاط آن ه ــت و حی داش
ــای  ــم همــه بچه ه ــی کــه رفتی ــل شــود. وقت ــد و تکمی ــاًل راه بیفت ــی کــه کام ــا وقت ــه ت ــد خان بروی
ــد و بعضی هــا هــم  ــد از خانه هایشــان بیــل و کلنــگ بیاورن مدرســه را معلــم وادار کــرد کــه برون
ــر از خــار  ــد. محوطــه پ ــن گودالهــا را مســطح کنن ــد کــه ای ــد و می کندن پدرشــان را آورده بودن
ــن  ــد. ای ــد می کندن ــا بای ــا را بچه ه ــت. اینه ــتناک داش ــی وحش ــای خیل ــا و تیغ ه ــود و خاره ب
ــم  ــر می کن ــم  فک ــی بودی ــه کالس اول ــر ک ــای کوچکت ــا بچه ه ــه م ــود. ب ــا ب ــه م روز اول مدرس
پنــج یــا شــش نفــر بودیــم  کــه نمی توانســتیم بیــل بزنیــم و گــودال صــاف کنیــم و خــار بکنیــم، 
گفتنــد شــما ســنگها را جمــع کنیــد. مــا ســنگها را تــوی د امنمــان می ریختیــم و پــر می کردیــم و 
بعــد می بردیــم بیــرون مدرســه خالــی می کردیــم تــوی گودالهــا و بعــد می آمدیــم؛ دقیقــاً مثــل 
ــاالی ســرمان  ــا چــوب ب ــازه معلمــان ب ــن کارهــا زخــم می شــد. ت ــه خاطــر ای فرغــون. دســتمان ب
ــم.  ــا را کردی ــن کاره ــر ای ــک ظه ــا نزدی ــاً ت ــا تقریب ــید . م ــد: زود باش ــد و می گفتن ــتاده بودن ایس
دیگــر رمــق نداشــتیم. وقتــی رفتیــم خانــه، مادربــزرگ دوبــاره لباســهای مــرا کنــد و دوبــاره رفتــم 
تــوی لگــن و آب ریخــت و گفــت: ایــن چــه جــور مدرســه ای اســت؟! و گفــت: حــاال خــوب 
میشــه. روز بعــدش کــف کالس چــون آجــر و اینهــا نبــود  بــه قــول شــما کف ســازی نداشــت  مــا 
ــم ســالم  ــی می رفتی ــا چهــار روز اول اینطــور گذشــت. وقت ــم. ســه ت ــان کف ســازی کردی خودم
بودیــم و برگشــتنی خــرد و خاکشــیر برمی گشــتیم. روز چهــارم یــا پنجــم فــرار کردنــم از مدرســه 
ــک  ــود. ی ــی می ش ــا خال ــوی آنه ــوند ت ــه می ش ــرزگ ک ــه ب ــد ک ــا را دیدی ــد. چناره ــروع ش ش
چنــاری بــود نزدیــک رودخانــه، رفتــم تــوی آن و خانــه هــم نرفتــم. خانــواده تمام روســتا را گشــتند 
دنبــال مــن. رفتــم آنجــا تــوی آن ســوراخ نشســتم کــه در تنــه درخــت چنــار بــود و نقاشــی کشــیدم 
و از آن بــاال نــگاه می کــردم تــا اینکــه یکــی از اقواممــان کــه تقریبــاً بــرادر شــیری مــن هــم بــود، 
آمــد - کــه مــادرش بــه مــن شــیر داده بــود  مــرا پیــدا کــرد. دوبــاره مــرا کــول کــرد و بــرد مدرســه.

عاقــه ایــن آیــا کردیــد. نقاشــی بــه اشــارهای 
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بــهمدرســهبرویــد اینکــه از بــهنقاشــیقبــل
میکردیــد؟ نقاشــی و داشــت وجــود شــما در

ــن  ــم ای ــی از تفریحات ــودم یک ــه ب ــه خان ــم ک ــی ه ــد. وقت ــتر ش ــم بیش ــه رفت ــه مدرس ــه ب ــد ک بع
ــان را  ــم هم ــن ه ــد م ــذ و بع ــد روی کاغ ــی می کردن ــن نقاش ــرای م ــدرم ب ــو و پ ــه عم ــود ک ب
ــتم.  ــت داش ــی دوس ــیدن را خیل ــی کش ــد نقاش ــادم می آی ــه ی ــا ک ــا آنج ــردم. ت ــی می ک نقاش
ــر و کار  ــر س ــا تصوی ــی اســت کــه ب ــن چیزهای ــن همی ــد تفریحــات م ــم هشــتاد درص ــوز ه هن
ــی روم. ــازی م ــی و مجسمه س ــگاه نقاش ــه نمایش ــت دارم و ب ــی دوس ــر خیل ــینما و تئات دارد؛ س

ولینقاشنشدید؟
نه نشدم.

تــا ) گریــز و )فــرار وضعیــت ایــن  
یــا داشــت وجــود ابتدایــی دوره پایــان
بــود؟ اول ســال همــان فقــط اینکــه

می رفتــم  بایــد  و  بلنــد می شــدم  کــه  داشــتم. صبــح  نفــرت  مرتبــاً  بــود.  تــا آخــر  نــه 
مدرســه، خیلــی حالــم بــد می شــد. تابســتان ها را خیلــی دوســت داشــتم؛ چــون مدرســه 
نمی رفتــم. خیلــی دوســت داشــتم چوپــان بشــوم؛ چــون خیلــی فضــا بــاز بــود و خیلــی 
آزاد و راحــت بــودی تــوی کوههــا. فامیلــی داشــتیم  همــان بــرادر شــیری کــه گفتــم  
کــه چــون بــود و ده تــا پانــزده گوســفند داشــت، می بــرد کــوه و مــن بــا او می رفتــم.

شــما کــه کــرد تصــور میشــود طــور ایــن 
بســته محیــط و فضــا در گرفــنت قــرار از
شــما عاقهمنــدی اینکــه یــا بودیــد ناراحــت
باعــث طبیعــت مظاهــر و طبیعــت بــه
بگریزیــد؟ بســته فضــای ایــن از کــه میشــد

جــای  بــه  بــود  جــذاب  خیلــی  مــن  بــرای  آنجــا  دقیقــاً  یعنــی  بــود.  ایــن  هــم  شــاید 
کالســی کــه چهــار تــا دیــوار داشــت و در آن بایــد چیــزی را بــه زور یــاد می گرفتــم. 
شــود. جمــع  کــه  نبــود  جــوری  حافظــه ام  نمی فهمیــدم.  اصــاًل  کــه  را  ریاضــی 

بفرماییــدکــهعاقهمنــدیشــمابــهطبیعــت
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ومظاهــرطبیعــت)مثــلگلوگیــاهوپرنــدهو
حیواناتواینها(درآثارشماجلوهایداشتند؟

ــه کار  ــاط دارد ب ــی ارتب ــه خیل ــم ک ــان بخوان ــاه برایت ــز کوت ــک چی ــم ی ــازه می خواه ــن اج م
شــما. ســال 1۹۹4 یکــی از کتابهــای مــن بــه نــام  خمــره  بــه آلمانــی در اتریــش ترجمــه شــد 
و ایــن کتــاب بــه عنــوان کتــاب ســال معرفــی شــد. در آنجــا دعــوت کردنــد از مــن کــه بــروم 
ــه مــن گفتنــد ســه یــا چهــار دقیقــه از خــودت یــا هــر  و جایــزه اش را بگیــرم. وقتــی رفتــم، ب
ــی تعریــف کنــی و بگویــی کــی هســتی. آنجــا مــن یــک  چیــزی کــه دوســت داری می توان
ــار کالغ . چیــزی نوشــتم کــه دقیقــاً جــواب ایــن ســؤال شماســت. اســمش را گذاشــتم  قارق

 خانمهــا، آقایــان و بچه هــای عزیــز اتریشــی ســالم! دلتــان می خواهــد چنــد تــا قصــه 
ــما  ــه روی ش ــا روب ــن اینج ــه م ــاال ک ــن ح ــم؟ همی ــف کن ــان تعری ــی برایت ــوی ایران کوچول
ــد.  ــار می کن ــته و قارق ــی نشس ــاخه گردوی ــر ش ــی س ــن کالغ ــتای م ــوی روس ــتاده ام، ت ایس
کودکــی بــا صــدای بلنــد بــه او می گویــد چــه خبــر داری؟ اگــر برایــم خبــر خوشــی داری بــه 
ــر  ــم و اگــر خب ــن می کن ــت را رنگی ــم بال ــم و نوکــت را شــیرین می کن ــو شــیرینی می-ده ت
بــدی بــرای مــن و روســتایم داری، بپــر و بــرو کــه جلــوی چشــمم نباشــی. مــا در روســتایمان 
ــا در  ــه؟! م ــا ن ــد ی ــن کار را می کنی ــم ای ــما ه ــم ش ــم. نمی دان ــرف می زنی ــا ح ــا پرنده ه ب
ــیدن  ــع رس ــار موق ــر به ــال اواخ ــر س ــه ه ــیم ک ــی را می شناس ــای کوچک ــتایمان پرنده ه روس
توتهــا می آینــد روی شــاخه-های درخــت ایــن طــرف و آن طــرف می پرنــد، بی تابــی 
ــا  ــد و ی ــم کرده ان ــزی را گ ــگار عزی ــتند و ان ــان هس ــد، هراس ــغ و داد می کنن ــد، جی می کنن
ــا  ــرادر ی ــرای آنهــا داســتانی ســاخته ایم و می گوییــم آنهــا دو ب خودشــان گــم شــده اند. مــا ب
خواهــر و بــرادر بوده انــد کــه از جــای دوری بــه اینجــا آمده انــد تــا تــوت بخورنــد. یکــی از 
آنهــا گــم شــده و ترســان و لــرزان و نگــران بــه دنبــال بــرادر و خواهــرش می گــردد و مــدام 
ــن  ــا . اســم ای ــا تــوت خــوردی بی ــا، کاکــوم مدی ــا تــوت خــوردی بی ــد  کاکــوم مدی می گوی
ــم کــه هــر جــا رســید تخــم  ــج و شــلخته هــم داری ــده ای گی ــده  کاکــوم مدیاســت ؛ پرن پرن
می گــذارد و از ایــن و آن می خواهــد کــه کســی بــه تخم هایــش دســت نزنــد. چــون پرهــای 
ــد:   ــم. او می گوی ــش می کنی ــودی کاله  صدای ــت،  ه ــی کاله اس ــکل نوع ــرش ش روی س
منــم منــم هــودی کاله، تخــم می کنــم بــر ســر راه، هــر کــی تخممــو بــرداره، حوالــه اش بــر 
ــرد و شــکننده و  ــش ت ــم کــه پاهای ــی داری ــر، بانمــک و طنزگوی ــده ای بســیار الغ ــدا . پرن خ
نــازک اســت؛ بــه نازکــی ســوزن خیاطــی. او هــر جــا کــه دیــوار قدیمــی و ترک خــورده ای 
ــه دیــوار، ســتون می کنــد و می گویــد:  ــد، پاهــای الغــرش را ب می بینــد، جلــوی آن می خواب
ــوی  ــه ت ــوده ک ــی ب ــا چوپان ــادی م ــود. در آب ــراب می ش ــوار خ ــردارم دی ــم را ب ــر پاهای اگ
ــا  ــه. ت ــیر آب می فروخت ــای ش ــه ج ــردم ب ــه م ــه و ب ــراوان می ریخت ــفندانش آب ف ــیر گوس ش
ــوان  ــورت حی ــه ص ــان ب ــود و ناگه ــر می ش ــد و دم ــتش می افت ــیر از دس ــه ش ــک روز کاس ی
ترســناکی در می ایــد. ایــن همــان الکپشــت یــا بــه اصطــالح مــا  کاسه-پشــت  اســت.



91دوماهنامه ادبی . شماره  هفتم 1398

ایــن یــک قســمتی از آن هســت و بعــد گفتــم 
ــان در  ــا ایرانی ــرده. م ــه ک ــن چ ــا م ــت ب طبیع
و  نــاب  تصویرهــای  و  قصه هــا  ســرزمین 
می کنیــم.  زندگــی  شــاعرانه  خیال هــای 
پشــت زندگــی هــر پرنــده، هــر حیــوان و 
ــه  ــت، قص ــی درخ ــی و حت ــیله زندگ ــر وس ه
و خیــال و شــعری پنهــان کرده ایــم. خیــام 
شــاعر و فیلســوف معــروف ایرانــی کــوزه 
ــتی  ــته اش دس ــه دس ــد ک ــی می بین را زیباروی
یــاری  گــردن  بــر  روزگاری  کــه  اســت 
عــارف  و  شــاعر  حافــظ   و  اســت  بــوده 
کشــور مــن  قــد و بــاال و حــرکات نــرم و 
رقص گونــه ســرو را در بــاد، نشــانه انســان 
کــه  می دانــد  خوش اندامــی  و  بلندبــاال 
روزگاری جســمش در خــاک شــده. مــن 
هــر  در  و  مــردم  آن  از  و  ســرزمینم  آن  از 
ــم. ــاد گرفت ــزی کــه از طبیعــت ی صــورت چی

بــا ایــن متــن کــه شــما خواندیــد مــن پاســخم 
ــار شــما را  ــه هــر کــس کــه آث ــم. البت را گرفت
خوانــده باشــد، می بینــد پــر از نشــانه های 
ایــن نــوع عالقه منــدی بــه طبیعــت اســت. 
همانطــور کــه بــا اعضــای خانــواده و دوســتان 
و دیگــر کســان رابطــه نزدیکــی داریــم، بایــد 
ــی  ــی آدم ــی از زندگ ــه جزئ ــم ک ــا ه ــه اینه ب
باشــیم.  داشــته  خوبــی  احســاس  هســتند، 
آثــار شــما سرشــار از ایــن مــوارد اســت.

این گفت و گو داز برنامه  شما که غریبه 
نیستید  رادیو فرهنگ به روی کاغذ آمده 

است.
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ــرد.  ــتگی ک ــالم بازنشس ــبت اع ــه مناس ــتن ب ــی از نوش ــرادی کرمان ــنگ م هوش
محمدباقــر رضایــی - نویســنده و ســردبیر برنامــه  کتــاب شــب  رادیــو تهــران - 

ــار ایســنا گذاشــته اســت. ــن نویســنده در اختی ــاره ای ــی را درب مطلب

رضایــی کــه مــرادی کرمانــی را انســانی )و نویســنده ای( بســیار نجیــب و دوســت 
ــد: ــد، می گوی داشــتنی توصیــف می کن

 همیــن چنــد وقــت پیــش، کتــاب  مشــت بــر پوســت  او را بــرای برنامــه کتــاب 
شــب تنظیــم رادیویــی کــردم و بــا صــدای بهــروز رضــوی )دوســت قدیمــی او( 
ــرف  ــم از ط ــتقبالی ه ــه اس ــد و چ ــده ش ــو خوان ــب در رادی ــش ش ــدت ش ــه م ب

ــو تهــران هســت(. ــت هایشــان در ســایت رادی شــنونده ها شــد. )کامن
ــه،  ــن برنامــه آنقــدر صمیمان ــی پــس از شــنیدن ای برخــورد خــود مــرادی کرمان
ــش را ببوســم. ــروم خــاک پای ــم می خواســت ب ــود کــه دل ــه ب ــه و پدران محترمان

بــه هــر حــال وقتــی شــنیدم از نویســندگی خداحافظــی کــرده و دیگــر نمی خواهد 
بنویســد )ایســنا، هفتــم اردیبهشــت(، خواســتم یــادی بکنــم از دورانــی کــه او در 
ــت  ــار و اهمی ــا اعتب ــرای رادیویی ه ــم ب ــیار ه ــرد و بس ــندگی می ک ــو نویس رادی
ــر  ــاب منتش ــه در کت ــه ای را ک ــه از 10 صفح ــه صفح ــن، س ــرای همی ــت. ب داش
نشــده ام )ماجراهــای نویســندگان رادیــو از آغــاز تــا امــروز( مربــوط بــه اوســت، 
ــای  ــه هایی از ماجراه ــا گوش ــم ب ــران ه ــا دیگ ــم ت ــرار می ده ــنا ق ــار ایس در اختی

زندگــی ایــن نویســنده شــریف آشــنا شــوند. 

 وقتی هوشنگ 
نویسنده رادیو بود
باقر رجبعیل |

ادادی احترام به

مرادی  کرماین
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ــل  ــنگ دوم  نق ــاب  هوش ــی از آن از کت ــه بخش های ــی ک ــر رضای ــد باق ــت محم ــن یادداش مت
شــده، بــه ایــن شــرح اســت:

 … هوشــنگ مــرادی کرمانــی وقتــی در کرمــان بــه هنرســتان می رفــت، خیلــی دلــش 
می خواســت گوینــده رادیــو شــود، بــرای همیــن یــک روز بــه رادیــو کرمــان رفــت و امتحــان 
گویندگــی داد، امــا چــون لهجــه داشــت ردش کردنــد. گفــت پس اجــازه بدیــد برایتان بنویســم. 
ــه هــر حــال دلــش  ــرای رادیــو؟! ب ــد. یــک بچــه هنرســتانی و نویســندگی ب همــه تعجــب کردن
ــزی برایشــان نوشــت. همــه شــاخ  ــم. نشســت و چی ــس ببینی ــزی بنوی ــد چی را نشکســتند و گفتن
درآوردنــد. امــا مگــر می شــد یــک بچــه را بــه عنــوان نویســنده قبــول کننــد! بهانــه آوردنــد کــه 

ــت ها! ــری نیس ــا خب ــرای مبتدی ه ــتمزد ب ــا از دس اینج
ــل  ــن قبی ــا و از ای ــا، تاکســی ها، رفتگره ــاره وضــع خیابان ه ــی درب ــول کــرد و نوشــت. مطالب قب
می خواســتند. همــه را می نوشــت بــدون آنکــه ریالــی دریافــت کنــد. امــا آموختــه شــد و بعدهــا 

بــه دردش خــورد.
ــی در  ــرد، مدت ــوچ ک ــران ک ــه ته ــه ب ــد ک ــه داد. بع ــگاری ادام ــن بی ــه ای ــم ب ــال و نی ــک س ی
راهروهــای ایــن مجلــه و آن روزنامــه ســرگردان بــود تــا اینکــه باالخــره تجربــه همــان بیگاری هــا 

ــاز کــرد. ــه رادیــو سراســری ب در رادیــو کرمــان، پــای او را ب

ــرای  ــه کــه ب ــک مقال ــود کــه: در ی ــو سراســری هــم این طــور ب ــه رادی ــن او ب ماجــرای راه یافت
ــا  ــرای گاوه ــه ب ــرد ک ــبیه ک ــانی تش ــه کس ــات را ب ــان مطبوع ــی نویس ــت، پاورق ــه ای نوش مجل
ــه  ــه را چ ــند علوف ــد، نمی پرس ــت گاو را می خورن ــه گوش ــی ک ــد. مردم ــه می کنن ــه تهی علوف

ــود. ــم می ش ــش او گ ــی نق ــرده. یعن ــش ک ــه آن گاو داده و چاق ــی ب کس
حســینقلی مســتعان کــه از پاورقــی نویســان مشــهور مطبوعــات بــود و در ضمــن بــرای رادیــو هــم 
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نویســندگی می کــرد و جایــگاه خاصــی در ایــن رســانه 
ــال  ــه دنب ــفت و ب ــه برآش ــدن آن مقال ــا خوان ــت، ب داش

مــرادی کرمانــی بــود تــا حســابش را برســد.
ــیده ای  ــا کش ــد ب ــد و می خواه ــدا می کن ــره او پی باالخ

ــد. ــش کن ادب
ــه و  ــال علوف ــه آن مث ــد ک ــه می گوی ــنگ مظلومان هوش
ــوده، از  ــودش نب ــان، از خ ــی نویس ــورد پاورق گاو در م

ــت. ــرده اس ــل ک ــط آن را نق ــوده و او فق ــزاک ب بال
مســتعان فریــاد می زنــد کــه: بالــزاک هــم بالنســبت 

ــو. ــل ت ــوده مث ــری ب ــک خ ی
هوشــنگ شــرمنده می شــود و حرفــی نمی زنــد. مســتعان 
ــوزد.  ــی س ــش م ــد، دل ــی بین ــت او را م ــی مظلومی وقت
نصیحتــش می کنــد کــه دیگــر بــا روشــنفکرهای بنگــی 
و معتــاد کــه دور هــم جمــع می شــوند و پشــت ســر 
ــد  ــد. بع ــته باش ــراوده نداش ــد، م ــرف می زنن ــران ح دیگ
ــی  ــای خانوادگ ــی از برنامه ه ــردبیر یک ــه س ــم او را ب ه

ــد. ــی می کن ــی( معرف ــام تهران ــه ن ــی ب ــو )خانم رادی
ــه  ــه مــدت هفــت ســال ب ــی ب ــرادی کرمان از آن پــس م
طــور حرفــه ای بــرای برنامه هــای خانوادگــی رادیــو 
ــرد. ــول را می گی ــه معم ــد و حق الزحم ــب می نویس مطل

اغلــب نوشــته های او در آن برنامه هــا، نمایشــی بــود، تــا 
آنکــه بــه قصه هــای مجیــد می رســد. ســال 1۳5۳ اســت. 
ــه  ــود ک ــث می ش ــد و باع ــد، گل می کن ــای مجی قصه ه

رادیو
به من یاد 

داد 
مبتذل ننویسم 
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سال
 پنجاه و دو  
قصه های 

مجید گل کرد

بعــد از انقــالب هــم، وقتــی مجیــد حــداد عــادل رئیــس 
ــو  ــا رادی ــد همــکاری اش ب ــو شــد، از او دعــوت کن رادی
را ادامــه دهد.گرچــه ایــن همــکاری چنــدان ادامــه نیافــت 
و مجیــد حــداد عــادل بــه شــهادت رســید، ولــی مــرادی 
ــوده  ــو، راضــی ب ــی همیشــه از کار کــردن در رادی کرمان
ــه  ــی ک ــم تهران ــای خان ــاً از نصیحت ه ــت. مخصوص اس
ــا نویســندگی  ــط ب ــی غیرمرتب او را تشــویق کــرد در جای
اســتخدام شــود تــا معیشــت خانــواده اش بــه خطــر نیفتــد، 
در عیــن حــال، نویســندگی اش را هــم در کنــار آن کار، 

ــد. ــال کن ــقانه دنب ــور عاش به ط
ــد و  ــان خری ــه ج ــت را ب ــن نصیح ــی، ای ــرادی کرمان م
رفــت در بهــداری، اســتخدام رســمی شــد و شــد چیــزی 

ــروز هســت. کــه ام
فرامــوش  هیــچ گاه  را  رادیــو  در  تجربه هایــش  امــا 
نمی کنــد. در کتــاب   هوشــنگ دوم  گفتــه اســت: 
رادیــو حرمــت خاصــی دارد. مــن در رادیــو یــاد گرفتــم 
کــه چگونــه بــرای مــردم بنویســم. دورانــی کــه در رادیــو 
بــه ســر بــردم، بــه مــن یــاد داد مبتــذل ننویســم. در رادیــو 
یــاد گرفتــم واژه هایــی را در نوشــتن بــه کار ببــرم کــه در 
عیــن وزانــت و ســنگینی و داشــتن بــار عاطفــی، ســبک و 
دم دســتی نباشــد، جــذاب و شــیرین باشــد. رادیــو بــه مــن 

یــاد داد کــه چگونــه بــا مــردم حــرف بزنــم. 
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ســالم بــه همــه شــما و چهره هــای مهربــون و اهــل هنــر و ادبیــات و انســانیت، خوشــحالم 
کــه بــه هــر حــال در خدمــت شــما هســتم خــب کارمــون رو بــه نــام خــدا آغــاز می کنیــم

ــه  ــد: )ِذن ک ــی رود پیــش اســتاد ِذن و می گوی ــم: کســی م ــاب ِذن خواندن ــه کت در مقدم
می دانیــد کــه یکــی از مکاتــب بودایــی اســت کــه تقریبــاً شــکل صوفیانــه مــا را دارد( بــا 
ســختی ها و مرارت هــا  بایــد بســازد تــا وقتــی کــه ســاخته بشــود و بعــد مــی رود پیــش  
ــد  ــا می کن ــی هســتی؟ او بن ــو ک ــت؟ ت ــتاد ِذن چیس ــد:  اس ــزرگ ذن و می گوی ــتاد ب اس
ــه  ــم 18۰ مقال ــان می دان ــج زب ــن پن ــه م ــودش ک ــد از خ ــف می کن ــن و تعری ــه گفت ب
نوشــته ام. پانــزده کتــاب نوشــته ام تعــداد زیــادی کالس رفتــم. ایــن قــدر اســتاد دیــدم در 
هــر صــورت بنــا می کنــد تعریــف کــردن کــه مــن ایــن کارهــا را کــردم حــاال آمــدم پیــش 

شــما و ِذن را یــاد بگیــرم.
ــزد در  ــی دارد و می ری ــر م ــارچ آب را ب ــوده، پ ــوش ب ــوان جل ــک لی ــارچ آب و ی ــتاد پ اس
ــتاد  ــد: اس ــاز می گوی ــن. ب ــذارد زمی ــارچ را می گ ــود و پ ــر از آب می ش ــوان پ ــوان، لی لی
نفرمودیــد ِذن یعنــی چــه؟ اســتاد بــاز پــارچ را بــر مــی دارد و دوبــاره می ریــزد در لیــوان 
ــذارد  ــارچ را می گ ــاره پ ــرون دوب ــزد بی ــوان می ری ــه آب از ســر لی ــزد ک ــدر می ری ــن ق ای
زمیــن و آن قــدر ایــن کار را می کنــد تــا وقتــی کــه پــارچ خالــی می شــود. آن مــرد بــاز 
ــه ِذن  ــد ک ــوان نفرمودی ــوی لی ــد ت ــط آب می ریزی ــما فق ــد ش ــتاد نفرمودی ــد اس می گوی

یعنــی چــه؟
اســتاد لیــوان آب را خالــی می کنــد در پــارچ و بعــد پــارچ را بــر مــی دارد و در لیــوان آب 
ــوده پــر می شــود. ایــن جــا می گویــد ِذن یعنــی ایــن ایــن  ــدازه اش ب می ریــزد چــون ان

کــه تــو خالــی بشــو تــا بعــد بتوانــی پــر شــوی. 

االن پــر از چیزهایــی هســتی کــه مــن نمی توانــم کاری بکنــم. تــو همــان مثــل معروفــی 
هســتی کــه عاشــقی بــه خانــه معشــوقش رفــت در زد و گفــت کــی هســتی؟ گفــت حســین 

 درباره طزن در ایران
سخنراین هوشنگ مرادی کرماین

ادادی احترام به
هوشنگ

مرادی  کرماین
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علــی. گفــت: بــرو کــه راه را اشــتباه آمــده ای. تــا آخریــن بــار کــه آمــد و در زد، گفــت: کــی 
هســتی؟ گفــت تــو! گفــت: حــاال بیــا تــو. بگذریــم در هــر صــورت منظــور مــن ایــن بــود کــه 
همــه شــما کــه ایــن جــا نشســته اید، بــرای مــن ارزشــمند هســتید. حــرف مــا امــروز در 
مــورد طنــز اســت و طنزنویســی، طنزنــگاری، طنزاندیشــی و در آخــر هــم ایــن کــه این هــا 

چگونــه می توانــد در ادبیــات کــودکان و نوجوانــان جــا بگیــرد.

میگــن تــوی یــک مهمونــی آقــای خوشــمزه ای لطیفــه تعریــف می کــرد. گفــت کــه یــه 
آقایــی ســرش خیلــی درد می کــرد و رفــت خونــه و عصبــی بــود یــه قــرص خــورد و ســرش 
ــتمال  ــک دس ــد ی ــد ش ــره بلن ــرد باالخ ــش نب ــرد خواب ــر کاری ک ــرد، و ه ــکا ک ــر مت رو ب
محکــم بســت بــه ســرش و گرفــت خوابیــد. صبــح کــه بیــدار شــد دیــد دســتمال رو بســته 
ــرد.  ــف ک ــزی تعری ــن چی ــه همچی ــه. ی ــش درد می کن ــای چپ ــی پ ــای راســتش ول ــه پ ب
عــده ای مثــل شــما مثــاًل لبخنــد زدنــد، عــده ای هــم نخندیدنــد و برخــی خوششــان نیامد. 
بگذریــم تمــام شــد و رفــت بعــد مهمونــی داشــت تمــام می شــد کــه آقایــی آمــد و گفــت: 
ــاق  ــوری اتف ــن ج ــرد و ای ــرش درد می ک ــه س ــن ک ــود از ای ــی ب ــما چ ــور ش ــم منظ ببین
ــه یــک پایــش  ــه ســرش بعــد صبــح بلنــد شــد دیــد ب افتــاد و ایــن دســتمال رو بســت ب
اســت و بعــد اون یکــی پایــش درد می کــرد و اون هــم گفــت کــه مــن چیــزی گفتــم کــه 
ــه. گفــت:  ــه دیــد تلفــن داره زنــگ می زن بخندیــد. فکــری کــرد گفــت: باشــه. رفــت خون
ببینــم اگــه ایــن دســتمال بــه ســرش بســته بــود و ایــن دســتمال خزیــده بــود و آمــده بــود 
پاییــن ایــن بــه شــونه ش گیــر می کــرد و بــه پــاش نمی رســید تــازه اگــر می-رســید بــه 
دو تــا پــاش می رســید مــن چــکار بکنــم خوابــم نمبــره، هــر چــی دارم فکــر می کنــم اون 
آقــا گفــت: بابــا مــا یــه غلطــی کردیــم چیــز مســخره ای گفتیــم، بگیــر بخــواب گوشــی رو 
ــاره تلفــن زنــگ می زنــه همــون فــردس، میگــه: ببینــم  میــذاره یــک ســاعت بعــدش دوب
اگــه ایــن آدم ســرش درد می کــرد، چــرا دســتمال را بــه پایــش بســته بــود؟ میگــه ببیــن 
عزیــز مــن یــک لطیفــه گفتــم کــه بخندیــد، حــاال میــان این هــا تــو نخندیــدی، مشــکلی 
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ــداره، خواهــش می کنــم بگیــر بخوابیــن و بگذاریــن مــن هــم بخوابــم و خوابیــد و یــک  ن
ــد  ــد در می-زنن ــه اش دارن ــد در خان ــرد دی ــم قطــع ک ــن رو ه ــدش تلف ــا دو ســاعت بع ت
رفــت دیــد بــاز او طــرف بــا زنــش اومــده، زنــش گفــت: شــوهر مــن نمی خوابــه، راه میــره 
ــد از شــانه اش رد  ــن بیای ــه ســرش، ای ــده ب ــر دســتمال ببن ــه نف ــداره ی ــکان ن و میگــه ام
شــه و بــره بــه پــاش. ایــن چــرا اصــاًل بــه پــاش نبســته بــود اصــاًل چــرا بــه اون جایــی کــه 
ــن  ــد؟ ای ــه ســرش درد می کن ــود ک ــرده ب ــود. اصــاًل چــرا فکــر ک ــرد نبســته ب درد می ک
چــه طــوری بــود. زن التمــاس می کنــد کــه تــو رو خــدا جــواب ایــن شــوهر منــو بــده، مــا 
بریــم خونــه خودمــون بــه خاطــر ایــن کــه اعصــاب منــو خــرد کــرده. مــرد میگــه مــن بابــا 
علــط کــردم نفهمیــدم خواهــش می کنــم شــما بریــن. یــه چیــزی گفتــم، حــاال شــما ول 
ــه اتفــاق افتــاد  ــود. بل ــد. ایــن لطیفــه ای ب نمی کنیــد در هــر صــورت شــما بفرماییــد بری
ــاال  ــا. ح ــرد و این ه ــن کار رو ک ــود ای ــرت ب ــش پ ــرد حواس ــرش درد می ک ــر س ــک نف ی
راحــت شــدی بــرو. میــره خونــه حــدوداً نزدیک هــای صبــح بــود می بینــه مــرد می آیــد 
و بــا ســر خونیــن و مالیــن و یــه دســتمال بســته بــه ســرش یکــی رو هــم بســته بــه ایــن 
پــاش و یکــی رو هــم بســته بــه اون پــاش و آمــده دم در. زنــش هــم باهــاش شــد و گفــت 
ببیــن چــه بالیــی ســر خــودش آورده، داره تمریــن می کنــه می خواهــد ببینــد کــه چطــور 
ــا  ــا، م ــن حرف ه ــن و ای ــد پایی ــره دســتمال می آی ــه درد می گی می شــود آدم ســرش ک
رو بیچــاره کــرده. بعــد تــه داســتان رو خیلــی خــوب تمــوم کــرده. ممکنــه خــوب هــم تمــوم 
بشــه، بــه ایــن صــورت کــه ایــن رو می برنــد بــه یــه دیوونــه خونــه بــا یــک لطیفــه، چــرا 
بــرای ایــن کــه حاضــر نبــود گذشــت کنــه. در مــورد لطیــف و لطیــف رو بفهمیــد یعنــی در 
ــه و بگــذره جامعــه ای  ــه خــودش نمی گرفــت یــه لبخنــد بزن ــود کــه ب حقیقــت آدمــی ب
ــده و  ــود کــه خن ــی ب ــم کــه در گذشــته های دور تحــت ســلطۀ پادشــاهان و حاکمان داری
شــوخی و طنــز رو نمی فهمیــدن و یــا ایــن کــه آدم هــای جنگجــوی تلــخ و یــک بُعــدی 
نادانــی بــودن کــه بیشــتر بــا گــردن کلفتــی آمــده بــودن و جملــه کــرده بــودن و ایــن جــا 
ــا و  ــن و دلقک ه ــز را بفهم ــال نمی تونســتن شــوخی و طن ــر ح ــودن و در ه ــه ب رو گرفت
کســانی هــم کــه در دربــار بعضــی از این هــا بودنــد، پیوســته در بیــم و تــرس و ناراحتــی 
بــه ســر می بردنــد ممکــن بــود بــا اشــتباه کوچکــی، بــا یــک شــوخی بــا ســلطان یــا مثــاًل 
بــا اهالــی دربــار، سرشــان بــه بــاد بــرود بســیار بســیار اتفــاق افتــاده کــه زبــان کســی رو از 

حلقــش یــا از پــس گردنــش کشــیدن بیــرون، 

می انداختــن  دســت  وســیله ها  پایین تریــن  بــه  دلقک هــا  کــه  اســت  تاریــخ  در 
ــدد و در  ــه بخن ــن ک ــه ای ــن ب ــی کن ــی رو راض ــاً نادان ــاده و تقریب ــن ناآم ــن ذه ــا چنی ت
نتیجــه می رفتنــد بــه دشــمنان اونهــا رو دســت می انداختــن این هــا ادای اونــا رو 
ــه  ــد ک ــت می کردن ــن باب ــی از ای ــاًل کارهای ــردن مث ــون می-ک ــی آوردن مسخره ش در م
ــان  ــره و بهش ــذت بب ــده، ل ــخره ش ــوری مس ــن ج ــمنش ای ــه دش ــلطان ک ــا س ــم و ی حاک
ــن  ــن حاکــم و ای ــاده کــه ای ــاد می افت ــی زی ــن اتفــاق خیل ــده معمــوالً وقتــی ای انعامــی ب
آدم قلــدری مثــاًل در یــک شــهری یــا در یــک منطقــه ای آمــده و دارد حکومــت می کنــد 
ــک  ــه و ی ــده و می رفت ــوب می-ش ــن مغل ــم دارد ای ــاری ه ــی رو در درب ــی و کس و دلقک
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ــش رو  ــده و جای ــه می آم ــر دیگ ــک نف ــه ی ــش رو می گرفت ــده جای ــه می آم ــر دیگ نف
ــرده اون  ــخره اش می ک ــاال مس ــا ح ــه ت ــود ک ــی ب ــون کس ــن هم ــاً ای ــه تقریب می گرفت
ــن  ــاً ای ــه یعنــی دقیق ــده اولیــن کاری کــه می کــرده دلقــک را می-گرفت هــم کــه می آم
نــدای شــیرینی، جذابیــت، نکته یابــی، چیزهایــی کــه بــه هــر حــال بــرای خندونــدن بــه 
ــی  ــی و جای ــرش کن ــی واقعیــت رو بزرگت ــو بتون ــه ت ــزی می خــواد ک ــک چی هــر حــال ی
ــد تعریفــی  ــه اگــر کــه بخواهی ــده کن ــه خن ــه طــرف رو وادار ب انگشــت بگــذاری کــه بتون
ــن  ــن طنــز بیافرینــن کــه بتون از طنــز داشــته باشــید، میشــه گفــت کــه کســانی می تون
نامتجانس-هــا رو تــوی بــدن، تــوی جامعــه، تــوی ُخلــق و خــوی کســی پیــدا کنــن و اون 
رو بزرگــش کنــن. و اون رو بــه شــکلی نشــون بــدن کــه خنــده بیافرینــه خــب وقتــی مــا 
ــردن  ــتمایه می ک ــمن رو دس ــوع دش ــن موض ــدن و ای ــه می آم ــتیم ک ــا رو داش دلقک ه
بــرای ایــن کار این هــا، مــدام در بیــم و هــراس بودنــد چــه از طــرف ســلطانی کــه بــراش 
ایــن کارهــا رو انجــام مــی دادن و چــه کســی کــه بعــداً می آمــد و جــای او می نشســت 
ــه بســیار بســیار خطرناکــی  ــن یــک حرف ــن کار رو کــردی پــس بنابرای ــو ای و می گفــت ت
ــوی تاریــخ طنــز  ــا اســتعداد اون زمــان می آمــد و بعــد ت ــه ایــن آدم هــای ب اســت کــه ب
خیلــی کــم داریــم یکــی از دالیلــش هــم ایــن کــه آدمهایــی شــنونده طنــز بودنــد کــه مثــل 
همــون آدمــی کــه براتــون گفتــم کــه کارش بــه دیوانگــی کشــید، طنــز رو نمی فهمیــدن از 
ــردن، همانطــور کــه می دونیــد، مــا  ــردن بیشــتر از )هجــو( لــذت می ب طنــز لــذت نمی ب

ــم .  ــا داری ــزل و این ه ــو و ه ــز و هج ــن طن ــی بی ــک فاصله های ــلمونا ی مس

ــا تعریفــی کــه مــن خــودم در آوردم و معمــوالً  ــز ب ــز نیســت طن این هــا هیــچ کــدام طن
ســر کالس هــا میگــم، اینــه میگــم طنــز چیزیــه کــه بــه لــب لبخنــد بیــاره و بــه دل درد 
بیــاره و بــه ســر فکــر یعنــی بعــد از اینکــه مــا یــک داســتان طنــز رو خواندیــم یــک نمایــش 
ــد بیــاد. هــر کــدام از اینهــا غیبــت داشــته باشــد،  ــم، ایــن ســه حالــت پدی طنــز رو دیدی
ــد خــب هــزل و هجــو و یــک لطیفــۀ خنــده دار و  ــز نیســت اگــر فقــط بخندان دیگــه طن
این هاســت، خــب خندیدیــم تمــام شــد و رفــت، دل مــارو بــه درد نیــاورد از یــه واقعیــت 
تلــخ اجتماعــی و زیســتی یــاد نکــرد، حتــی یــک فشــار عصبــی پشــت اون طنــز قــرار نــداده 
و بــه مــا نگفتــه کــه چــرا ایــن کاری کــه در چاپلیــن، چخــوف و بعضــی از کارهــای دهخــدا 
می بینیــم کــه اصــل داســتان غم انگیــز. یعنــی داســتان خنــده دار نیســت امــا بــه شــیوه 
خنــده داری تعریــف شــده یعنــی یــه دردی پشــتش هســت. مســئله خودســتایی نیســت 
مــن مجبــورم ایــن کار رو بکنــم ولــی در هــر صــورت شــما قصه هــای مجیــد رو در نظــر 
ــد هیــچ  ــی رو کــه خوندی ــا اونهای ــد ی ــون دیدی ــی رو کــه حــاال از تلویزی ــد، اون های بگیری
ــداری، تحقیــر  کــدوم خنــده دار نیســت اصــاًل چیــز خنــده داری نیســت مســئله فقــر و ن
و بیچارگــی، دربــه دری، یــه پیــرزن بدبخــت نــدار، بچــۀ یتیمــی رو دســتش مونــده، داره 
باهــاش زندگــی می کنــه. ایــن بچــه هــم بــه هــر حــال آرزوهایــی داره اصــاًل ایــن کجــاش 
خنــده داره. اصــاًل خنــده دار نیســت امــا قصه هــا خنــده دار نوشــته شــده پــس بنابرایــن 
یــک درد پشــت ایــن اســت و بعــد وقتــی کــه تمــوم میشــه تــازه فکــر می آیــد کــه چــرا 
بایــد ایــن بشــه، چــه کار کنیــم کــه ایــن اتفــاق نیفتــه یعنــی بــازم آدمــو رهــا نمی کنــه. 
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هــر داســتان، هــر نمایشــنامه و هــر اثــر ادبــی و هنــری خــوب اونــه کــه وقتــی کــه تمــام 
ــک  ــاً ی ــه یعنــی دقیق ــدا می کن ــه پی ــازه در ذهــن تماشــاگر و خواننــده ش ادام میشــه، ت
چــرا در ذهنــش ایجــاد می کنــه. دو تــا لطیفــه از یــه شــما نقــاش تعریــف کنیــم کــه اینهــا 
ــی آورد  ــد م ــط لبخن ــم خــوب اســت فق ــرض می کنی ــاًل ف ــت مث یکــی اش می شــود گف
ــر  ــه نف ــه ی ــی اینکــه میگــن ک ــز اســت. اول ــی طن ــی دوم ــی یکــی اش عمــق دارد یعن ول
ــر  ــد دو نف ــرد، دی ــگاه می ک ــک نمایشــگاه نقاشــی و داشــت نقاشــی ها رو ن ــود ی ــه ب رفت
ــود.  ــه منظــره ب ــه ی ــوط ب ــو مرب ــگاه می کنــن تابل ــو رو ن ــه تابل ــوی وایســادن و دارن ی جل
یعنــی طبــق معمــول خیلــی کلیشــه، دو ســه تــا کــوه بــود و دّره ای بــود و آبشــاری و یــه 
خورشــید هــم از بغــل کــوه در اومــده بــود ایــن دو نفــر کــه خانــم بــودن بحــث می کــردن 
ــا همدیگــه بحــث  ــه، داشــتن ب ــه اون می گفــت طلــوع آفتاب یکــی می گفــت غــروب آفتاب
ــه قــول معــروف نمی تونســتن همدیگــر رو قانــع  ــه یــه جایــی کــه ب می کــردن، رســید ب
کنــن یــه بنــده خدایــی رفــت و گفــت کــه خانــم ببخشــید ایــن غــروب آفتابــه. اون خانــم 
گفــت شــما از کجــا می دونــی؟ گفــت مــن بــا ایــن نقاشــی آشــنا هســتم، در تمــام عمــرش 
هیــچ وقــت طلــوع آفتــاب رو ندیــده، همیشــه تــا ســاعت یــازده خوابــه، پــس بدونیــد کــه 

ایــن غروبــه.

ــی  ــم، زندگ ــف کردی ــه تعری ــی ک ــام حکومت ــک نظ ــاش، اون در ی ــع نق ــاال راج ــوب ح خ
ــلطان  ــلطان می کشــید و س ــرای س ــوب ب ــر خ ــود مناظ ــار ب ــاش باشــی درب ــرد، نق می ک
می دیــد و لــذت می بــرد و بهــش جایــزه مــی داد، انعــام مــی داد و از ایــن چیزها زندگیشــو 
ــود و ســلطان هــم  ــه دهشــان رفتــه ب ــا ایــن کــه یــک روزی ایــن نقــاش ب ــد ت می گذرون
ــود  ــیده ب ــان را کش ــره ای از دهش ــک منظ ــود ی ــته ب ــی برگش ــافرت وقت ــود مس ــه ب رفت
ــودن  ــته ب ــاری نشس ــف کن ــای ضعی ــردا و پیرزن ــه پیرم ــا ریخت ــراب، دیواره ــا خ خونه ه
و نشــان دهنــدۀ فقــر و فالکــت و بدبختــی و مــرض بــود. ســلطان کــه نــگاه کــرد، گفــت 
نقــاش باشــی ایــن چیــه گفــت قربــان نقاشــی اســت گفــت از کجــا کشــیدی؟ گفــت منظــره 

کسی که
همیشه تا 
ساعت یازده 
خوابه 
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ده ماســت گفــت چــرا تــو ایــن جــوری کشــیدی؟ گفــت قربــان یــک دفعــه هــم بایــد ایــن 
کار رو بکنــم تــا حــاال هــر چــی کشــیدم همــه رو بــرای دل شــما کشــیدم ایــن بــرای دل 
خــودم کشــیدم. رفتــم اونجــا کــه بچگــی ام رو گذرونــدم. ســلطان گفــت یعنــی در حکومــت 
ــودم. گفــت  ــل اونجــا ب ــه قب ــن هفت ــان. م ــه قرب ــت بل ــی وجــود داره؟ گف ــن جای ــا چنی م
یعنــی در حکومــت مــا ایــن همــه بدبختــی و فالکــت و فقــر هســت؟ گفــت قربــان ده مــا 
کــه ایــن جوریــه از بقیــه ش خبــر نــدارم. گفــت اگــه نباشــه چــی؟ گفــت اگــر نباشــه بنــده 
رو تنبیــه بفرماییــد! گفــت اگــر همچیــن چیــزی نباشــه مــن تــو رو اعــدام می کنــم، ولــی 
ــو می دهــم.  ــه ت ــی ب ــاد می کنــم و درســت می کنــم و انعــام خوب ــود، اونجــا رو آب اگــر ب
ــام فــالن روســتا رو ببینــم. از همــون  ــاه دیگــه می ــارم. یــک م ــد: مــن گرفت بعــد می گوی
ــر  ــای ت ــن. لباس ه ــت می کن ــن و درس ــگ می کن ــوار رو رن ــزن در و دی ــع می ری موق
ــگاه  ــد ن ــلطان می آی ــورت س ــر ص ــود. در ه ــراوان می-ش ــذا ف ــن، غ ــزی می پوش و تمی
ــون  ــه هم ــه: بل ــود؟ میگ ــان ب ــن هم ــه ای ــد اصــاًل اون نیســت. می پرس ــد، می بین می کن
بــود. میگــه چــرا اینجوریــه؟ میگــه قربــان نمی دانــم. ده مــا چــرا اینجــوری عــوض شــد. 
ــه مــا قــول دادی اگــر  ــو هــم ب میگــه ببیــن در ســرزمین مــا چنیــن چیزهایــی نیســت ت
چنیــن چیــزی نیســت مــا تــو رو اعــدام می کنیــم و گفــت بلــه قربــان مــن آمــاده هســتم 
و اشــکالی نــداره. تــو خواســتی نشــان بــدی کــه در ســرزمین مــن فقــر و فالکــت و بدبختــی 
ــو را اعــدام می کنیــم. میگــه باشــه فقــط  ــت کــردی و بنابرایــن ت ــه مــن خیان هســت و ب
اجــازه بدیــد مــردم رو جمــع کنیــم. داهاتــی رو جمــع می کنــه و میگــه ببینیــد مــن بــه 
ــار  ــرای شــما روســتایی ها نکــردم، رفتــم نقــاش باشــی درب عنــوان هنرمنــد هیــچ کاری ب
شــدم اونجــا ازدواج کــردم بــا دختــر ســلطان زندگــی خوبــی رو گذرونــدم و هیــچ وقــت بــه 
فکــر شــما نبــودم فقــط یــک بــار کــه اومــدم زندگی تــون خــوب شــد، االن روســتای شــما 
ــاد شــده، دیــوار اش خیلــی تــر و تمیــز شــده، خونه هــاش قشــنگ شــده، لباس-هــای  آب
خــوب پوشــیدین و بهتــون رســیدن. ایــن تعهــد مــن بــه عنــوان هنرمنــد بــه شــما. بگذریــم، 
ــا شــادی و بــزن و بکــوب تمــوم بشــه کمــا ایــن کــه بســیاری از  همــه لطیفه هــا نبایــد ب

تا حاال هر چی 
کشیدم برای 
دل مشا بود این 
برای دل خودم 
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ــام  ــراژدی تم ــه ت ــوف ب ــای چخ ــز و زیب ــتان های طن داس
ــن.  ــدام می کن ــاش باشــی رو اع ــه هــر صــورت نق شــده. ب
ــد همانطــور  ــا طنزن ــت این ه ــه می شــود گف ــی ک چیزهای
ــت و  ــد اس ــش درد، لبخن ــم، درون ــما گفت ــرای ش ــه ب ک

تــراژدی و فکــر هــم هســت.
ــایه  ــۀ همس ــت خون ــه ای رف ــم بچ ــرض می کنی ــاًل ف مث
گفــت کــه قیچــی داریــد؟ زن همســایه گفــت داریــم! مگــه 
ــم چــون  ــد؟ بچــه گفــت داری ــان قیچــی نداری شــما خودت
می خــوام ســیم بچینــم. می ترســم قیچــی خودمــان 
خــراب بشــه. مــادرم گفــت قیچــی شــما رو بگیــرم. 
حــاال می رســیم بــه طنــز بــرای بچه هــا کــه چقــدر 
زیبــا. بچه هــا بــا راســت گویی و صداقــت و ســادگی 
خودشــون ایــن کار رو می کنــن. حــاال می رســیم بــه 
ــادی هامونه  ــتر از ش ــون بیش ــرا غم هام ــه چ ــا ک ــن ج ای
ــه  ــم، ممکن ــی رو گفتی ــل مختلف ــم. دالی و چــرا نمی خندی
ــرس از گذشــته های دور  ــا ت ــل قومــی داشــته باشــه ی دلی
این هــا شــاید کســانی بودنــد کــه از خانــه و خانواده شــون 
ــدن  ــودن و می اوم ــیر ب ــا اس ــاًل اینه ــی مث ــودن. یعن دور ب
رو شــاد می-کــردن.  و ســلطان  دلقکــی می کــردن  و 
ــگاه کنیــم  ــه قضیــه ن ــۀ دیگــه ای هــم ب می تونیــم از زاوی
یعنــی بگیــم کــه مــا آدمــای عمیــق و دورن گرایــی هســتیم 
ــت و  ــم هس ــن ه ــم. ای ــادگی نمی خندی ــی و س ــه راحت ب
درون  مــا  تونســتن،  خیلــی  می خنــدن  کــه  کســانی 
محکم تــری داریــم و دوام داریــم. نمونــۀ کامــل ایــن یکــی 
ــر  ــه پی ــن ک ــد از ای ــاه بع ــن ش ــای ناصرالدی از دلقک خه
ــده،  ــده و خندی ــه خندون ــن ک ــه از ای ــه می کن ــه توب میش
میــره حــج. گمــون می کنــم زرگرباشــی بــوده، توبــه 
ــن  ــر نمی داشــتن. م ــاز دســت از ســرش ب ــا ب ــه ام می کن
ــدم  ــا ق ــی اونج ــازار میوه فروش ــخ و در ب ــودم مونی ــه ب رفت
مــی زدم. عکــس مجســمه ای کــه دهنــش کــج و کولــه بــود 
و موهــای عجیبــی داشــت و مــن از دوســت ایرانــی پرســیدم 
ــی  ــه خیل ــا ک ــوده اینج ــبی ب ــن کاس ــت ای ــه؟ گف ــن کی ای
شــوخ بــوده و صبــح کاســب ها رو می خندونــده و هــر روز 
ــن و  ــوخی های ای ــا ش ــد ب ــب ها می آمدن ــه کاس ــح ک صب
ــتن.  ــی داش ــدن و روز خوب ــن می-خندی ــای ای ــا لطیفه ه ب
ایــن فــوت شــده، پــول دادن و مجســمۀ اونــو درســت کردن 
ــد  ــار کــه هــر روز می آین ــره ب ــوی میــدون ت و گذاشــتن ت
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ــا در  ــرن. م ــذت بب ــدن و ل ــن و بخن ــگاه کن ــون رو ن ایش
ــده  ــی مــردم رو خندون ــم کســی کــه خیل کشــورمون نداری
ــی  ــت خوب ــر و عاقب ــه و آخ ــرده باش ــوش ک ــردم رو خ و م
داشــته باشــه، معمــوالً نداشــته. ایــن دالیــل مختلفــی د اره 
ــه مســئله مذهــب و  ــرد. ن ــدوم بســنده ک ــچ ک ــه هی ــه ب ک
ــاره ش  ــه مســئلۀ اون دلقک هــا کــه بعــد می تونیــم درب ن
بحــث کنیــم . کســانی کــه مــا در ایــن شــرایط می خواییــم 

ــم؟  ــز بنویســیم، چــه بکنی طن

ــی از  ــتم یک ــما هس ــت ش ــن در خدم ــه م ــن االن ک همی
کســانی کــه واقعــاً طنــز رو بعــد از انقــالب نگــه داشــته و کار 
کــرده و زحمــت کشــیده و مجلــه ای را راه انداختــه کــه این 
مجلــه هفتــه بــه هفتــه میــاد و بــرای بچه هــا و بزرگترهــا 
تعریــف  می خنــدن،  و  میگــن  می آفرینــه،  شــادی 
ــرم  ــه می ــا ک ــر ج ــی ه ــس عروس ــن مجل ــه م ــرد ک می ک
منــو دعــوت می کنــن و میگــن بیــا تــو جــوک تعریــف کــن 
و مــن اصــاًل ایــن کاره نیســتم یکــی از ایــن هنرپیشــه هایی 
ــن  ــه م ــرد ک ــف می ک ــود تعری ــه اصطــالح بازیگــر ب ــه ب ک
مجلــس عروســی یــا عــزا یــا هــر مجلســی میــرم همــه دارن 
ــه  ــن ک ــت میگ ــن اون پش ــو می کش ــن من ــه می کن گری
ــی  ــاًل ادای فالن ــردی مث ــازی ک ــه ب ــی ک ــن نقش اون آخری
ــه  ــن ک ــوب نمی دون ــن. خ ــون کار رو بک رو در آوردی هم
اینجــا مجلــس عزاســت، مــن هــم عــزادارم، پیرهــن مشــکی 
ــتیم.  ــه ای هس ــن جامع ــا چنی ــورت م ــر ص ــیدم در ه پوش
خــدا بیامــرزد مقبلــی هــم کــه فیلم هــای کمــدی رو 
ــت  ــد جذابی ــود درص ــه ن ــت ک ــرد، می-گف ــه می ک دوبل
ــا  ــا ایرانیه ــه م ــه ک ــال این ــی م ــدی خارج ــای کم فیلم ه
این هــا رو بــه ســبک خودمــون شــیرین می کنیــم و 
ــی  ــه لطیفه های ــدن وگرن ــردم بخن ــه م ــم ک کاری می کنی
ــت  ــه ذره مل ــی کــه می کنــن، ی ــا میگــن و کارهای کــه این
ــوس و دم  ــک و ل ــای خن ــون چیزه ــه چ ــارو نمی خندون م
ــا  ــا اون ــون ب ــا فرهنگم ــن م ــه . بنابرای ــتی و بی مزه ای دس
ــای  ــه آدم ه ــی بشــیم ک ــم مدع ــه و می تونی ــرق می کن ف
عمیقــی هســتیم آدم هــای درون گرایــی هســتیم، آدم های 
ــم  ــه ســادگی نمی خندی ــو نیســتیم، ب مهمــی هســتیم، لغ
و بســیار هــم باهــوش هســتیم و آدم هــای باهــوش خیلــی 
ــم  ــرار می کن ــه تک ــار دیگ ــک ب ــاال ی ــدن ح ــم می خن ک
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ــا  ــدوم از این ه ــر ک ــر. ه ــر فک ــه س ــه دل درد و ب ــاره و ب ــد می ــب لبخن ــه ل ــز ب ــه طن ک
ــن  ــه ای ــم ک ــه. گفتی ــوش میش ــه و فرام ــزل و هجوی ــز ه ــد، چی ــته باش ــت داش ــه غیب ک
ــه از درون  ــز رو اگ ــی و درســت باشــه. طن ــم کــه موندن ــی چــه کار کنی ــزه ول ــف طن تعری
ــر و درســت تر و حتــی ســخت تره  ــاً موندنی ت ــرون بکشــیم طبیعت ــخ بی ــی تل واقعیت های
تــا ایــن کــه بخواهیــم بــا لطیفــه و شــوخی و ایــن چیــزا. حــاال مــن یــه لطیفــه گفتــم، شــما 
ــا  ــده ی ــا نمی خن ــده ی ــه و می خن ــش رو وا می کن ــرف نیش ــی، ط ــف کن ــی تعری می تون

ــز دیگــه. ــا هــر چی ــه ی ــر خاکی ــه زی ــا لطیف ــخ کنــی، ی می گــه ی
امــا شــما یــه لطیفه هــا و یــه چیزهایــی داریــن کــه تــا عمــق آدم رو می ســوزونه یعنــی 
همیشــگیه در عیــن طنــز بودنــش و در عیــن اینکــه بــه هر حــال شــما رو خنده وا مــی داره، 
ــم و  ــل می-گذری ــن مراح ــه. از ای ــت می کن ــری صحب ــم بش ــیار مه ــت بس ــک واقعی از ی
ــا  ــب بچه ه ــه. خ ــا باش ــرای بچه ه ــه ب ــه می تون ــی ک ــا و چیزهای ــه طنزه ــیم ب می رس
موجوداتــی ســاده و صمیمیــن. خوشــبختانه یــه بچــه هــم تــو مــا هســت. البتــه همــه شــمام 
بچــه هســتید، هــر انســانی درون خــودش یــه بچــه داره کــه مرتبــاً بــا ایــن بچــه درگیــره 
ــودکان و  ــرای ک ــه ب ــانی ک ــه و در کس ــه ول نمی کن ــا اون بچ ــرش ام ــو س ــه ت و می زن
ــه  ــدن ک ــازه می ــه اون اج ــره و ب ــه قوی ت ــن اون بچ ــن و کار می کن ــان می نویس نوجوان
ــه همچیــن چیــزی اســت  ــه، شــاد باشــه و بگــه و بخنــده، ی ــاد بیــرون و شــیطونی کن بی
بچه هــای مــا هــم همیــن طــور روی ســادگی و صفــا گاهــی چیزهایــی میگــن کــه خیلــی 
ــب  ــوده مرت ــی دلخــور ب ــر از رئیســش خیل ــه نف ــن ی ــزه. میگ ــن حــال طن ــزه و در عی بام
پشــت ســر رئیســش حــرف مــی زده امــا خــب کار هــم در دســت رئیســش بــودن، اضافــه 
ــت  ــی درس ــذای خوب ــه غ ــه ی ــش میگ ــه زن ــه روز ب ــا، ی ــن حرف ه ــته و ای کار می خواس
کــن یــه چلــو و جوجــه مــن اینــو دعــوت کنــم بــا زن و بچــه اش یــک دفعــه بیــان خونــۀ 
مــا. خالصــه میــره پیــش رئیســش ایــن قــدر التمــاس می کنــه تــا اون رو بیــاره، کم کــم 
نرمــش می کنــه وقتــی کــه اون بــا زنــش میــاد، بچــه اش میگــه بابــا اون آقایــی کــه گفتــی 
ــه؟ نگــو دیشــب بچــه شــنیده و نگــه داشــته، درســت ســر  گوشــهاش مثــل خــره، همین

یه چزیهایی 
هست که تا 
عمق آدم رو 
می سوزونه 
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موقــع گفتــه حــاال فکــر کنیــن! خــب بچه هــا خیلــی ســادگی لــو میــدن. مــا یــه بچــه ای 
رو برداشــتیم بردیــم بیــرون بهــش بســتنی دادیــم و ســینما هــم بردیــم، گفتیم خونــه رفتی 
بــه بچه هــای دیگــه نگــی! از در رفــت تــو گفــت بچه هــا مــا نــه ســینما رفتیــم نــه بســتنی 
خوردیــم نــه پــارک رفتیــم نــه سرســره هیــچ کــدوم از ایــن کارا رو نکردیــم فقــط رفتیــم تــا 
ــه  ــم ک ــا موقعیتشــون متجانســه. گفتی ــا ب ــن شــوخی های بچه ه دم در و برگشــتیم. از ای
ــا  ــه کمدین ه ــی ک ــه، لباس های ــه تعجــب می آفرین ــه ک ــودن یکــی از عواملی ــس ب متجان
اســتفاده می کنــن، ببینیــد اینهــا غیرمتجانــس اســت می دونیــم کــه اون لبــاس چارلــی 
ــه رو بارهــا و بارهــا  ــن گفت ــی معــروف اســت. ای چاپلیــن چــه طــوری درســت شــده خیل
مــا همــه خوندیــم. اون کســی بــود کــه در تئاتــر کارهــای خیلــی کوچــک و دم-دســتی و 
ــاد،  ــی نمی ــه اون آرتیســت اصل ــه شــب ک ــرد، ی ــازی می ک ــی کوچکــی ب نقش هــای خیل
میــره لباس هــای اون رو می-پوشــه، شــلواری کــه مــال یــه آدم گنــده بــوده و قــدش هــم 
ــن نمی خــورده  ــن ای ــه ت ــوده کــه ب ــه بچــه ب ــال کــت می گــرده، کــت ی ــود دنب ــاه ب کوت
بنابرایــن کــت تنــگ و شــلوار گشــاد و کالهــی مســخره میــذاره ســرش، می بینــه یــه چیــز 
ــه  ــا می کن ــن کم کــم بن ــه خــودش می چســپونه ای ــه ســبیلی ب عجیــب غریــب شــده، ی
ــی چاپلیــن اونجــا کشــف می شــه و  ــه شــکل گرفتــن از چیزهایــی مختلــف. تیــپ چارل ب
وقتــی کــه میــاد جلــوی صحنــه همــه قهقهــه می خنــدن بــرای اینکــه تضــادی کــه ایــن 
ــه در  ــی ک ــاره دلیل ــود می ــه وج ــئله را ب ــن مس ــته ای ــه داش ــی ک ــودن لباس ــس ب نامتجان
ــا باعــث میشــه  ــاه این ه ــه کوت ــد و ی ــه بلن ــا ی ــذارن ی ــر می ــه الغ ــه چــاق و ی ــا ی فیلم ه
کــه خنــده بیافرینــه یعنــی دو چیــز نامتجانــس و دو چیــز ناهماهنــگ رو کنــار هــم قــرار 
ــر  ــک نف ــن روی ی ــه آب ریخت ــرای اینک ــن ب ــم می آیی ــرض می کنی ــاًل ف ــد مث می دهن
خنــده دار بشــه ، خــب فــرض کنیــد کــه یــه گــدای فلــج کثیــف و درب داغــون، وقتــی از 
اون بــاال آب روی ســرش می ریــزن بیشــتر تــراژدی اســت تــا خنــده دار اگــر دیــدن کــه 
یــه نفــر آمــده پاپیــون زده کربــات زده لبــاس شــیک پوشــیده و یــه گل هــم گرفته دســتش 
میخــواد بــره خواســتگاری، از زیــر پنجــره کــه رد میشــه یــک لگــن پــر از آب صابــون از اون 

دو چزی 
ناهماهنگ رو 
کنار هم قرار 
می دهند 
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بهنامخالقبارانوبرفساممیکنیم.
بهشماهمساممیکنیم.جنابآقایمرادیکرمانیازخودتانبگویید.

نویســنده هســتم و در یکــی از روســتاهای کرمــان بــه دنیــا آمــدم. در ســال چهــل در رادیــو کرمــان 
ــا  ــی می نوشــتم ت ــات چیزهای ــرای برخــی مطبوع ــران و ب ــدم ته ــردم و بعــدش آم نویســندگی ک
ایــن کــه تعــدادی کتــاب نوشــتم. از روی بعضــی از آنهــا فیلــم ســاخته شــده و تعــدادی از آنهــا بــه 

زبان هــای دیگــر ترجمــه شــده و جوایــزی هــم گرفتــم.

خبآقایمرادی
چرامجیدوقصههایمجید؟

ایــن ســؤالی بــوده کــه همیشــه از مــن پرســیده شــده.  مجیــد  عام تــر از برخــی اســامی اســت. 
ــر اســت. ــول معــروف، مردمی ت ــه ق ب

آقایمرادی،مجید
بیشردوستداشتشاعرباشدیانویسنده؟

مجیــد دوســت داشــت کارهــای هنــری انجــام دهــد و دوســت داشــت دیــده شــود، حــاال چــه از راه 
نویســندگی و چــه از طریــق شــعر و شــاعری. هنــر را دوســت داشــت. 

خبحاالهوشنگیادیازمجیدمیکند؟
ــن  ــا م ــی همــه جــا ب ــد. یعن ــادآوری می کنن ــن ی ــه م ــم دوســتان همیشــه ب ــاد نکن ــم ی ــن ه م
هســت و هــر جایــی مــی روم می گوینــد نویســنده  قصه هــای مجیــد . بیشــتر از هــر کســی بــه 

مــن چســبیده و در حقیقــت شناســنامه مــن شــده.
حاالانشاءمجیدبهربودیاهوشنگ؟

مــن در مجیــد حــل شــدم و مجیــد هــم در مــن. در حقیقــت مجیــد ذهنیــت و شــخصیت ذهنــی 
مــن اســت. ایــن قهرمــان از ذهــن و دل و جــان مــن بلنــد شــده و در حقیقــت بــار عاطفــی و ذهنــی 

مــرا گرفتــه.

 قصه های مجید
شناسنامه من شده است 
برنامه رادیویی: یک هفمت
گفت وگو | مهران دوسیت

ادادی احترام به
هوشنگ

مرادی  کرماین
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خبآقایمرادی
اولنیداستانیکهدرکودکیخواندیدچهبود؟

توی خانه ما کتابی بود از عبید؛ موش و گربه.

حاالمیخواهمبرومبهدورانترسوکودکی
بیشرتینترسدورانکودکیتانچهبود؟

پــدرم ]بــه علــت مــرگ مــادرم[ چــون ناراحتــی روحــی داشــت، همــه اش تصــور می کــردم کــه 
ــان  ــادا آبرویم ــا مب ــه او باشــد ت ــد حواســم ب ــردم بای ــر می ک ــد. فک ــی بکن ــد کار عجیب می خواه
ــه یــک  ــود ب ــرود. البتــه تــرس از ســیل و چیزهــای دیگــر هــم داشــتم. این هــا تبدیــل شــده ب ب

ــدم. ــار را می دی ــوس م ــار کــه همیشــه کاب م

سختترینمشقیکهتابهحالنوشتیدچیبود؟
خاطرهایدراینبارهدارید؟

یکــی از روســتایی ها کــه فامیــل مــا بــود شــب آمــد بــه خانــه مــا. مــن د اشــتم مشــق می نوشــتم. 
شــعری بــه مــن یــاد داد و گفــت بنویــس: عزیــزم خدمتــت را کــم نکــردم /  زدی تیــری کــه شــانه 
ــم.  ــک خوردی ــا کت ــه و آنج ــد مدرس ــم روز بع ــتیم بردی ــتیم نوش ــن را برداش ــا ای ــردم. م ــم نک خ
گفتنــد ایــن چــرت و پرتهــا چیــه می نویســی، تــو بایــد چیزهایــی بنویســی مثــل: توانــا بــود هــر 

کــه دانــا بــود: دولــت دنیــا چــه تمنــا کنــد.

اولنیباریکهطعمشهرتراچشیدید،کیبود؟
ــار اســمم را از رادیــو گفتــه بودنــد. تــو خیابــان  جــوان بــودم کــه بــرای رادیــو می نوشــتم و دو ب
ــو  کــه می رفتــم، عینــک دودی مــی زدم کــه مــرا نشناســند. فکــر می کــردم اســمم را کــه رادی
گفــت، دیگــه مــرا تــو خیابــان کــه ببیننــد می شــناند. تصــورم ایــن بــود. تلویزیــون کــه آن وقتهــا 

نبــود.
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شمادوستداشتیدجایکدامیک
یخباشید؟ ازداستاننویسانتار

ــک  ــال ی ــر ح ــه ه ــتایی نشــود. ب ــر خودس ــل ب ــم. حم ــودم باش ــای خ ــتم و دارم ج ــت داش دوس
کارهایــی کــردم. اصــاًل لزومــی نــدارد کــه تــو ایــن ســن آرزو کنــم جــای یکــی دیگــر باشــم. جــای 

خــودم هســتم.

برایهمنیماشمارادوستداریم
برایاینکهخودتانهستید.

خبآقایمرادی،اگربخواهیدپنجتاکتاب
برایخلوتخودتانانتخابکنید،

چهکتابهاییهستند؟
می گوینــد کــه یــک نفــر بــا خــودش داشــت می خندیــد، گفتنــد چــی شــده، گفــت دارم بــرای 
خــودم لطیفــه می گویــم. گفتنــد خــودت می گویــی خــودت هــم می خنــدی؟ گفــت ایــن یکــی 
را نشــنیده بــودم. تصــورم ایــن اســت کــه مــن می توانــم قصــه ای بســازم کــه تــا بــه حــال نوشــته 

نشــده باشــد. بنابرایــن کتــاب خاصــی را بــا خــودم نمی بــرم.

خباگربخواهیدچزیبهدیگران
هدیهبدهید،چهمیدهید؟

بخواهــم بــه دیگــران هدیــه بدهــم، لبخنــدی می زنــم؛ چــون هــم ارزان و هــم خوبــه و هــم طــرف 
مقابــل راضــی می شــود.

آقایمرادی،دوستدارید
چهچزیبهشماهدیهبدهند؟

دوست دارم هدیه ام لبخند باشد؛ چون می توانم معادلش را همان موقع پس بدهم.
اگر نصف دنیا را به شما بدهند چه کار می کنید؟

می دهم نصف سیب می گیرم.
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کدامقسمتاززندگیشما
بهتراژدیشبیهاست؟

حــس می کنــم آنجایــی کــه پــدر مــن ناراحتــی روحــی داشــت و بــه همیــن دلیــل بچه هــا مــرا 
ــام  ــم تم ــن مســئله و حــس می کن ــت ای ــذاب می کشــیدم باب ــد. همیشــه ع دســت می انداختن

کودکــی و نوجوانــی ام را خــراب کردنــد.

کدامقسمتآقایمرادی
بهکمدیشبیهاست؟

کمــدی آنجایــی بــود کــه وقتــی از کرمــان آمــده بــودم بــه تهــران و بعــد صورتــم جــوش زده بــود 
ــم  ــردم و رفت ــم را جمــع ک ــام پولهای ــت می کشــیدم، تم ــه از خــودم خجال ــو آین ــم جل و می رفت
ــرور  ــت غ ــرد و گف ــگاه ک ــم را ن ــود. صورت ــه متخصــص پوســت ب ــه زار ک ــری در الل ــت دکت خدم
جوانــی اســت، کم کــم رفــع می شــود، مشــکلی نــداری. همــۀ پولــم را دادم و آمــدم بیــرون. بعــد 

فهمیــدم غــرور جوانــی اســت.

حسوحالتانموقعدیدناولنیاثریکه
بانامشماچاپشد

)یعنیاسمتانرفترویجلدکتاب(چهبود؟
دســت و پاهایــم از شــوق می لرزیــد. روزنامــه خریــدم. وقتــی دیــدم کتابــم چــاپ شــده، خیلــی 
ــوم  ــتان و ق ــه دوس ــدم و ب ــا خری ــک ج ــه را ی ــای آن باج ــه روزنامه ه ــدم و هم ــحال ش خوش
ــزی  ــو چی ــد ت ــد و می گفتن ــرده بودن ــرم ک ــه تحقی ــی ک ــه آنهای ــنایان و هم ــان و آش و خویش

نمی شــوی و ایــن چیزهــا برایــت آب و نــان نمی شــود، دادم.

بهرتیناخراعبرشازدیدشماچیه؟
فکر می کنم خواب باشد.
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آقایمرادی،مجبوبتنیشخصیتداستانی
ازدیدگاهشماچهکسیاست؟

من فکر می کنم همان  مجید  است که همه می گویند.

چقدرمجید
هوشنگمرادیکرمانیاستوچقدرتخیل؟

اگر حساب کنید نیم کیلو باشد، حدود ۷5 گرمش واقعی است و بقیه اش تخیل.

بهنظرشما،مجیداگرفرزنداینزمانیبودوفرزندسی-چهلسالپیشنبود،
چطوریبود؟آیاهمانمجیدیبودکهبادلخوشیسواردوچرخهاشبشودوشعر

بخواند؟
ابــزار فــرق کــرده، فکرهــا زیــاد فرقــی نکــرده. امــروز هــم ممکــن اســت ســوار موتــور بشــوی یــا 

ســوار چیــزی دیگــر کــه خــوش باشــی.

آخرینسطریکهدردفریادداشتتاننوشتید،چهبود؟
کارگردانــی کــه بــه تماشــاگر فکــر می کنــد، بعــد از چنــد ســال از ابله تریــن و عقب مانده تریــن 

تماشــاگرش هــم عقــب می-افتــد و شــخصیتش را از دســت می دهــد.

مهمرتینشئیاتاقشماچیست؟
ــی  ــوش را خیل ــوب و خ ــوی خ ــون ب ــت؛ چ ــزم هس ــه روی می ــد ک ــی باش ــم ادکلن ــر می کن فک

ــت دارم. دوس

فرقشماباسهسالپیشچیه؟
سه سال پیش از االن جوانتر بودم و سه سال از عمرم گذشته است! )بالبخند(

االنهمجوانهستید.
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شاید تجربه هایی هم پیدا کردم.

دیدگاهشمادربارهآدمیکهدرحرتشهرتاست؟
ــه مشــهور بکنــد. برخــی  ــه نوعــی خــودش را آبرومندان ــد ب آدمــی در حســرت شــهرت اســت، بای
ــروف بشــوند؛  ــه مع ــد ک ــر کاری می زنن ــه ه ــد و دســت ب ــن کار را نمی کنن ــه ای ــراد آبرومندان اف
ــان را  ــورت خودش ــر ص ــر و ... در ه ــب و غریب ت ــای عجی ــب، حرف ه ــب و غری ــای عجی قیافه ه

ــه جــای اینکــه معــروف شــوند. یــک جــوری آلــت دســت می کننــد ب

قضاوتدربارهکسیکهکوششمیکندازشماامضابگرد؟
مــن دوســتش دارم و هیــچ وقــت هــم ابــا نکــردم. ولــی واقعیــت ایــن کــه بــه هــر حــال یــک حســی 
اســت و بایــد جــواب داده شــود، حتــی اگــر دو روز نگــه دارنــد و بــه دو ســه نفــر نشــان دهنــد و 

ســچس بیندازنــد دور.

بهنظرشماطزنبالودگیچهفرقیدارد؟
ــا  ــد، ام ــه دیگــری را بخندان ــد ک ــی بزن ــر حرف ــد و ه ــر کاری بکن ــه آدم ه ــن اســت ک ــی ای لودگ
طنــز ایــن طــور نیســت طنــز درون تلخــی دارد. تعریفــی کــه مــن از طنــز د ارم ایــن اســت کــه 

ــر.  ــر، فک ــه س ــه دل، درد و ب ــی آورد و ب ــد م ــب لبخن ــه ل ــم ب می گوی

پیامهوشنگمرادیبرایمردمهزارهبعدکهقصههایمجیدرامیخوانند؟
پیــام هــر داســتان، خوبــی )مثــل ویتامیــن تــوی میــوه( اســت و بایــد در هــر صــورت خــورده بشــود 

تــا وقتــی کــه بتــوان از ویتامینــش اســتفاده کــرد. جــدا نمی توانــد باشــد.

واماآقایکرمانی،حرفآخر؟
زندگــی مثــل یــک رودخانــه اســت و مــا هــر کــدام بــه انــدازه ظرفیــت ذهنیمــان از آن برداشــت 
می کنیــم. هــر کســی بــه انــدازه حجــم ظرفــی کــه دارد، از آب رودخانــه بــر مــی دارد. امیــدوارم 

از جــای خوبــش بــردارد و آنچــه بــر مــی دارد، از آن خــوب اســتفاده بکنــد.
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یک
زندگی

تنها چیزی ست که دارم
می دهم

تا نانوا نام را ُکنجد بزند
پس می گیرم

تا تو را بیشتر بچشم
این هیِچ بی پدر

این کلمة بازیگوش
نه شادم می کند نه غمگین

قصة کوتاهی ست
که خوابم را دراز می کند.

 
دو

می پرسد خوبی؟!
و من

مثل ماهی ای که در آب اشک 
می ریزد

از گوشه ای به گوشة دیگر
شنا می کنم.

سه
... هیچ اتفاِق ساده ای

به سادگِی مرگ نیست
هیچ اتفاقی

به اتفاقِی مرگ نیست
هیچ اتفاقی

تا مرگ هست
اصاًل اتفاق نیست.

چهار
... و نور

مهماِن تازه ای بود
که غنچه ها

نمی شناختند
اما منتظرش بودند.

پنج
تو در خیالم بودی

و خیالم باد بود که می چرخید
ابرهای تازه بار گرفته را

  انار رازش را 
دانه دانه جفت کرد

هفده شعر | مریم سید افقیه
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به ویار می گریاند
تو باران بودی

و دستت به شیشه می خورد
آمدنت خیس بود

و بوی قهوه می داد
تو شعلة داغی بودی

و من شیِر سفید
که َسر می رفتم

شبیه تماِم عاشقانه های جهاِن امروز
پای پیچ های اجاِق گاز.

شش
رؤیایی را که باز می گردد

دوست بدار
چای جوشیده نیست

غذای مانده
یا آِب سرد شدۀ دوش

پرنده ای ست
خسته از کوچ

که آشیانه اش را
با بال و منقال خونی

می بوسد.

هفت
پرنده

رازش را پرید
انار

رازش را دانه دانه
جفت کرد

خورشید
اما

راِز آدم بود
فاش می تابید

و کسی نمی دید.

هشت
در ساِل بارِش پرنده

از زمین
سنگ خواهد رویید

سنگ های مُفت
پرنده های مفت

و غّده ای به نام آزادی
در سرطانی ترین گونة موجودات

ریشه می دواند
چقدر آدمیزاد
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چقدر پرنده
چقدر سنگ

در انفجار ساعِت مشکوک
زاده شدیم!

کبوتر!
صلِح معصوِم خاکستری!

بر ما ببار
که نحوسِت خشکِی دریاچه هایمان را

با شورِی اشک ها
از یاد ببریم.

نه
با ترس

تنها هستم
در سیاره ی کوچک دو نقره

و عشق
کهکشان بزرگی ست

ده 
سرم 

به انگشت های تو فکر می کند
و گلبول های قرمز

تندتند
می ترکند

مثل بادکنک هایی
که ناخنی روی پوستشان

کشیده می شود
لبم

سرخ از َگزینِد تازه
تمشِک رسیده ای

که تاِب نوازش ندارد
و برای خودکشی

به انگشت های تو فکر می کند.

یازده
یخی که دارد آب می شود

نوش جاِن بنفشه ها
اما چه فایده

وقتی
این همه اسفند روی آتش

بهار را
از شّر عشق

محافظت نمی کند؟!

دوازده
آزادی

همیشه بی لباس می آمد
از انتهای جنگل

با دستانی به خوِن تمشک ها
آلوده

با پرهایی در موهاش
از پرندگانی که ترسانده بود

ما عریانی اش را می پوشاندیم
و او قهر می کرد

به جنگل پناه می برد
کنار تمشک های وحشی

و پرندگانی که از او می ترسیدند.

ده سیرز
هیچ خالقی

راز مخلوقش را
عریان نمی کند

مگر
از میان خون و لبخند

درست مثل انجیرها
انگورها

انارها
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که تا خونین می خندند
آشکار می شوند.

چهارده
این همه گنجشک گرسنه
که جیک جیک می کنند

کنار گوش ها
و نوک می زنند

به ریه هام
فکر می کنند

درختم.

ده پانرز
و اسب گفت:

هزار پرنده که کوچ کرده بودند
باالی برج ها 

گریه می کردند
چرا که هوای بازگشت

بال هایشان را فرسوده بود
آشیانه های فلزی

ظعم آب در کاسه های بلوری را
تلخ کرده بود
پرنده ی آشنا 
تنها نشسته بود

و خورشید
چشم هایش را می سوزاند.

انزده

ده شانرز
نها حاصل سفر

نه زندگی
نه مرگ

لحظه کشف نور بود

از البه الی برگ های پولکی
وقتی که با خیال راحت
در سایه ات نشسته بودم

و چای می خوردم

هفده
شیطنت دخترانه

قورت دادن گیالس هایی بود
که تو چیده بودی 

و دانه کردن انارهایی 
که خودم کاشته بودم

در جمجمه ام سبز شده بودی انگار
و از خودت باال می رفتی

از ساقه های تردی که تا ابرها رفته بود
ما خوشبخت بودیم

بهشت باغ بزرگی بود
مزرعه بی گاو

بی االغ 
بی حیوان

ما بوسه می کاشتیم 
و بوسه های لبشتر درو می کردیم

شیطان محصول ما را می خرد
و چند برابر سرخ تر به خدا 

می فروخت
چه گیالس هایی آه چه گیالس هایی

شیطنت دخترانه 
قورت دادن گیالس هایی بود 

که تو چیده بودی
و دانه کردن انارهایی 
که خودم چیده بودم
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ســیاه  تختــه  تــازه  می کــرد.  تاریــک  را  کالس  انبــوه،  نارنج هــای  برگ هــای 
مــوج  اتــاق  فضــای  در  گــچ  ذرات  بودنــد.  کــرده  پــاک  کثیفــی  پــارۀ  نمــد  بــا  را 
بــود. نیامــده  معلــم  آقــای  هنــوز  می رفــت.  شــیرجه  مــا  ریه هــای  در  و  مــی زد 
تیــغ ژیلــت را الی  بــا مهــارت  بــود.  بــا ســر گــرش جلــو مــن نشســته  ســید محمــود 
ســرش  فــوراً  و  می نواخــت  آن  زیــر  مضــراب وار  بعــد  و  می کــرد  میــز  تختــه 
بشــنود. را  بچه گانــه اش  ســاز  مــوزون  آهنــگ  تــا  می گذاشــت  میــز  روی  را 
اکبرآقــا بــا چاقــو اســمش را روی دیــوار مجــاور می کنــد و بــه ســبک کتیبه نویســان، گل و بلبل 
اطــراف اســمش رمی-گذاشــت. عباس هــم با عجله تکلیف عقــب مانده را تند و تند می نوشــت.

 خبر دار. 
بچه هــا دســته جمعــی برخاســتند، آقــای معلــم وارد شــد و زنــگ انشــاء شــروع شــد.
بــود: کــرده  دیکتــه  طــور  ایــن  را  انشــاء  موضــوع  قبــل  هفتــة  معلــم  آقــای 
از  پــس  کــه  کنیــد  تقاضــا  ایشــان  از  و  بنویســید  خــود  پــدر  بــه   نامــه ای 
ببــرد.  ییــالق  بــه  خــودش  بــا  را  شــما  تابســتان  تعطیــالت  در  امتحانــات 
انشــاء  ســوژه  کلیــه  بــود.  فرمولــی  دو  هــر  انشــاء  نوشــتن  طــرز  و  انشــاء  موضــوع 
مــادر،  پــدر،  بــه  نامــه ای  می-بایســت  یــا  داشــت  نوســان  مطلــب  چنــد  میــان  یــا 
از  و  صداقــت  امانــت،  عدالــت،  دربــاره  یــا  نوشــت  خــود  دوســت  و  خواهــر  بــرادر، 
بــود: قبیــل  ایــن  از  فرمــول  اول  نــوع  در  کــرد.  فرســایی  قلــم  حرف هــا  قبیــل  ایــن 
نهایــت  در  شــریف  ذیجــود  وجــود  کــه  امیــدوارم  گــردم.  تصدقــت   خداونــدگارا! 
ذره پــروری  راه  از  اگــر  بعــدا!  باشــد.  عافیــت  عیــن  در  و  بــوده  ســالمت  و  صحــت 
دعاگویــی  بــه  و  ســالمت  حمــداهلل  بــه  باشــید،  حقیــر  ایــن  احــواالت  جویــای 
بــود: ایــن  فرمــول  می شــد  نوشــته  انشــاهلل  اگــر  دوم  نــوع  در  و  اســت.   مشــغول 

 زنگ انشا
از مجموعه داستان های رسول 
انتشارات  آیینه جنوب

ی  | رسول پرویرز
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 البته واضح و مبرهن است و بر کسی پوشیده نیست که یکی از صفات پسندیده و خّصال 
حمیده صداقت است که هر کس بدین صفت متّصف باشد، از حضیض ذلت به اوج رفعت 

می رسد. 
طبــق معمــول در نوشــته های نــوع دوم تکــرار ادعــا بــه جــای صحــت و دلیــل بــه کار 
می رفــت و گاهــی نیــز یــک شــعر بندتنبانــی و لــوس و بی مــزه بدرقــه موضــوع انشــاء 
کلمــات  قــدری  بــه  می یافــت،  پایــان  انشــاء  زنــگ  وقتــی  می ایــد  یــادم  می  شــد. 
نظــرم  بــه  غالبــاً  بــود کــه گیــج می خــوردم.  داده  را خــراش  مبتــذل و مکــرر گوشــم 
شــده  مبتــذل  و  نیم مــرده  الفــاظ  زباله دانــی  بــه  تبدیــل  اتــاق  فضــای  کــه  می آمــد 
اســت و ایــن کلمــات بدبخــت و بینــوا از دســت معلــم و شــاگرد بــه جــان آمــده بــود.
آن روزنامــه  ییالقیــه  را یک یــک شــاگردان خواندنــد. وقتــی انشــاءها را کــه خوانــده می شــد 
می شــنیدم، دلــم بــه هــم می-خــورد تــا ایــن کــه نوبــت بــه ابراهیــم رســید. ابراهیــم پســر فقیــری 
بــود امــا خیلــی در کالس عزیــز بــود. عــزت او یکــی به علــت گردنکشــی وی بود، یکــی به علت 
مهربانــی او. بــه عــالوه دنیــا دیده تــر از مــا بــود. او بــه خــالف مــا بــا مــردم انــس داشــت؛ چــون 
نوکــر خانــة خودشــان بــود، مجبــور بــود خریــد کند، نــان و گوشــت و مــرغ و روغن و هیــزم و ... 
را بخــرد، بــا بقــال و عطــار و نانــوا ســرو کلــه بزنــد. ابراهیــم اجتمــاع را دیــده بــود و همیــن دیــدار 
بــه وی قــوت و قدرتــی بیــش از مــا داده بــود. آقــای معلــم گفــت:  ابراهیم بیــا انشــایت را بخوان. 
 چشــم آقــا!  و بالفاصلــه ابراهیــم از جایش بلند شــد، شــلوار وصله دارش را باال کشــید، چشــمان 
ــم ســیخ ایســتاد. ــز معل ــو می ــر انشــایش را برداشــت و جل ــه، دفت ــه اطــراف دوخت درشــتش را ب

 چرا نمی خوانی؟ جان بکن بخوان. 
ــد  ــار می ده ــش را فش ــنگینی دوش ــار س ــه ب ــن ک ــل ای ــت. مث ــم را گرف ــوی ابراهی ــض گل بغ
کمــی خــم شــد، چشــم های نزدیک-بینــش را بــه دفتــر انشــاء چســباند و بــا صدایــی 
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خوانــد: طــور  ایــن  داشــت،  گریــه  آهنــگ  کــه 
پردم! پدر خشن و تندخویم!

می شــود.  بلنــد  گرمــی  جــاس  از  نفســش  معلــم  آقــای 
او نمی دانــد مــن در چــه جهنمــی بــه نــام خانــه زندگــی 
می کنــم. او از تندخویــی و خشــونت شــما، از بدبختــی و 
ــره  ــِی تی ــه زندگ ــه ب ــدون توج ــدارد. او ب ــر ن ــن خب ــت م نکب
ــم و از  ــما بنویس ــه ش ــه ای ب ــت نام ــتور داده اس ــا دس ــار م و ت
ــه  ــد. چ ــالق ببری ــه یی ــرا ب ــتان م ــم در تابس ــش کن ــما خواه ش
ــا  ــار جوی ه ــا در کن ــد ت ــا ببری ــه باغ ه ــرا ب ــنگی! م ــه قش کلم
بــازی کنــم، شــادی کنــم، گل بچینــم، دنبــال دخترهــا بــدوم، 
ــه دور دســتم بپیچــم، آن هــا را کتــک  گیــس آن هــا را گرفت
بزنــم و بــه گریــه انــدازم. از درخــت بــاال روم. آب روی 
هم بازی هــا بریــزم. ســنبله گنــدم را چیــده، در ســاقه اش 
ــاغ  ــورم. از ب ــاب بخ ــته و ت ــاب( بس ــرک )ت ــم. آب ــوت بزن س
ــدوم و  ــا ب ــا بچه ه ــاال روم. ب ــوه ب ــدزدم. از ک ــوه ب ــایه می همس
ــه  ــته و قص ــزرگ نشس ــار مادرب ــورد در کن ــته و خ ــب خس ش
گــوش کنــم... چــه آرزوهایــی! آقــای معلــم این هــا را از شــما 
خواســته اســت امــا نمی دانــد کــه ییــالق شــما چگونــه اســت.

او نمی فهمــد کــه شــما بــه جــای ییــالق هــر صبــح مــرا 
ــد کــه  ــا لگــد مــرا از خــواب می پرانی ــد و ب شــالق می زنی
بلنــد شــوم و نــان بخــرم. او نمی دانــد کــه مــن بــه جــای 
ییــالق فقــط آرزو دارم یــک بــار خنــده پــدرم را ببینــم. 
ــش  ــای آرام ــه ج ــه ب ــد ک ــده و نمی-دان ــا نیام ــه م ــه خان او ب
خانوادگــی، چــه غــّرش و نهیبــی سراســر فضــا را گرفتــه اســت.
او نمی دانــد کــه شــما دائمــاً بــا مــادرم دعــوا می کنیــد و 
ــتم  ــت هس ــن بدبخ ــن م ــد و ای ــن می کن ــما نفری ــه ش ــادرم ب م
کــه بایــد ماننــد گنــدم در میــان ســنگ های آســیا لــه و 
لــورده شــوم. آقــای معلــم خیلــی حواســش جمــع اســت. 
متوجــه نیســت کــه مــن شــب ها بایــد کتــاب درســم را 
ــی  ــه دکان عرق فروش ــیاه را ب ــه س ــته و شیش ــام گذاش نیمه تم
ــن،  ــرای م ــاورم. او ب ــما بی ــرای ش ــم و ب ــر کن ببــرم، آن را پ
هــم  مــن  و  ییــالق می کنــد  هــوس  بدبخــت  مــن  بــرای 
بایــد ریــا کنمــن، دروغ بنویســم و مثــل بقیــه شــاگردان از 
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ــم!! ــالق بروی ــه یی ــه ب ــم ک ــا کن ــدگاری تمن ــرت خداون حض
نــه! مــن ییــالق نمی خواهــم. فقــط دلــم یــک جــو مهربانــی و 
نــوازش می خواهــد. آرزو می کنــم مــرا آرام از خــواب بیــدار 
ــد. مــرا در  ــد. شــب بدمســتی نکنی ــه مــن فحــش ندهی ــد. ب کنی
تاریکــِی وحشــت زای کوچــه دنبــال عرق نفرســتید و اگــر پنیر 
و یــا گوشــت یــا نــان خریــدم بــه آن ایــراد نگیریــد. مــرا دوبــاره 
بــه دکان بقــال و قصــاب و نانــوا نفرســتید کــه پنیــر و گوشــت 
و نــان را پــس بدهــم. دکاندارهــا مــرا مســخره می کننــد، 
متلــک می گوینــد و مــن تحمــل ایــن تحقیــر را نــدارم.
ــک روز  ــد ی ــم می خواه ــط دل ــم. فق ــالق نمی خواه ــن یی م
ــوذی و  ــداران م ــن دکان ــا ای ــرا ب ــتید و م ــازار نفرس ــه ب ــرا ب م
مــکار روبــه-رو نکنیــد. آنــان مــرا تحقیــر می کننــد و مــن زور 
ــکند،  ــم می ش ــوم، دل ــورد می ش ــم، خ ــان بزن ــدارم کتکش ن
کــرد؟ گریــه  می تــوان  چقــدر  ولــی  می کنــم  گریــه 
ــم  ــط آرزو می کن ــم، فق ــالق نمی خواه ــن یی ــان! م ــدر ج پ
روز  یــک  مــادرم  و  نکنیــد  دعــوا  مــادرم  بــا  روز  یــک 
را  مــادرم  هــم  و  شــما  هــم  مــن  نکنــد.  نفریــن  را  شــما 
دوســت دارم. تکلیــف مــن در ایــن کشــمکش چیســت؟
آیــا بــا مــادرم همصــدا شــده، بــه شــما نفریــن کنــم یــا 
کنــم؟  دعــوا  مظلومــم  مــادر  بــا  و  بــردارم  گام  شــما  بــا 
هــم  بــا  چــرا  می داریــم،  دوســت  را  یکدیگــر  کــه  مــا 
نمی کنیــم  نــوازش  را  یکدیگــر  چــرا  نیســتیم؟  مهربــان 
ســاخته ایم؟ مبــدل  تیــره  گورســتان  بــه  را  خانــه  چــرا  و 
می خواهــد  دلــم  ولــی  نمی خواهــم،  ییــالق  مــن  نــه، 
بــرای  و  شــود  روشــن  تاریــک  و  تیــره  گــور  ایــن 
کنــم. حــس  را  خانــواده  گرمــی  لحظــه  یــک 
کالس  بــود،  افتــادده  گریــه  بــه  ابراهیــم  کــه  حالــی  در 
را  ســرش  معلــم  بــود.  رفتــه  فــرو  بهــت  و  خاموشــی  در 
میــان دســت هایش گرفتــه بــود و مــن دیــدم کــه یــک 
قطــره اشــک از گوشــة چشــمش بــه روی دفتــر حضــور 
را  جگــرم  ابراهیــم،  گفــت  بالفاصلــه  افتــاد.  غیــاب  و 
بشــنوم. نمی توانــم  دیگــر  بنشــین،  بــرو  زدی.  آتــش 



120دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

شــدن  فرامــوش  از  مــن   ....
می ترســم. از این کــه قربانــی 
یــادم  بــه  شــوم و هیچ کــس 
هیــچ  شــعر  در  نباشــد. 
ی نیایــم و شــخصیت  شــاعر
نباشــم..... ُرمانــی  هیــچ 

خامــوش  جنازه هایــی 
دنیــا  در  یــادی  هیــچ  کــه 
ــادی  ــه ی ــد. ن ــان نباش برایش
قربانــی  یــادگاری.  نــه  و 
اســت  ســهل  شــدن 
باشــیم. یادهــا  در  اگــر 

وحشــت از ایــن نیســت کــه 
ــراژدی  ــان ت ــش قربانی ــا نق م
در عــر خــود را بــازی کنیــم. 
آغــاز  این جــا  از  وحشــت 
می شــود کــه مــا قربانی هــای 
باشــیم. شــده  فرامــوش 

|

سی
 رو

ای
زه

آوا
ق، 

دق
 م

مد
اح



121دوماهنامه ادبی . شماره  هفتم 1398

چــرا بــه جــای اینکــه »کجــا باید 
»چــرا  نمی گیــم  کنــم؟«  کار 
بایــد کار کنــم؟« چــرا بــه جــای 
»چــرا بایــد تشــکیل خانــواده 
بایــد  »کــی  می گیــم  بــدم؟« 
بــدم؟« خانــواده  تشــکیل 

چــی باعــث می شــه کــه بــه 
خودشــون  گاه  ناخــودآ طــور 
رو از یــه سیســتم مــال آور 
بــه یکــی دیگــه پــرت کــن؟ 
معطوفــه  فقــط  اراده  چــرا 
بــه جزئیــات و نــه کلیــات؟

شــکایت  همیشــه  مــردم 
کفــش  چــرا  کــه  می کننــد 
روز  یــه  اینکــه  تــا  ندارنــد 
پــا  کــه  می بیــن  رو  آدمــی 
می زنــن  غــر  بعــد  و  نــداره 
اتوماتیــک  ویلچــر  چــرا  کــه 

چــرا؟  نــدارن. 
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عیل اصغر محمد خاین:
ــی  ــرض م ــدم ع ــر مق ــالم و خی ــز س ــتان عزی ــت دوس  خدم

ــم .                        کن
ــندگان  ــدان و نویس ــیاری از منتق ــژاد رو بس ــمی ن ــم هاش قاس
می شناســند امــا آن طــور کــه شایســته و بایســته اســت ، خــوب 
معرفــی نشــده . نویســنده کتــاب     فیــل در تاریکــی   و آثــار 
دیگــری کــه منتشــر شــده کــه امــروز مــا دربــاره رمــان   فیــل 
ــم کــرد . هاشــمی  ــژاد بحــث خواهی در تاریکــی   هاشــمی ن
ــی  ــد م ــد نق ــه بع ــال های 40 ب ــود ؛ در س ــد ب ــم منتق ــژاد ه ن
نوشــت ، نویســنده بــود ، محقــق در حــوزه عرفــان و تصــوف 
ــود و  ــد ب ــه داره، هنرمن ــن زمین ــر هــم در ای ــد اث ــود کــه چن ب
ــود  ــر ب ــه گی ــت ؛ گوش ــی داش ــد وجه ــخصیت چن ــک ش ی
ــمی  ــی از هاش ــر کس ــود . کم ت ــاد نب ــال زی ــل جاروجنج اه
نــژاد خبــر داشــت ونقدهایــی رو کــه اون ســالها نوشــت 
بعــداً آقــای جعفــر مــدرس صادقــی جمــع کــرد و مجموعــه 
کتــاب   بوتــه در بوتــه   را چــاپ کــرد . آثــار هاشــمی نــژاد 
را در چنــد حــوزه می شــود تحلیــل و بررســی کــرد : یکــی از 
مجموعــه نقدهایــی کــه او نوشــت و البتــه بعــد ادامــه نــداد - 
ــوده . نکتــه دومــی کــه  در نقــد ادبــی معاصــر مــا تاثیرگــذار ب

 فیل در روشنایی 
گرد  برریس رمان پلییس - جنایی   میرز

اد فیل در تارییک | قاسم هاشمی نرژ
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میشــه دربــاره هاشــمی نــژاد عنــوان کــرد ، آثــار داســتانی اوســت . همیــن رمــان   فیــل 
در تاریکــی   و یکــی هــم خیرالنســا کــه آن هــم بــه زودی منتشــر میشــه . بخــش ســوم 
کار آقــای هاشــمی نــژاد آثــار عرفانــی اوســت کــه یکــی رســاله ای در تعریــف ، تبییــن 
و طبقــه بنــدی     قصــه هــای عرفانــی ، یکــی کتــاب   حکایــت هــای عرفانــی   از دفتــر  
ــی را  ــه   اســت کــه بحــث عرفان ــاب   ســیبی و دو آین ــت پیشــگان و دیگــری کت معرف
مطــرح کــرده . نــگاه هاشــمی نــژاد بــا آثــار کالســیک او  بــه دو اثــر دیگــر بــر مــی گردد 
: کــی کارنامــه   اردشــیر بابــکان   کــه کتــاب خیلــی مهمــی بــود و یکــی هــم کتــاب   
ــه  ــرد . س ــوب ک ــه محس ــیک میش ــوزه کالس ــتر در ح ــاب رو بیش ــن دو کت ــوب   . ای ای
مجموعــه شــعری کــه از    هاشــمی نــژاد منتشــر شــده ،   پــری خوانــی   ،   تــک چهــره 
در دو قــاب   و      گواهــی عاشــق اگــر بپذیرنــد   هســتند . حــدود ســه ســاله کــه هاشــمی 
نــژاد در میــان مــا نیســت ، امــا آثــارش خوانــده میشــه و بایــد دوبــاره اونهــا رو بازخوانی و 
نــگاه کــرد و تأثیرشــان را در ادبیــات و فرهنــگ معاصــر دیــد . ویژگــی هــای آثــار قلمی 
و اخالقــی و شــخصیتی ایشــان رو همیشــه در   گفــت و گوهایــی کــه داشــته و نقدهایــی 
کــه نوشــته ، میشــه جســت و جــو کــرد . یکــی اینکــه نثــر فارســی او بســیار شــاخص ، 
روان ، جــذاب و  فــوق العــاده اســت . دوم اندیشــه ای کــه در پشــت کارهایــش داشــت 
چــه در کتــاب   فیــل در تاریکــی   و چــه در آثــار عرفانــی کــه بعدهــا نوشــت و چــه در 
شــعرهایش . یــک ویژگــی دیگــر کــه مــن در گفــت و گوهــا و آثــار او در ایــن چنــد 
وقــت مطالعــه کــردم ایــن اســت کــه بــزرگان ادب مــا در گذشــته و امــروز بــر دانــش و 
ــر  ــا کمت ــم گلســتان کــه ب ــل ابراهی ــد . شــخصیت هایی مث ــد داشــته و دارن ــوان او تأکی ت
کســی میانــه خوبــی داره از هاشــمی نــژاد بســیار تعریــف میکنــه . احمدرضــا احمــدی یــا 
بیــژن الهــی یــا بســیاری از کســانی دیگــر کــه از دوســتانش بودنــد ، شــخصیت هاشــمی 
ــژاد در  ــد . هاشــمی ن ــژاد براشــون خیلــی قابــل احتــرام بــود . خیلــی تعریــف می کردن ن
زمــان نوشــتن     فیــل در تاریکــی   اعتقــاد داشــت کــه ادبیــات آن دوره - یعنــی دهــه 
چهــل بــه بعــد - رو بــه انحطــاط مــی رود و راه ضــد ادبیــات را انتخــاب کــرده اســت .  

علی اصغر محمدخانی
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حــاال ایــن اصطــالح   ضــد ادبیــات   رو بایــد دوســتان دربــاره اش بحــث  کننــد . زبــان 
هاشــمی نــژاد در   فیــل در تاریکــی   بســیار پالــوده ، روان ، پاکیــزه ، پــر تحــرک و ســاده 
اســت . اصــال پیچیدگــی نــداره . شــاید بگیــم شــبیه زبــان ســعدی در بعضــی جاهــا کــه 
ســهل و ممتنعــه . تحــرک و کشــش داره ، بــه ویــژه دیالــوگ هــاش بســیار زنده اســت .   

فیــل در تاریکــی   رو کــه نــگاه مــی کنیــم ، خــود هاشــمی نــژاد ایــن رو تأکیــد 
کــرده بــود و مــی خواســت یــک تصویــر ترســناکی از جامعــه آن دوره بــده . شــرایطی 

ــای  ــل جریان ه مث
ــت .  ــود داش ــتانی وج ــات داس ــه در ادبی ــری ک ــای دیگ ــا جریان ه ــی ی ــا سیاس ــپ ی چ
ــه  ــی رو ک ــه اون کمبودهای ــی   هم ــل در تاریک ــه   فی ــت ک ــاد داش ــژاد اعتق ــمی ن هاش
ــرای  ــه شــما میــده . ب ــه و ب در داســتان نویســی ایــران وجــود داشــت ، برجســته مــی کن
ــود .  ــان داســتان فارســی در صــد ســال گذشــته بســیار مهــم ب ــژاد تحــول زب هاشــمی ن
ــد  ــح نق ــی صری ــش رو خیل ــت و دیدگاه ــزاده و هدای ــد از جمال ــث می کن ــی بح خیل
ــان و ســبک صاحبــان قلــم و فضــای کار داســتان نویســی  ــه تحــول زب میکنــه . راجــع ب
در گفــت و گوهــاش بســیار حــرف میزنــه . کتــاب   فیــل در تاریکــی   شــاید یکــی از 
نــادر     داســتان هــای فارســی معاصــره کــه فکــر صحنــه ای داره ؛ یعنــی هــر صحنــه اش 
بــا فکــر داســتانی همراهــه کــه داســتانی بــه صحنــه هویــت و منطــق میــده و گذشــته از 
جنبــه کارکــردی ، بهــش جذابیــت میــده . نکتــه آخــری کــه می خواهــم عــرض بکنــم 
ــه یــک دوره  ــاب هایــی هســت کــه مــی تون ــه کــه   فیــل در تاریکــی   یکــی از کت این
ــرای یــک مخاطــب روشــن بکنــه . در ادامــه از  از حیــات جامعــه پیــش از انقــالب را ب
آقــای شــیروانی مــی خــوام کــه بحــث را ادامــه بدهنــد . آقــای شــیروانی گفــت و گــوی 
مفصلــی بــا آقــای   هاشــمی نــژاد داشــتند . کتــاب   فیــل در تاریکــی   بــا اســتقبال خوبــی 
همــراه بــوده کــه همیــن روزهــا چــاپ چهارمش منتشــر میشــه . یکی از دوســتان هاشــمی 
نــژاد کــه از جوانــی باهــاش آشــنا بــود آقــای جعفــر مــدرس صادقــِی . مــن بــا ایشــان هــم 
صحبــت کــردم کــه بــرای جلســه تشــریف بیــارن کــه ایشــان خــارج از کشــور بــودن . 
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شــیرواین : مــن از اینجــا شــروع بکنــم کــه مدتــی پیــش خیلــی دوســتانه بــه یــک دوســتی 
در مــورد کتابــش نقــدی داشــتم . خیلــی دوســتانه بــود . دوســت صمیمــی هــم هســتیم 
ــراش فرســتادم ، گفتــم کــه ایــن کتابــی کــه چــاپ  . نقــدم رو تــوی فضــای مجــازی ب
کــردی ، ایــن عیــب رو داره . اون دوســت مــن خیلــی زود جــواب داد کــه ایــن نقــدی 
ــه   فیــل در تاریکــی    ــژاد هــم وارده . ب ــه هاشــمی ن ــه مــن مــی کنــی ب کــه تــو داری ب
هــم وارده . صحبــت هایــی از ایــن دســت . مــن واقعــاً شــوکه شــدم . بــا خــودم گفتــم 
ــه خاطــر اینکــه یــک موقعــی یــک  ــاً ب ــژاد چیــه ؟ صرف ــا هاشــمی ن واقعــاً نســبت مــن ب
گفــت و گویــی بــا ایشــان انجــام دادم کــه بــرای خــودم هــم توجیــه کننــده نیســت . اگــر 

اینجــوری باشــه ، خیلــی از نویســنده هــای 
ــرن .  ــک ت ــه ایشــون نزدی ــن ب ــت کــرد . از م دیگــه هســتن کــه میشــه باهاشــون صحب

ــتانی  دوس
خیلــی فاضــل ، صاحــب قلــم و متبحــر . ولــی یــک دلیلــی کــه بــرای مــن مهــم بــود ایــن 
بــود کــه مــن مثــِل خیلــی از آدم هایــی کــه در حــوزه ادبیــات دارن کار میکنــن ، مســئله 
رمــان بــرام مهــم بــود . یعنــی فــارغ از اینکــه هاشــمی نــژاد کیــه و     فیــل در تاریکــی   
ــود .  در اینجــا ناچــارم کــه  ــرام مهــم شــده ب ــرش ب ــل ت ــی قب ــان خیل ــه ، مســئله رم چی

اشــاره ای بکنــم بــه 
تاریــخ رمــان ، اینکــه اصــاًل مــا رمــان داریــم یــا نداریــم و اگــر داریــم ، از کجــا شــروع 
میشــه ؟ اگــر مــا بریــم ســراغ آثــاری کــه در مــورد رمــان نوشــته شــده ، مشــهور اینــه کــه 
اولیــن رمــان   دن کیشــوت   بــوده کــه در ســال 1605 نوشــته شــده . البتــه ایــن کــه واقعــاً 
اولیــن رمــان چــی بــوده ، اختــالف نظــر وجــود داره کــه اینجــا ازش بحــث   نمــی کنیــم . 
درمصاحبــه ای کــه دربــارۀ   فیــل در تاریکــی   صــورت گرفــت ، یــک حساســیت ویــژه 
ای آقــای هاشــمی نــژاد داشــت نســبت بــه رمــان   زیبــا   اثــر محمــد حجــازی . میگــه   
زیبــا   ی محمــد حجــازی نقطــه مهمــی بــود کــه مــا می توانســتیم صاحــب رمــان بشــیم 

ولــی نشــدیم . اونجــا دالیلــش رو میگــه کــه چــرا   زیبــا   نتونســت یــک رمــان 

علی اکرب شیروانی
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بشــه . اولیــن چیــزی کــه بــه نظــر مــن مهــم مــی آد همیــن نقدهــا هســتن بــرای فهــم بهتــر 
. آقــای هاشــمی نــژاد بــه لحــاظ روشــی کار ویــژه ای کــرده کــه اینــم جــای پرداختــن 
ــر  ــردی اون اث ــی و ف ــای ذات ــی ه ــاس ویژگ ــر اس ــری رو ب ــر اث ــه ه ــه ک داره و اون این
نقــد مــی کــرده . یــک متــر و معیــار قائــل نبــوده . گفــت و گــو دربــاره دومیــن چیــزی 
ــل در  ــش   فی ــون بخ ــژاد ، هم ــای هاشــمی ن ــار آق ــه آث ــدم ب ــم ارجــاع ب ــی تون ــه  م ک
تاریکــی   در کتــاب   راه ننوشــته   اســت . یکــی دو جملــه هســت کــه بــه نظــرم از کل 
اون مصاحبــه هــا مهمتــره و اونــم اینــه کــه میگــه اگــه شــما  مــی خوایــد رمــان بنویســید 
ــه ســازی  ــردازی و صحن ــان و مــکان و موقعیــت پ ــن عنصرهــا ، عنصرهــای زم ، مهم تری
و صحنــه پردازیــه . بعــد توضیــح مــی ده کــه وضعیــت رمــان نویســی مــا بــه چــه ســمتی 
ــه مســائل سیاســی هــم اونجــا کــم و بیــش اشــاره  ــاده . ب ــه و چــرا ایــن اتفاقــات افت رفت
ــاً تمــام ایــن عناصــر ســر جــای  ــه . تــوی   فیــل در تاریکــی   مــی بینیــم کــه اتفاق میکن
خــودش نشســته ؛ یعنــی صحنــه پــردازی و موقعیــت ســازی کامــاًل دقیــق صــورت گرفتــه 
. ســومین چیــزی کــه بــرای فهــم   فیــل در تاریکــی   خیلــی مهمــه ، مقدمــه ای هســت 

کــه حــاال بعــد از حــدود 40 – ۳0 ســال بــرای چــاپ دوم ایــن اثــر مــی نویســه و 
ــورد اینکــه  ــه در م ــه ای کــه دو ســه صفحــه بیشــتر نیســت ، ذکــر می کن ــو اون مقدم ت
ــه ســه چهــار  چــی شــد کــه   فیــل در تاریکــی   رو نوشــته و چــی شــد کــه نزدیــک ب
دهــه ایــن اثــر دیــده نشــده . اونجــا تأکیــد میکنــه بــه همیــن موقعیــت مــکان و زمــان در 
داســتان و اهمیــت اینکــه داســتان چــرا بایــد مــکان و زمــان داشــته باشــه و ایــن باعــث 
ــک گام  ــه ی ــه ک ــن این ــرای م ــش ب ــی   اهمیت ــل در تاریک ــه .   فی ــز میش ــه چی ــم چ فه

ــرده .  ــو ب ــی رو جل رمان نویس
ــی را  ــای جعفــر مــدرس صادق ــه آق ــن مقدم ــای شــیروانی . مــن ای ــون از آق ــی ممن خیل
کوتــاه مــی  خونــم . عنوانــش هســت   فقــط قصــه اســت کــه  مــی مانــد   بــه یــاد قاســم 

هاشــمی نــژاد کــه    ســه ســال از درگذشــت او مــی گــذرد . 
  باورم نمی شود که دیگر نیست . چهل و اندی سال بود که حضور او همیشه 



128دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

ــال او و  ــه خی ــم کــه ن ــودم خــود او ه ــی کــه ب ــر جای ــی داد . ه ــب م ــوت قل ــن ق ــه م ب
ــایه  ــه س ــایه ب ــود .  س ــن ب ــراه م ــود و هم ــن ب ــار م ــز و کنجــکاو او در کن چشــم های تی
مــن می آمــد و از روی شــانه هایــم بــه هــر چــه مــی خوانــدم و هرچــه مــی نوشــتم نــگاه 
مــی کــرد . مریــض شــدنش را هــم بــاور نمــی کــردم . خیــال مــی کــردم خــودش را زده 
اســت بــه مریضــی تــا همیــن اواخــر هــم کــه صــدای او بــه زحمــت در مــی آمــد و بایــد 
ــوز  ــنیدیم . هن ــدای او را می ش ــا ص ــان او ت ــا دم ده ــار او ت ــم کن ــمان را می بردی گوش
ــود  ــه چــاه در می آمــد همیشــه قاســم ب ــی کــه از ت ــا همــان صدای ــاورم نمــی شــود ؛ ب ب
کــه احــوال آدم را می پرســید مــا کــه رفتــه بودیــم دیــدن او بــه جــای اینکــه احــوال او 
را بپرســیم فقــط از خودمــان حــرف مــی زدیــم و قصــه   هــای خودمــان  را تعریــف مــی 
کردیــم ، بــا خودمــان معاشــرت مــی کردیــم و بــا قصــه هایــی کــه تعریــف مــی کردیــم 
و متلــک هایــی کــه بارمــان مــی کــرد مــی خندیدیــم . ســرحال تــر از وقتــی کــه رفتــه 
بودیــم پیــش او مــی آمدیــم بیــرون و تــا یکــی دو ســاعت بعــد هــم حرفهــای او را بــرای 
خودمــان تکــرار می کردیــم و مــی خندیدیــم . همیشــه هــر کــس مــی رفــت پیــش او از 

حضــور او و از نفــس گــرم او یــک چیــز تــازه ای 
مــی گرفــت . بــدون یــک دســتاورد و یــک کشــف جدیــد از پیــش او برنمــی گشــتیم . 
ایــن چیــزی نبــود کــه فقــط مــن بگویــم یــا فقــط بــرای مــن کــه چهــل ســال و انــدی بــود 
کــه بــا او دمخــور بــودم پیــش آمــده باشــد . هــر دوســت تــازه ای کــه بــه حریــم او یــک 
راهــی پیــدا می کــرد ، بــه همیــن جــا مــی رســید کــه مــن رســیده بــودم . بــرای دوســتان 
جوانــی کــه تــازه در ســال های اخیــر او را پیــدا کــرده بودنــد ایــن افســوس باقــی مانــده 
کــه ای کاش زودتــر و زمانــی کــه ســرحال تــر و رو بــه راه تــر بــود او را دیــده بودنــد 
ــار  ــودم و همیشــه ســایه اش را در کن ــارش ب ــدی در کن ــن کــه 40 ســال و ان ــرای م و ب
خــودم و بــاالی ســرم حــس مــی کــردم ایــن افســوس باقــی مانــد کــه ای کاش زودتــر 
و زمانــی کــه ســرحالتر و رو بــه راه تــر بــود یــک روی خوشــی بــه دنیــا نشــان مــی داد و 

بــا دنیــا از در آشــتی در مــی آمد .   

محمدحسن شهسواری
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ــر  ــه ژان ــه ب ــتند ک ــی هس ــتان نویس ــان داس ــان و مدرس ــواری از داستان نویس ــای شهس آق
جنایــی و پلیســی عالقــه دارنــد . هــم خودشــون نوشــتند و هــم بــا گروهــی در ایــن ژانــر 
کار مــی کننــد . ایشــان بحثــی رو در مــورد رمــان   فیــل در تاریکــی   مطــرح خواهنــد 

کــرد . آقــای شهســواری بفرماییــد .
شهســواری : ســالم . مــن مــی خــوام در مــورد زمــان و زمینــه نــگارش   فیــل در تاریکــی   
ــای  ــه ه ــیر اندیش ــه در س ــم ک ــگاه کن ــوام ن ــی خ ــه م ــن جنب ــن از ای ــم . م ــت کن صحب
هاشــمی نــژاد چــه اتفاقــی افتــاد کــه ایــن اثــر را خلــق کــرد و در انتهــا مــی خــوام نتیجــه 

بگیــرم کــه 
آیــا ادبیــات مــا موفــق بــوده یــا خیــر   ایشــون از 28 ســالگی نقــد نوشــته ؛ در مــورد مهــم 
تریــن آدم هــای دوره زمانــی خــودش . آنچــه در نقدهــای آقــای هاشــمی نــژاد هســت 

همــون  ســیر تاریخیــه . چیــزی کــه ریشــه در هرمنوتیــک )تفســیر( داره . 
ــا محتــوا هماهنــگ  مرحــوم هاشــمی نــژاد در همــه نقدهــاش میگــه آیــا فــرم توانســته ب
باشــه ؟ اگــر در تاریــخ هنــر بررســی بکنیــم ، اولیــن چیزایــی کــه بــه دســت مــا رســیده 
ــه کــه  اونجــا در واقــع بیشــتر بحــث ایــده و زیبایــی شناســی مطرحــه . در  نظــر افالطون

ابتــدای بحــث تاریخــی فــرم خیلــی اهمیــت نداشــته 
ــاد خودشــو روی  ــر زی ــدرن ، اون تأثی ــر در رنســانس و بعــد دوره م ــاد جلوت ــی می . وقت

انســان 
مــدرن میــذاره کــه مــا ریشــة اونــو تــوی فلســفة بــه خصــوص کانــت  مــی بینیــم . بــرای 
همینــه کــه اتفــاق خیلــی مهمــی تــوی هنــر مــی افتــه . مثــاًل در همــان دوره افالطــون ، 
داســتان ســراها و شــعرا اهمیتشــون خیلــی بیشــتر از نقــاش و مجســمه ســاز بــوده ، چــون 
مــی گفتــن اینهــا بــا یــک واســطه بــه همدیگــه نزدیکــن . سســت تریــن نقدهــای هاشــمی 
ــم گلســتان ، ســیمین  ــه طــور مشــخص ابراهی ــه . ب ــرای کســانیه تأییدشــون میکن ــژاد ب ن
دانشــور و گلــی ترقــی . اینــا کســانی هســتن کــه ایشــون تأییدشــون میکنــه . البتــه یــک  

عــده ای رو تخطئــه کامــل میکنــه . نکتــه ای کــه خــود مرحــوم هاشــمی نــژاد در 
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مصاحبــه و یادداشــت هــاش میگــه اینــه کــه ایــده اصلــی ادبیــات غــرب انتقــاده . بنابرایــن 
انتقــاد بــرای همینــه کــه تــو فــرم ، زمــان و مــکان اهمیــت پیــدا می کنــه . انتقــاد خــارج از 
زمــان خــودش معنــی نــداره و چــون در فرهنــگ فارســی شــما نمــی تونــی انتقــاد بکنــی ، 
بنابرایــن داســتان ســرایی در شــرق معنــی و تعریــف خــاص خودشــو داره . هاشــمی نــژاد 
معتقــده مســئله داســتان فارســی اینــه کــه داســتان نویســای مــا بلــد نیســتن داســتان بگــن 
، چــرا : چــون پــالت رو نمــی شناســن . پــالت بخــش عقــل گــرای یــک داســتانه و مــا 
آدمــای ضــد عقلیــم و تــوی نقــدی کــه روی تقــی مدرســی مــی نویســه جملــه ای داره 
میگــه :   مــن بــر نویســنده ای کــه نمــی توانــد خواننــده را بــه دنبــال خــود بکشــاند دل 

مــی ســوزانم 
.   اینجــا در واقــع نقطــه شــروع   فیــل در تاریکیــه   . مــی خــوام بپــردازم بــه اینکــه   فیــل 
در تاریکــی   چــه بعنــوان یــک اثــر و چــه بعنــوان یــک پیشــنهاد موفــق بــوده یــا خیــر . 
بــه نظــر مــن   فیــل در تاریکــی   بــه عنــوان یــک پیشــنهاد بــرای رمــان فارســی اثــر کامــاًل 
شکســت خــورده ای اســت ؛ بــرای اینکــه بعــد از انقــالب تــو 40 ســال گذشــته جریــان 
ــه کــه یکــی از کســانی کــه  ــان فرمالیســتی اصفهــان و جالب ــروز شــد ؛ جری اصفهــان پی
ــته  ــته و ناخواس ــم خواس ــی ه ــا براهن ــی رض ــت ، یعن ــی نوش ــه  نویس ــاره قص ــاب درب کت
تحــت تأثیــر همــون مکتــب اصفهــان قــرار گرفــت ؛ یعنــی توقــف کامــل فــرم بــر محتــوا 

. ایــن چیــزی بــود کــه تــوی غــرب هــم اتفــاق افتــاده بــود . 
شــیوه نگارشــی کــه فــرم تــوش اهمیــت داره پیــروز میشــه .   فیــل در تاریکــی   ادامــه 
ــراده .  ــه ای ــته باش ــه نداش ــه ادام ــی ک ــان ادب ــراده . جری ــن ای ــن ای ــر م ــت و از نظ نداش
بنابرایــن از نظــر یــک پیشــنهاد در ادبیــات داســتانی مــا کامــاًل شکســت خــورده اســت 
ــه . دلیــل دیگــر شکســتش هــم برمــی  ــه نظــرم دلیلــش همچنــان همــان عقــل گریزی . ب
ــا  ــده و ب ــاس قواع ــر براس ــون ژان ــژاد ؛ چ ــمی ن ــوم هاش ــود مرح ــه خ ــه روحی ــرده ب گ
یــک اثــر ، فــرد جاودانــه نمــی شــه . البتــه بــرای خــود مرحــوم هاشــمی نــژاد ایــن یــک 
ــراش  ــا االن اینجــا نشســتیم ، بعــد 40 ســال ب ــه اش اینکــه م ــود ، نمون ــزرگ ب ــروزی ب پی

علیرضا محمودی
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ــه دو  ــد ک ــی فرماین ــده و م ــگاه اوم ــوی نمایش ــاب ت ــد کت ــم و بع ــزار کردی ــه برگ جلس
هفتــه دیگــه چــاپ چهارمــش منتشــر میهــش . ایــن یــک پیــروزی بــرای هاشــمی نــژاده . 
امــا جــدا از ایــن پیــروزی ، خــود رمــان ضعــف هــای مشــهودی داره و ایــن خیلــی بــرای 
ــا ایــن ضعفهــا بعــد از 40 ســال هنــوز بهتریــن رمــان  ادبیــات فارســی بــده کــه رمانــی ب

جنایــی مــا محســوب میشــه . 

محمــودی : خیلــی خوشــحالم در خدمــت شــما هســتم . ببینید جــدا از   فیــل در تاریکی   
ــد ،  ــزی بخونی ــی چی ــان فارس ــری در زب ــان ژان ــک رم ــورد ی ــد در م ــر بخواهی ــما اگ ش
ــه نظــر  ــر هســتیم کــه ب ــه فقی ــن زمین ــا در ای ــره . آنقــدر م ــی دســتتون رو نمــی گی مطلب
ــن  ــم . ای ــدر محصــول داری ــد همونق ــارون باری ــدر ب ــی هــر چق ــل کشــاورزیه . یعن ، مث
هــم همینطــوره . در حالیکــه بایــد بپذیریــم کــه در خاورمیانــه در زمینــه تولیــد ادبیــات 
جنایــی در کنــار ترکیــه و مصــر از مهمتریــن کشــورها هســتیم . نویســندگان بزرگــی در 
ــژاد هســتن  ایــن کشــور داســتانهای جنایــی نوشــتن کــه یکــی از آنهــا آقــای هاشــمی ن
. از امیــر عشــیری کــه بگذریــم ، منوچهــر مطیعــی ، حســین قلــی مســتعان و خیلــی هــا

داســتانهای جنایــی نوشــتن و در زمینــه ایــن ژانــر واقعــاً تجربــه هــای جالبــی انجــام دادن 
. متأســفانه و بــاز هــم متأســفانه 

ــورد  ــا در م ــی ه ــود کرس ــگاهی و نب ــل دانش ــک در محاف ــدید تئوری ــر ش ــل فق ــه دلی ب
ادبیــات مــدرن بایــد ســرفکنده و شــرمگین باشــیم . یــک متــن قابــل قبــول دربــاره   فیــل 
ــی  ــی داره هیچ ــر جنای ــه 120 اث ــم ک ــنده ای ه ــاره نویس ــم .  درب ــی   نداری در تاریک
نداریــم . در مــورد امیــر عشــیری هــم هیچــی نداریــم . بــه علــت مســائل سیاســی ، مســائل 
محفلــی و اجتماعــی در فضــای آکادمیــک بــرای طــرح و نقــد شــدن جایگاهــی نــدارن 

. بــه خاطــر همیــن مــن ســعی 
می کنــم در گفتــه هــام یــک نمونــه ، چارچــوب و پیشــنهاد بــرای مواجهــه بــا یــک رمــان 

جنایــی بــه نــام   فیــل در تاریکــی   ارائــه بــدم کــه ایــن بــه درد فضــای آکادمیــک مــی 
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خــوره ؛ یعنــی در یــک فضــای آکادمیــک یــک دانشــجوی ادبیــات مــدرن ،   فیــل در 
ــا ایــن نقشــه راهــی کــه مــن اینجــا  تاریکــی   رو بعنــوان یــک رمــان دســت بگیــره و ب
ــه  ــه و ب ــه بش ــان مواج ــن رم ــا ای ــم ، ب ــاره کن ــاش اش ــل ه ــر فص ــه س ــم ب ــعی می کن س
ــد  ــره . ببینی ــی بب ــران پ ــی نویســی در ای ــن جنای ــی و همچنی ــر جنای ــان تاریخــی ژان جری
وقتــی شــما بــا یــک اثــر جنایــی رو بــه رو میشــید ، اولیــن چیــزی کــه بایــد بهــش جــواب 
بدیــد ، اینــه کــه ایــن اثــر در چــه ژانــری نوشــته شــده . ســه راه وجــود داره کــه بفهمیــم 
اثــر در چــه ژانریــه . اولیــن نکتــه ش روایتــش هســت . روایــت   فیــل در تاریکــی   در 
مــورد توطئــه اســت . یــک توطئــه ای اتفــاق افتــاده کــه از طریــق بنــزی کــه وارد ایــران 
ــه مــرگ و قتــل هــم  ــه جــا بشــه . توطئــه ای کــه در نهایــت ب میشــه مــواد مخــدر جــا ب
منتهــی میشــه . یــک نفــر در ایــن داســتان کشــته میشــه و افــرادی هســتند کــه دارن ایــن 

ــه  ــه مقابل ــا ایــن توطئ ــرادی کــه ب ــه اف ــد و البت ــه رو پیگیــری می کنن توطئ
می کننــد . پــس ایــن رمــان ، جناییــه . دومیــن چیــز در اینگونــه رمــان ، شــمایله . پلیــس 
داره ، اســلحه داره ، تعقیــب و گریــز داره ، مــواد مخــدر داره ، خالفکاری داره ، شــرارت 

داره ، خباثــت داره               و ... 
ــه  ــری ک ــم تأثی ــی خونی ــی   رو م ــل در تاریک ــی   فی ــه . وقت ــر ژانری ــه تأثی ــومین نکت س
ــو کــی کشــت ،  مــواد رو  ــه کــه خــب بعــدش چــی میشــه ، خــب این روی مــا داره این
کــی اینجــا گذاشــته ، ایــن ماشــین مــال کیــه ؟ یعنــی ایــن ســواالتی کــه مــا مطــرح مــی 
کنیــم ســواالت نوعــی هســتن کــه مربــوط بــه چــه بخشــی از روابــط انســانی و شــهری و 
مــدرن و فرهنگــی میشــن کــه اصــوالً بــه اینهــا   مــی گــن جنایــت و خالفــکاری . پــس 
بــا قاطعیــت مــی گیــم رمــان   فیــل در تاریکــی   یــک رمــان جناییــه . وقتــی یــک اثــر 
از قواعــد ژانــر پیــروی میکنــه ،  در همــون قواعــد بایــد اونــو مــورد آزمایــش قــرار داد 
. مهمتریــن چیــز بعــد از فهمیــدن ژانــر هــر اثــر اینــه کــه صاحــب ژانــر کیــه . صاحــب 
ژانــر زیــر مجموعــه ژانرهــای هــای بزرگــه . وقتــی مــا رمــان   فیــل در تاریکــی   رو مــی 
خونیــم بایــد بفهمیــم آیــا قهرمــان کارآگاهیــه کــه بــر اســاس اســتنتاج و اســتدالل گــره 

قاسم هاشمی نژاد 
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ماجــرا رو بــاز مــی یــا کارآگاه خصوصیــه کــه بــه عنــوان بخشــی از نهادهــای امنیتــی و 
انتظامــی ازش خواســته شــده پرونــده ای رو پیگیــری کنــه ، مثــل    فیلیــپ مارلــو ؟   فیــل 
در تاریکــی   در مــورد گاراژداریــه در چهــارراه ســیروس در دهــه 50  کــه طبــق قانــون 
ــدون شــرایط  ــز ب ــا خودشــون یــک بن ــی تونســتن ب ــع دانشــجوها م مملکــت در اونموق
گمرکــی وارد بکنــن . در ترکیــه یــک ســری تبهــکار داخــل ایــن ماشــین مــواد مخــدر 
ــه دســت آوردن اون مــواد مخــدر  ــرای ب گذاشــتن . ماشــین وارد کشــور شــد . حــاال ب
ــان  ــته وارد جری ــه آدم رو ناخواس ــاد ک ــود می ــه وج ــی ب ــری های ــا و درگی ــه ه ، توطئ
میکنــه . توجــه بفرماییــد وقتــی شــما رمانــس هــای   خاطرخــواه   ،   شــب ایرانــی       و   
اتوبــوس آبــی   رو مــی خونیــد ، متوجــه مــی شــید کــه دهــه 50 پاورقــی نویســای ایــران 
از فضــای رمانیتــک دارن فاصلــه مــی گیــرن و ســعی مــی کنــن توصیفــا واقعــی تــر بشــه 
و تــالش ســعی مــی کنــن رو زمیــن بیــان ، ســعی میکنــن پالتهــا شــلخته نباشــه و بــرای 
ــای جــدی  ــر رقب ــا همــش تحــت تأثی ــن .   این پایانشــون یــک فکــر از اول داســتان بکن
ــد از اون ذوق  ــث ش ــه باع ــای ترجم ــدن فض ــاز ش ــه ب ــرف دیگ ــه . از ط ــل تلویزیون مث
ــژاد  ــمی ن ــای هاش ــی آق ــن دوره و موقعیت ــوی همچی ــم . ت ــه گرفتی ــه فاصل ــی اولی زدگ

بخشــی از ایــن فضاســت .
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 وضعیت
نویسنده |  محمد شریفی

وقتی آموزگار پیر وارد کالس شد، شاگردی که در میان میز و نمیکت های خالی به تنهایی 
خوابیده بود، گفت:  برپا! 

و همان طور خوابیده پس از لحظه ای گفت:  برجا! 
آموزگار پیر دفتر حضور و غیاب را پشت پنجره ی چوبی کالس گذاشت و عینک مشکی 

ذره بینی اش را به چشم-هایش زد و گفت:  آبنوسی! 
شاگرد تنهای کالس با صدای بلند گفت:  غایب! 

 علی براتیانی! 
 حاضر! 

 جالل الدوله ای! 
 آقا از جالل الدوله ای تا آخر همه غایبن. 

آموزگار پیر همان طور که سرش روی دفتر حضور و غیاب پایین بود پرسید:  کجا رفته ان؟!  
صدایش خشک و کشدار بود. علی براتیانی، شاگرد تنها، خمیازه ای کشید و گفت:  کسی 

نمی دونه! 
آموزگار پیر دفتر را بســت و کنار تخته ســیاه ایســتاد. روی تخته وســط آن نوشــت:  درس امروز 
بیرون در حیاط مدرســه هیچ شــاگردی نبود که کنار میله ی پرچمی که از چوب درخت گز 

تراشیده بودند، بایستد و بگوید:
مــا!  دوم  خانــه ی  مدرســه  و  ماســت  دوم  پــدر  معلــم  کــه  می دانیــم  همــه  مــا    
روی  و  آمــد  بیــرون  نیمکت هــا  و  میــز  الی  از  کالس،  تنهــای  شــاگرد  براتیانــی،  علــی 
نیمکــت جلــو کالس ســراپا گــوش نشســت. آمــوزگار همان طــور کــه گــچ ســفید را در 
ــه  ــای شیش ــمان را از الی ترک ه ــت و آس ــره رف ــرف پنج ــه ط ــد ب ــت هایش می چرخان دس
ــاد!   ــارون بی ــروز ب ــم ام ــر نمی کن ــرد و گفت: فک ــی ک ــی براتیان ــه عل ــد رو ب ــرد، بع ــگاه ک ن

علی براتیانی در دفتر مشقش که باالی آن نوشته بود:
  درس امروز ، سر سطر نوشت: فکر نمی کنم امروز بارون بیاد! 
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آمــوزگار پیــر دوبــاره پــای تخته ســیاه رفت و زیــر  درس امروز  نوشــت: نمی دونم چــه مرگمه! 
علی براتیانی در دفتر مشقش نوشت:  نمی دونم چه مرگمه! 

آموزگار پیر پس از اندکی تأمل سرانجام رو به علی براتیانی، شاگرد تنهای کالس، کرد و 
پرسید:  کالس چندمی؟! 

علی براتیانی در دفتر مشقش نوشت:  کالس چندمی؟! 
آمــوزگار پیــر گفــت:  فکــر می کنــم امــروز دوشــنبه باشــه، فکــر نمی کنــم امــروز بــارون بیــاد! 
بعد به کنار پنجره رفت و از الی ترک های شیشه، آسمان را نگاه کرد و گفت:  دوشنبه ها روز 

مناسبی برای بارون نیس! 
ــد  ــاغ تشــنه ای را دی ــود، از الی ترک هــای شیشــه می شــد درخــت ت ــگ ب آســمان دودی رن
کــه وســط حیــاط در برابــر بــاد صبحگاهــی تعظیــم می کــرد و کمــی دورتــر از درخــت تــاغ، 
بــا کمــی دقــت می شــد پســرکی را دیــد کــه دســت در جیــب قبــای بلنــدش کــرده بــود و یــک 
ســوت پاســبانی بــر دهــان داشــت و یکســره آن را به صــدا در می آورد. در کنار پســرک می شــد 
ســبدی را دیــد کــه پــر از کاغــذ پاره هــای مشــق شــاگردان بــود و کمــی آن طرف تــر، جایی که 
دیوارهــای مدرســه شــروع می شــد، می شــد چرخــش بادبادکــی را هــم در آســمان دودی رنگ 
دیــد کــه صــدای گریــه ی کودکــی از کوچه-هــای دورتــر آن را تعقیــب می کــرد. آمــوزگار 
پیــر بــه طــرف تختــه ســیاه برگشــت و بــا گــچ ســفید نوشــت:  حرفــی بــرای گفتــن پیدا نمی شــه! 

علی براتیانی، شاگرد تنهای کالس، در دفتر مشقش نوشت:
 حرفی برای گفتن پیدا نمی شه! 

از راهــرو مدرســه، صــدای پــای ناظــم اخمــو بــه گــوش نمی رســید. صــدای خنده هــای چاکــر 
منشــانه ی رئیــس هــم شــنیده نمی شــد - آمــوزگار پیــر بــه یــاد داشــت کــه همیشــه خنده هــای 
ــای  ــرو و از فض ــل راه ــته، از داخ ــود   از آن گذش ــرده ب ــف ک ــانه وص ــاک منش ــس را چ رئی
ــره  ــدای  ک ــه ص ــد ن ــنیده می ش ــاگردی ش ــا   آب  ش ــه آوای  آب   باب ــر ن ــای دیگ کالس ه
ــود  ــادش ب ــرد. ی ــگاه ک ــته ی کالس ن ــه در بس ــر ب ــوزگار پی ــی. آم ــیِن  معلم ــاکت بنش ــر! س خ
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ــت.  ــره رف ــرف پنج ــه ط ــود. ب ــته ب ــه کالس بس ــس از ورود ب ــه پ ــودش بالفاصل ــه در را خ ک
ــه  ــب ب ــر ل ــر مشــقش گذاشــت و زی ــداد را روی دفت ــی، شــاگرد تنهــای کالس، م ــی براتیان عل
گونــه ای کــه فقــط خــودش می فهمیــد شــروع کــرد بــه خوانــدن آهنــگ  الال الال گل پونــه... 

آمــوزگار پیــر بــار دیگــر از ترک هــای شیشــه، حیــاط را نگریســت؛ آســمان دودی رنــگ بــود. 
پســرک همچنــان مشــت در جیــب، رو به کالس ســوت مــی زد و همان صــدای گریه ی کودک 
از کوچه هــای دوردســت. بادبــادک را در هــوا تعقیــب می کــرد. عــالوه بــر ایــن، درخــت تــاغ 
ــار  ــر برگشــت، کن ــود. آمــوزگار پی ــوز برنداشــته ب ــاد صبحگاهــی هن ــم ب تشــنه، شــاخه از تعظی
ــاز پرســید:  کالس چندمــی؟!  ــا ب ــه بنویســد ام ــه ســیاه ایســتاد، خواســت چیــزی روی تخت تخت

علی براتیانی روی دفتر مشقش بالفاصله نوشت:  کالس چندمی؟! 
سکوت دیوانه کننده ای فضای کالس را پوشانده بود. آموزگار پیر عقیده داشت این سکوت 
هم اکنون بر تمام فضای مدرسه مستولی است. ناگهان با خشم لجام گسیخته ای فریاد کشید:  

اینجا کجاس؟! 
علی براتیانی بی آن که سکوتش را بشکند روی دفتر مشقش نوشت:  اینجا کجاس؟! 

آموزگار پیر اندیشــید ســؤالش مبهم بوده اســت، در توضیح سؤال فریاد کشید:  منظورم اینه که 
اینجا مدرسه اس یا جای دیگه؟! 

علی براتیانی در دفتر مشــقش در توضیح ســؤالش نوشــت:  منظورم اینه که اینجا مدرسه اس یا 
جای دیگه؟! 

آموزگار پیر مســتأصل شــده بود، دوباره به طرف دفتر حضور و غیاب رفت، آن را گشــود و 
شروع کرد به خواندن اسامی شاگردان:

 آبنوسی! 
علی براتیانی مداد را روی دفتر مشقش گذاشت، گفت:  غایب! 

 علی براتیانی؟! 
علی براتیانی گفت:  حاضر! 

 جالل الدوله ای؟! 
علی براتیانی به آرامی گفت:  از اینجا تا آخر همه غایبن آقا! 

آموزگار پیر دوباره پرسید:  کجا رفته ان؟! 
علی براتیانی به آرامی گفت:  کسی نمی دونه آقا! 

آمــوزگار پیــر دفتــر حضــور و غیــاب را بســت و کنــار تختــه ســیاه رفــت. بــا تختــه پاک کنــی 
ــه ســیاه را  ــد، تخت کــه شــاگردان کالس از کاله پــدر یکــی از همکالسی هایشــان ســاخته بودن
ــش  ــن را از جیب ــداد پاک ک ــه م ــای کالس، بالفاصل ــاگرد تنه ــی، ش ــی براتیان ــرد. عل ــاک ک پ
ــاک کــرد.  ــه آرامــی پ ــود ب ــر مشــقش نوشــته ب ــر دفت ــون ب در آورد و تمــام آنچــه را کــه تاکن
ــید:  ــر اندیش ــوزگار پی ــید. آم ــوش نمی رس ــه گ ــه ب ــای مدرس ــچ ج ــوز از هی ــی هن ــچ صدای هی
صبــح مثــل همیشــه بــا صــدای زنــگ ســاعت شــماطه دار خــودش بلنــد شــده اســت، تــا اینجــا 
ــل  ــه مث ــد از نرمــش صبحگاهــی و صــرف صبحان ــوده اســت. بع ــچ اشــتباهی در کار نب کــه هی
ــد.  ــتباه نمی-کنن ــه اش ــم ک ــم های او ه ــت. چش ــده اس ــگی آم ــیر همیش ــان مس ــر روز از هم ه
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اگــر او اشــتباه بکنــد، علــی براتیانــی کــه اشــتباه نمی کنــد. گذشــته از آن، اگــر اینجــا 
ــاد کشــید:  اینجــا مدرســه اس!  مدرســه نیســت پــس آن میلــه ی پرچــم چیســت؟ ناگهــان فری

علی براتیانی در دفتر مشقش نوشت:  اینجا مدرسه اس! 
چیســت؟!  پرچــم  میلــه ی  آن  پــس  نیــس،  مدرســه  اگــر  کشــید:   داد  پیــر  آمــوزگار 
علــی براتیانــی روی دفتــر مشــقش نوشــت:  اگر مدرســه نیــس، پــس آن میله ی پرچم چیســت؟! 
ــر  ــوزگار پی ــتیصال آمیز. آم ــده و اس ــکوتی مدهوش کنن ــود. س ــکوت ب ــد. س ــی نمی آم صدای
ــرون را  ــر بی ــار دیگ ــک ب ــه ی ــای شیش ــت. از الی ترک ه ــره ی کالس برگش ــرف پنج ــه ط ب
نــگاه کــرد: آســمان بــاز هــم دودی رنــگ بــود،  امــا بادبــادک در تــاغ تشــنه ی حیــاط متوقــف 
شــده بــود. پســرک هــم ســوتش را بــه گردنــش آویختــه و کنــار ســبد نشســته بــود، کاغذپــاره-
هــای مشــق را از آن بــر می داشــت و یکایــک در هــوا رهــا می کــرد. صــدای گریــه ی 
کــودک از کوچه هــای دوردســت، قطــع شــده بــود. آمــوزگار پیــر برگشــت. مســتأصل شــده 
ــم چــه مرگمــه!  ــدا نمی شــه! نمی دون ــرای گفتــن پی ــه ســباه نوشــت:  حرفــی ب ــود. روی تخت ب
علــی براتیانــی دیگــر نمی نوشــت، ســرش را روی دفتــر مشــقش گذاشــته و در خوابــی 
ــس  ــی زد. پ ــدم م ــرض کالس درس ق ــتأصل، در ع ــر، مس ــوزگار پی ــود. آم ــه ب ــرو رفت ژرف ف
از لحظاتــی طوالنــی کــه بنابــه گفته هــای ســابق خــود او، لحظاتــی کشــنده و دردنــاک 
نــگاه  بیــرون را  بــه طــرف پنجــره برگشــت. از الی ترک هــای شیشــه  بودنــد، دوبــاره 
ــرده  ــا ک ــوا ره ــادک را در ه ــنه بادب ــاِغ تش ــود. ت ــگ ب ــم دودی رن ــوز ه ــمان هن ــرد: آس ک
بــود. پرچــم بــر فــراز میلــه ی چوبــی تــاب می خــورد و پســرک ســوت زن هــم ناپدیــد 
ــود. ــده ب ــا مان ــه ج ــوا ب ــاگردان در ه ــق ش ــای مش ــذ پاره ه ــرک کاغ ــای پس ــود. ج ــده ب ش
آمــوزگار پیــر بــه طــرف تختــه ســیاه برگشــت. صــدای خــرو پــف آرام علــی براتیانــی، شــاگرد 
تنهــای کالس، فضــای ســاکت کالس را بــه نحو تکان دهنــده ای وهم آمیز کرده بــود. آموزگار 
پیــر وحشــت کــرد، در را گشــود و بــا شــتاب از راهــرو گذشــت، وارد حیــاط شــد. هنگامــی کــه 
می خواســت از در مدرســه بیــرون بــرود، مســتخدمه ی مدرســه کــه چــادرش را بــاد به اهتــزاز در 
آورده بــود وارد مدرســه شــد و بــا دیــدن آموزگار پیــر گفت: جمعه ها که مدرســه تعطیلــه، آقا! 

آموزگار پیر هاج و واج گفت:  مگه امروز دوشنبه نیست؟! 
مستخدمه گفت:  امروز جمعه است! 

آموزگار پیر گفت:  پس چرا علی براتیانی آمده بود؟! 
مستخدمه هاج و واج در چهره ی آموزگار پیر نگریست و گفت:  علی براتیانی دو هفته ی 

پیش عمرش را داد به شما! 
آموزگار پیر وحشت زده در حالی که عقب عقب خودش را به کوچه می انداخت، گفت: ... .

شیراز فروردین 1۳66
بدرالزمان قریب ؛   خالق زبان های خاموش 

پژوهشــگر نباید  من  باشــد ؛ یکی از چیزهای خوب برای پژوهشــگر این است که همیشه طلبه 
وآماده باشد که چیزی یاد بگیرد.
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یب  بدر الزمان قر
گفت و گو  | فاطمه بیگم رکین

بدرالزمان قریب 

چنــد تــا پرشکســته مرغــک ای
زار ای خزیــده قفــس کنــج در
پابنــد دوســت عهــد بــه چنــد تــا
اغیــار ز خــود روی بــه بســته در
بنــد ایــن از پــای گشــای و برخــز
دلــدار بــه رســد نمــی دســت چــون
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دکتــر بدرالزمــان قریب با خوشــرویی  ما را در دفترکار خودشــان در فرهنگســتان 
ــا زندگــی ایشــان بیشــتر آشــنا شــویم  ــا ب ــد ت ــان و ادبیــات فارســی مــی پذیرن زب

دکرقریب: من در سال 1۳08 در تهران ، خیابان صفی علیشاه متولد شدم و خانواده فرهنگی 
– اداری داشتم.

ــد اول  ــرادرم فرزن ــم ؛  ب ــر و یــک پســر بودی ــا دخت ــود ؛ ســه ت ــدرم  عضــو وزارت خارجــه ب پ
ــاورزی  ــدس کش ــرادرم مهن ــتیم. ب ــه داش ــالت عالی ــه تحصی ــطی . هم ــر وس ــن خواه ــود و م ب
و  دبیــر آمــوزش  بزرگــم  ؛ خواهــر  امــور خارجــه رفــت  بــه وازرت  بعدهــا  بــود ولــی 
پــرورش بــود و اســتعداد هنــری زیــادی داشــت و  نقاشــی مــی کــرد. خواهرکوچکــم 
کــرد. مــی  کار  قدیــم  ارشــاد  وزارت  در  و  دانســت  مــی  زیــادی  هــای  زبــان  هــم 

مــن خــودم هــم دبســتان و دبیرســتان را در مدرســه ژانــدارک 
قدیــم در منوچهــری گذرانــدم و از کودکــی بــا زبــان فرانســه 
آشــنا شــدم و تــا دیپلــم آنجــا بــودم.  صبح هــا فرانســه و عصرها 
ــدن  ــل گذران ــی از عوام ــن یک ــم و همی ــی خواندی ــی م فارس
ــد. ــر ش ــای دیگ ــان ه ــری زب ــن و یادگی ــه م ــالت عالی تحصی

البتــه پدربزرگــم -که من هیچوقت ندیدمشــان - ادیب و شــاعر 
و نویســنده بــود.  پــدرم هم بــه شــاهنامه و ادبیات عالقه داشــت.

یــداهلل ثمــره : مــن بــا دکتــر قریــب از ســال 1۳50دوســت 
تهــران  دانشــگاه  بــه  شــیراز  دانشــگاه  از  کــه  زمانــی  و 
دانشــکده  اســتاد  موقــع   آن  مــن  شــدند  منتقــل 
پیوســتند. مــا  بــه  هــم   ایشــان  کــه  بــودم  ادبیــات 

تعــادل  نبودنــد؛  زیادســختگیر  مــن  خانــواده  قریــب: 
نیازهــای  بــه  توجــه  کــه  مــادرم  بــه خصــوص   . داشــتند 
زیــادی  نیکــوکاری  حــس  و  بــود  مهــم  برایــش  مــردم 
ــت و  ــا دق ــه ب ــه ارث دارم ک ــدرم ب ــت را از پ ــن دق ــت. م داش
ــود. ــختگیر ب ــم س ــی ه ــه کم ــرد والبت ــیارکار میک ــه بس حوصل

و  زبــان  فرهنگســتان   ایرانــی  هــای  گویــش  گــروه  از  مریــان  علــی دکــر
ســروکار  باســتانی  هــای  زبــان  بــا  کــه  افــرادی  تردیــد  بــی   : فارســی  ادبیــات 
. آشناســت  برایشــان  قریــب  دکتــر  نــام  هســتند،  منــد  عالقــه  آن   بــه  یــا  دارنــد 
ــک  ــی ش ــب را دارم.  ب ــر قری ــم دکت ــا خان ــکاری ب ــار هم ــت افتخ ــالی اس ــد س ــم چن ــن ه م
ــات علمــی هســتند . ــه از مطالع ــن عرص ــی در ای ــاز و جهان ــره برجســته و ممت ــک چه ایشــان ی

دکــرقریــب: دبیــران و معلمــان از اول ابتدایــی تــا دیپلــم خاطراتــی دارم ولــی بعــد از 
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دبیرســتان خاطــرات زیــادی بــه یــاد نــدارم . یکــی از معلمــان دبیرســتان مــن خالــه ام بــود ؛ زنــی 
دانشــمند کــه بعدهــا در دانشــگاه ژنــو مشــغول تدریــس شــد و ادبیــات فارســی درس مــی داد . 
ــن  ــم وم ــظ کنی ــاد حف ــعر زی ــم ش ــی کردی ــعی م ــود و س ــاعره ب ــی مش ــا یک ــای م ــح ه تفری
آنقــدر شــعر حفــظ بــودم کــه بــا بزرگتــر از خــودم رقابــت میکــردم و پیــروز میشــدم .

ــود کــه  ــن ب ــر در کالس ای ــن ویژگــی هــای دکت دانشــجویدکــرقریــب : یکــی از مهمتری
ــوری  ــی ج ــد ول ــظ بودن ــی  حف ــتون را درحال ــه بیس ــل کتیب ــتند؛ مث ــژه داش ــت وی ــن دق ــه مت ب
ــا خــود همــراه  ــد و دانشــجو را ب ــی اســت کــه مــی خوانن ــار اول ــگار ب ــد کــه ان ــو مــی رفتن جل
ــتفاده و  ــش و اس ــه پژوه ــا را ب ــد و م ــد دارن ــجویانه تاکی ــرد دانش ــی برخ ــد . خیل ــی کردن م
ــتند. ــع هس ــیار متواض ــان بس ــا ایش ــه اینه ــر هم ــالوه ب ــد. ع ــی کنن ــویق م ــع تش ــه مناب ــاع ب ارج

کــه  خوانــدم  طبیعــی  اول  مــن  قریــب:  دکــر   
در  و  کــردم  مطالعــه  خــودم  چندســالی  و  شــدم  بیمــار 
خاطــرات  و  گرفتــم  ادبیــات  لیســانس  تهــران  دانشــگاه 
 . دارم  خوبــی  اســاتید  و  هــا  ای  دوره  هــم  از  خوبــی 

در دانشــکده ادبیــات دکتــر محمــد معیــن، دکتــر ذبیــح اهلل صفا، 
ــتاد  ــی، اس ــین خطیب ــر حس ــری، دکت ــل خانل ــز نات ــر پروی دکت
ــورداوود  ــتاد پ ــر، اس ــر صورتگ ــی، دکت ــن همای ــالل الدی ج
و دکتــر صــادق کیــا از اســاتید مــن در آن دوره بودنــد.
در دوره دکتــرا هــم  بــا بدیــع الزمــان فروزانفــر،  مــدرس 
رضــوی ، محمــد مقــدم و عبدالعظیــم قریــب ادبیــات خوانــدم 
ولــی در یکســال تحصیــل دیــدم همــه دروس بــه ســمت 
ــه  ــد ک ــع ش ــوم  واق ــم مظل ــای قدی ــان ه ــرود و زب ــات می ادبی
همــان موقــع اخبــار کشــفیات متــون ایرانــی در چیــن بــه 
مــا رســید و مــن خیلــی عالقــه منــد شــدم ایــن چیزهــای 
جدیــد را یــاد بگیــرم و اســاتید هــم تشــویق کردنــد. ایــن 
درخواســت  مختلــف  هــای  دانشــگاه  از  مــن  کــه  شــد 
. رفتــم  آنجــا  بــه  و  گرفتــم  بــورس  آمریــکا  پنســیلوانیای  از  کــردم.  پذیــرش 

بــه  ورودشــان  اول  از  داشــتند.   برخــورد خوبــی  مــن  بــا  قریــب  دکتــر   : یــدهللاثمــره 
ــدارم کســی  ــاد ن ــن ی ــی داشــتند م ــا دانشــجویان و دیگــر همــکاران برخــورد خوب دانشــکده ب
ــام  ــه تم ــتاد ب ــک اس ــد و ی ــی دارن ــی باالی ــگ اجتماع ــد؛ فرهن ــده باش ــت ش ــان ناراح از ایش
ــدم . ــتاد ندی ــک اس ــآن ی ــالف ش ــزی خ ــب چی ــر قری ــال از دکت ــه ح ــا ب ــتند و ت ــی هس معن
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ــکاران،   ــودم و هم ــی ب ــوز درس خوان ــش آم ــن دان ــب: م قری
اســاتید و همــدوره ای هــای خوبــی داشــتم؛ مثل دکتــر صدیقی 
الهــی ؛ دکتــر مهــرداد بهــار و ... مــن بــه تحقیــق عالقــه داشــتم 
ــودم  ــد ب ــای جدی ــال چیزه ــودن؛  دنب ــرکالس ب ــدا از س و ج
ــگاه  ــروم و در دانش ــر ب ــور دیگ ــه کش ــد ب ــث ش ــن باع و همی
بــا اســتادهای مختلــف درس بخوانــم و چیــز یــاد بگیــرم .

مریــان: چهــره گــرم و صمیمــی دارنــد. اگــر ســوال علمی از 
ایشــان بپرســید چنانچــه عجله داشــته باشــند هم  تا پاســخ ندهند 
رهــا نمیکننــد. بایــد مطمئــن مــی شــوند بــه نتیجــه رســیده ایــد.

قریــب: در پنســیلوانیا واحدهــای زبانشناســی هنــد و اروپایــی 
و آواشناســی و سانســکریت را گذرانــدم و دوســال ایــن درس 
ــم  و  ــال 1۹60 گرفت ــانس را در س ــوق لیس ــده و ف ــا را خوان ه
ــک  ــن - ی ــتاد م ــد. اس ــام ش ــن تم ــاله م ــورس دوس ــا ب دو ت
متخصــص  از کتیبــه هــی عیالمــی  بــود و گرتــه بــرداری 
بــه  بــود-  فرصــت مطالعاتــی داشــت و خواســت  کــرده 
هندوســتان بــرود  و مــن را بــه دانشــگاه میشــیگان معرفــی 
ــام  ــان تم ــی ایش ــت مطالعات ــا فرص ــم ت ــا باش ــه آنج ــرد ک ک
ــن  ــم ودر ای ــان شناســی گرفت شــود . آنجــا هــم چندواحــد زب
ــاورم. ــا خــرج تحصیلــم را در بی واحــد  کارهــم مــی کــردم ت

شــنیدم دکتــر والتــر برونــو هنینــگ از یکــی از دانشــگاه هــای 
لنــدن بــه دانشــگاه برکلــی کالیفرنیــا منتقــل میشــد. مــن هــم از 
ــال دادم کــه  ــت اســتفاده کــردم و درخواســت انتق ــن موقعی ای
ــم . مــن در  ــا رفت ــی کالیفرنی ــه دانشــگاه برکل موافقــت شــدو ب
آنجــا دوســال بــا پروفســور هنینــگ کار کردم . ایشــان بــه متون 
فارســی میانــه و پارتــی و ســغدی تــازه کشــف شــده در چیــن 
عالقــه منــد بــود و من چون می دانســتم در ایران کســی ســغدی 
نخوانــده اســت  بیشــتر کارم را در ایــن زمینــه ادامه دادم و ســال 
اول تنهــا دانشــجوی زبــان ســغدی ایــن اســتاد اعجوبــه بــودم .

ایشــان اصالتــا آلمانــی بــود و بعــد از جنــگ بــه لنــدن رفتــه بــود 
. بــرای مــن بــا ایشــان کارکــردن توفیــق و شــانس بزرگــی بــود 
. بعــد از دوســال، فرصــت مطالعاتــی اســتادم  مــارک درســدن   
کــه بــه هندوســتان رفتــه بــود تمــام شــد و بــرای مــن نوشــت که 

 سال اول تنها 
دانشجوی زبان 

سغدی استاد 
هنینگ  بودم .
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حــاال میــای اینجــا بــرای پایــان نامه یــا همانجــا میمانی ؟ بااســتاد 
هنینــگ مشــورت کــردم و چــون مریــض احــوال بــود - اتفااقــا 
دوســال بعــد هــم از دنیــا رفتنــد- گفــت بهتــر اســت بــه جایــی 
کــه فــوق لیســانس گرفتــی برگــردی و آنجــا دکتــرای خــودت 
ــان  ــه و پای ــا رفت ــه آنج ــر ب ــال دیگ ــن دوس ــه م ــری  ک را بگی
نامــه  تحلیــل ســاختاری فعــل در زبان ُســغدی  را آنجا نوشــتم .

مــی خواهــم بگویــم این  هفت ســال  کــه در امریکا بــودم، دور 
از خانــواده  بــودم و ســال هــای ســختی بــر مــن گذشــت ولــی 
بــه خاطــر عالقــه ای کــه بــه آموختــن داشــتم تحمــل کــردم .

دانشــجویدکــرقریــب: ایشــان خیلــی بــا احســاس هســتند، 
شــاعر توانایــی هــم هســتند ، اشــعار لطیــف و اثرگــذاری 
ــرار  ــر ق ــرض خط ــتون در مع ــه بیس ــه کتیب ــی ک ــد. زمان دارن
ــه  ــان کتیب ــد کــه از زب ــی بودن ــن نفرهای ــزو اولی ــت، ج گرف
ــرودند . ــنگ   را س ــام س ــعر  پی ــد وش ــر دادن ــاری س ــاد ی فری

 بــار امانتــی کــه زمانــت داد/ بیــش از دو صــد ســده بــه نگهبانی
  حــک دارمــش بــه ســینه و پیشــانی/ ایــن اولیــن نوشــته ایرانــی 

دکتــرا  از  بعــد   1۳65 ســال  در  مــن  قریــب:  دکــر
و  گرفتــم  پذیــرش  شــیراز  دانشــگاه  و  امــدم  ایــران  بــه 
چهارســال و نیــم آنجــا بــودم و بعــد بــرای یکســال و نیــم 
. برگشــتم  امریــکا  بــه  کــه  گرفتــم  مطالعاتــی   فرصــت 
بایــد بگویــم کــه شــیراز از نظــر تدریــس و مطالعــه بــرای مــن 
زیــاد جالــب نبــود؛ بــرای اینکــه کارشناســی داشــتند و مقطــع 
دیگــری نداشــتند و اطالعــات مــن بــرای بهــره و انتقــال بــرای 
آن مقطــع خــوب نبــود .  البتــه حســن حضــور در شــیراز  
ــود کــه   ــود کــه نزدیــک تخــت جمشــید و پاســارگاد ب ــن ب ای
بازدیــد مــی کــردم . در آن زمــان لوحــی کشــف شــد کــه آن 
ــران  ــن در ای ــه علمــی چــاپ شــده م ــن مقال ــدم و اولی را خوان
بــود و همیــن انگیــزه خوبــی بــود کــه بتوانــم بازهــم کار کنــم .

اگــر  و  دارنــد  زیــادی  پشــتکار   : ثمــره یدالــه دکــر
ــان  ــودار ایش ــی جل ــچ عامل ــد؛ هی ــام دهن ــدکاری انج بخواهن
ــل  ــان در کار و تحصی ــت ایش ــل موفقی ــی از دالی ــت . یک نیس

 شریاز از نظر 
تدریس و 
مطالعه برای 
من زیاد جالب 
نبود؛
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یکــی از خاطــرات ایــن بــود کــه  از ســعدی مــی خواندیــم 
کــه  بــازآ کــه  از فــراق تو چشــم امیــدوار چون گــوش روزه 
ــاره ایــن بیــت  ــر اســت   و ایشــان گفتنــد درب ــر اهلل اکب دار ب
چــه فکــری مــی کنیــد مــن از دکتــر معیــن میترســیدم زیرلب 
گفتــم  دروازه اهلل اکبــر شــیراز   کــه  صدرالدیــن الهــی کنــار 
ــن  ــن آفری ــر معی ــد گفــت ودکت ــن را بلن ــود ای مــن نشســته ب
آفریــن گفــت و همــه آفرین هــا را صدرالدین الهــی گرفت .

جوانــان  بــرای  خوبــی  درس  ایــن   . اســت  مــورد  همیــن 
اســت کــه بــا نیــروی اراده و  پشــتکار بــه همــه جــا مــی 
ــت. ــب هس ــر قری ــم دکت ــت در خان ــن صف ــید و ای ــود رس ش

ــم  ــاروارد رفت ــگاه ه ــه دانش ــی ب ــت مطالعات قریــب: در فرص
ــک  ــودم و ی ــا ب ــگاه یوت ــو در دانش ــتاد مدع ــم اس ــال ه و یکس
ســمینارهای  در  هــم   . دادم  درس  هــاروارد  در  هــم  تــرم 
ــی  ــره م ــرده و به ــرکت ک ــناس- ش ــرای  -ایرانش ــور  ف پروفس
بــردم و هــم از کتابخانــه دانشــگاه  هــاروارد اســتفاده مــی 
ــا  ــودم ت ــرده ب ــت ک ــرای صحب ــتاد ف ــا اس ــن ب ــه م ــردم . البت ک
ــا عنــوان  واژه نامــه افعــال ســغدی    ــان نامــه را ب جلــد دوم پای
بیشــتر  میشــد  اگــر    . باشــد  اولــی  تکمیــل  کــه  بنویســم 
ــد  ــار ش ــادرم بیم ــی م ــوم، ول ــق ش ــتم موف ــی توانس ــم م بمان
ــک و  ــردآوری کوچ ــن گ ــرد.  همی ــوت ک ــیدم،  ف ــا رس و ت
ــع  ــا را جم ــم واژه ه ــن بتوان ــه م ــود ک ــده ب ــه ش ــویقی ک تش
آوری کنــم ، زمینــه ای بــرای نوشــتن  واژه نامــه ســغدی  شــد .

ــه دانشــگاه تهــران منتقــل  بعــد از نیــم تــرم مانــدن در شــیراز ب
ــان هــای باســتانی از ســال 1۳42  شــدم و گــروه فرهنــگ و زب
ــودو بعضــی  ــه ب ــر محمــد مقــدم شــکل گرفت ــه ریاســت دکت ب
آنجــا  و  آمــده  هــم  لنــدن  دانشــگاه  از  مــن  همــکاران  از 
تدریــس مــی کردنــد . گــروه زبــان شناســی همگانــی و زبــان 
هــای باســتانی پذیــرش دانشــجوی  فــوق لیســانس داشــت 
ــن  ــال 1۳80 در ای ــا س ــود. ت ــوب ب ــی خ ــن خیل ــرای م ــه ب ک
دانشــگاه در مقطــع کارشناســی ارشــد تدریــس کــردم و 
درســال  1۳8۳ هــم کالس هــای دکتــرای درس ســغدی را 
ــتم . ــار گذاش ــس را کن ــدش تدری ــی بع ــردم ول ــی ک ــه م ارائ

ــی  ــای ایران ــش ه ــروه گوی ــت دو گ دکــرمریــان : مدیری
ــاری از  ــد و آث ــده دارن ــی را برعه ــای ایران ــان ه ــروه زب و گ
ایشــان از کتــاب و مقالــه هســت کــه  گویــای مســائل بســیاری 
اســت . فرهنــگ ســغدیم  ایشــان در دنیــا شــناخته شــده اســت .

دکــرقریــب: از دکتــر محمــد معیــن یــک خاطــره دارم. 
ســال اول اســتاد ســختگیری بــود. مــا از دبیرســتان آمــده 
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ــا ســوال مــی پرســید و  ــم دوت ــا کمــی مــی خواندی ــم و ت بودی
ــر  ــم بهت ــالش کردی ــا ت ــال دوم م ــت. س ــط اس ــت غل ــی گف م
ــا  ــه تقاضــای یکــی از دانشــجویان ، اشــعار حافــظ ب بشــویم.  ب
مطلــع ســالها  دل طلــب جــام جــم از مــا مــی کــرد وانچــه خــد 
داشــت ز بیگانــه تمنــا مــی کــرد  را بــرای مــا خوانــد و تفســیر 
ــم از  ــتفاده کردی ــود و اس ــیرین ب ــیار ش ــه بس ــرد ک ــرح ک و ش
کلمــات  از  هریــک  کردنــد.   بیــان  اســتاد  کــه  مطالبــی 
ــناختیم . ــظ را ش ــا حاف ــا آنج ــا واقع ــی داد و م ــی م ــد معن چن

ــم  ــی خواندی ــعدی م ــه  از س ــود ک ــن ب ــرات ای ــی از خاط یک
کــه  بــازآ کــه  از فــراق تــو چشــم امیــدوار چــون گــوش روزه 
ــت  ــن بی ــاره ای ــد درب ــان گفتن ــت   و ایش ــر اس ــر اهلل اکب دار ب
چــه فکــری مــی کنیــد مــن از دکتــر معیــن میترســیدم زیرلــب 
گفتــم  دروازه اهلل اکبــر شــیراز   کــه  صدرالدیــن الهــی کنــار 
ــن  ــن آفری ــر معی ــت ودکت ــد گف ــن را بلن ــود ای ــته ب ــن نشس م
آفریــن گفــت و همــه آفریــن هــا را صدرالدیــن الهــی گرفــت .
ــر معیــن کــه دخترشــان جمــع  ــاب خاطــرات دکت ــادر کت اتفاق
آوری کردنــد دکتــر صدرالدیــن الهــی ایــن خاطــره را گفتنــد .
یــک روز کــه  دارم.   ای  از دکتــر خانلــری هــم خاطــره 
نشســته بــودم و شــدید کار مــی کــردم و ســرم در کتابهــا 
بــود متوجــه هیــچ چیــزی نبــودم و ســرم را بلنــد کــردم و 
ــوری  ــد اینج ــد آدم بای ــد: بای ــدم ،گفتن ــری رادی ــر خانل دکت
ــود. ــه نش ــی را متوج ــروج کس ــه ورود و خ ــد ک ــش کن پژوه

دکرثمــره:شــاید یــک خاطــره باشــد  کــه البتــه خیلــی هــم 
خوشــایند نیســت، یــک روز کــه در دفتــر مشــغول کار بودیــم؛ 
حــال خانــم دکترقریــب بــه هــم خــورد و دســتپاچه شــدیم و بــه 
اتفــاق دکتــر فانوســی ایشــان را بــه درمانــگاه دانشــکده بردیــم 
ــرای قلبشــان یــک  ــه بیمارســتان منتقــل شــدند و ب کــه  بعــد ب
ــر تمــام عمرشــان  ــم دکت ــد . خان ــه ای در  بیمارســتان بودن هفت
ــذت  ــه ل ــد. هم ــم کردن ــف عل ــود را وق ــالمتی خ ــی س و حت
زندگــی ایشــان صــرف علــم و کتــاب و تحصیــل شــده اســت .

قریــب: بــرای چــاپ  واژه نامه ســغدی  زمــان زیادی گذاشــتم 
و مآخــذ جدیــد می آمــد و مدخلهــای جدید را دیــدم و دوباره 

بدرالزمان قریب 

یکــی از خاطــرات ایــن بــود کــه  از ســعدی مــی خواندیــم 
کــه  بــازآ کــه  از فــراق تو چشــم امیــدوار چون گــوش روزه 
ــاره ایــن بیــت  ــر اســت   و ایشــان گفتنــد درب ــر اهلل اکب دار ب
چــه فکــری مــی کنیــد مــن از دکتــر معیــن میترســیدم زیرلب 
گفتــم  دروازه اهلل اکبــر شــیراز   کــه  صدرالدیــن الهــی کنــار 
ــن  ــن آفری ــر معی ــد گفــت ودکت ــن را بلن ــود ای مــن نشســته ب
آفریــن گفــت و همــه آفرین هــا را صدرالدین الهــی گرفت .
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نویســی مــی کــردم و ضمــن آن تدریــس هــم داشــتم. کارم خیلــی طــول کشــید حدود 20 ســال .  
چاپــش هــم مشــکل بــود.  بــرای مدخــل مســائل دســتوری و ریشــه شناســی و ســه خــط ســغدی و 
ســریانی و مانــوی هــم نوشــته شــده بــود. بــرای چاپــش مهنــدس منصــوری تــالش فــراوان کــرد . 

ســال 1۳74 باالخــره چــاپ شــد و حروفچیــن ویراســتار هــم زحمــت زیــادی کشــیدند. 
انگلیســی  را  مدخلهــا  شــد.  مــی  چــاپ  ســغدی   نامــه  دنیــا  واژه  در  بــار  اولیــن  بــرای 
ــد . ــتفاده کنن ــد اس ــه بتوانن ــا هم ــی ت ــن الملل ــن بی ــه التی ــم ب ــا ه ــاع ه ــی دادم و ارج ــم م ه
ــور  ــارج از کش ــی رود. در خ ــد و م ــی ده ــتاد درس م ــت. اس ــاوت اس ــس متف ــران تدری در ای
بیشــتر پژوهــش اســت. مــن در اینجــا ایــن دو روش را ادغــام کــردم؛ یعنــی مآخــذ را بــه 
ــم  و  ــی خواندی ــم م ــا ه ــد و در کالس ب ــه کنن ــن را تهی ــد مت ــه برون ــی دادم ک ــجوها م دانش
ــد . ــته دارن ــای برجس ــام ه ــان مق ــی هایش ــردم. خیل ــت ک ــی تربی ــجویان خوب ــحالم دانش خوش
دربــاره تالیفاتــم بایــد بگویــم کــه اولیــن کاری کــه کــردم ترجمــه متــون ســغدی بــه 
ــود.  ــرده ب ــه ک ــه ترجم ــه فرانس ــوی ب ــک فرانس ــال ی ــه قب ــود ک ــودا  ب ــد ب ــی از تول ــام  روایت ن
زمانــی کــه مــن ، ترجمــه متــون ســغدی را شــروع کــردم ؛ هیــچ متــن ســغدی در ایــران 
ــردم   ــه ک ــی ترجم ــه فارس ــتان را ب ــاده داس ــن س ــردم و اول مت ــاز ک ــر آغ ــن از صف ــود و م نب
کــه روایتــی از تولــد بوداســت  شــاید بلندتریــن متــن ســغدی باشــد کــه جاذبــه دارد.
از  پیــش  ؛  شــد  ســال  کتــاب  هــم   1۳75 ســال  رســید.  دوم  چــاپ  بــه  کتــاب  ایــن 
ترجمــه  همــکاران  از  یکــی  بــا  را  خامــوش   هــای  کتــاب  زبــان    64-6۳ ســال  ایــن  
خطــوط  و   باســتانی   هــای  خــط  رمزگشــایی  و  کشــف  دربــاره  کــه   کردیــم   
اســت. شــده  چــاپ  دوجلــد  در  هــم   مقاالتــم  ..مجموعــه  بــود   ... و  یونانــی  و  هیتــی 

ثمــره : مــا بــا دکتــر قریب بــه طور مشــترک کتاب  زبــان های خامــوش را  که اول یــک آلمانی 
ترجمه کرده بود و بعد انگلیسی و فرانسه و ایتالیایی ترجمه شده بود   به فارسی ترجمه کردیم  .
فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  پیوســته  عضــو   1۳76 ســل  از  مــن  قریــب:  دکتــر 
کنــم.  اداره  را  شناســی  گویــش  گــروه  کردنــد  تکلیــف  مدتــی  از  بعــد  و  شــدم 

دیگــر  نیمــی  و  علــم  پیشــرفت  بــرای  را  عمرشــان  از  نیمــی  قریــب  دکتــر   : مریــان 
هیــچ  علمــی  کمــک  از  و  کردنــد  صــرف  دانشــجویان  بــه  علمــی  کمــک  بــرای  را 
. دارد  قدردانــی  جــای  کــه  تحســینیدارند  قابــل  فــردی  ویژگــی  و  کننــد  نمــی  دریــغ 

قریــب: عوامــل موفقیــت یــک فــرد، کار و عشــق اســت.  بایــد عالقــه  وجــود داشــته 
. میدهــد  تــوان  انســان  بــه  هــم  خــدا  و  کارباشــد  تــداوم  و  وکار  کار  بعــد  و  باشــد 

شــنویم  مــی  را  قریــب  دکتــر  خانــم  اســم  وقتــی   : قریــب  دکــر دانشــجوی
کنــد مــی  خطــور  ذهنــم  بــه  داشــتنی  دوســت  و  نازنیــن  موجــود  یــک 
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فکــر  گاهــی  روم  مــی  فرهنگســتان  بــه  دوروز  یکــی  ای  هفتــه  مــن  قریــب: 
. افتــم  مــی  دانشــگاه  در  تدریــس  یــاد  بعــد  کنــم  بازنشســته  را  خــودم  کنــم  مــی 

دکترمصریــان: دربــاره دکتــر قریــب و توصیــف ایشــان مــی تــوان گفــت مصــداق بیــت  میاســای 
یــک دم ز آموختــن   هســتند و دایــم در حــال مطالعه و پزوهــش و آموختن هســتند و غالبا روزی 
دیــدم ناراضــی بودنــد و کار اجرایــی زیاد بود گفتند امــروز وقت نکردم حتی یــک مقاله بخوانم.

نســتوه  اســتادی  واال،  دانشــمندی  قریــب  دکتــر  خانــم  ثمــره:  یــدهللا دکــر
قریــب  بدرالزمــان  نــام   . هســت  بافرهنــگ  و  مهربــان  دوســتی  و  پــرکار  و 
کنــد. مــی  تداعــی  را  مهربــان   و  صمیمــی  همــکار  یــک  تصویــر  برایــم  

ــش کار  ــه برای ــدر ک ــت همانق ــا هس ــه ج ــران در هم ــربلندی ای ــن س ــب: آرزوی م دکرقری
ــادی دارد  ــر زی ــود   تعبی ــا ب ــه دان ــود هرک ــا ب ــن   توان ــرای م ــتم. ب ــرم را گذاش ــردم  ، عم ک
ولــی  بایــد گفــت دانــش درهــا را بــه روی انســان بــاز مــی کنــد و بــه انســان تــوان مــی دهــد.

بــود... کتابــی ام فســانه آغــاز
بــود خوابــی بهارگونــه رسفصــل
دلکــش ای شــعله زمیــان شــد بــر
بــود آفتابــی  شــام  دامــن بــر
شــد برگریــزان زمــان چــو .. آوخ
بــود رسابــی پایانــش کــه دیدیــم

و  زبــان  حــوزه  در  کــه  اســت  نــوادری  از  قریــب  بدرالزمــان  دکتــر  شــک  بــی 
اســت   کــرده  زیــادی  تحقیقــات  ؛  ویــژه  طــور  بــه  ســغدی  زبــان  و  فارســی  ادبیــات 
داریــم. مــی  پــاس  را  هــا  تــالش  ایــن  و  اســت  کــرده  مانــدگار  را  خــود  نــام  و 

چنــد تــا پرشکســته مرغــک ای
زار ای خزیــده قفــس کنــج در
پابنــد دوســت عهــد بــه چنــد تــا
اغیــار ز خــود روی بــه بســته در
بنــد ایــن از پــای گشــای و برخــز
دلــدار بــه رســد نمــی دســت چــون
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شــد.  زاده   )1( مونتــه  پیــه  ایالــت  از  کوچــک  روســتایي  در   1۹08 ســال  بــه  پــاوزه، 
شــد. التحصیــل  فــارغ  ادبیــات،  رشــته  از  و  خوانــد  درس  و  زیســت  تورینــو  شــهر  در 
خیلــي زود کار تدریــس را رهــا کــرد و بــه مشــاغل آزاد پرداخــت. یــک چنــد، مجلــه اي را بــه 
نــام   کولتــورا )2(  ، اداره کــرد. ســپس در مؤسســه ي انتشــارات انائــودي )۳( بــه کار مشــغول و 
شــد و یکــي از گرداننــدگان اصلــي آن بــه شــمار آمــد. ادبیــات آمریکایــي را شــناخت ودربــاره 
ي آن تحقیقــات فراوانــي کــرد و ترجمــه هــاي بســیار زیبایــي از مصنفــان انگلیســي و آمریکایــي 
بــه دســت داد. بــا بســیاري از شــخصیتهاي ضــد فاشیســت روابــط دوســتانه برقــرار کــرد و خــود 
نیــز، بــه ســبب داشــتن عقائــدي از اینگونــه، چندگاهــي بــه ســرحدات جنوبــي ایتالیــا تبعیــد شــد.
عمري در عذاب و انزوا به ســر برد و ســرانجام، به ســال 1۹50 در ســن چهل و دو ســالگي، بدان 
پایــان بخشــید. یعنــي درســت مقــارن ایامــي کــه در صــف مشــهورترین و محبوبترین نویســندگان 
ــد. ــي برگزی ــل خودکش ــراي مح ــو را ب ــاي تورین ــه ه ــي از مهمانخان ــت، یک ــاي داش ــا ج ایتالی

مجموعــه  بــا  را  ادبــي خــود  حیــات  امــا  اســت  نویســندگي  در  پــاوزه  شــهرت  گرچــه 
کتــاب  همیــن  شــاید  و  کــرد  آغــاز  کنــد    مــي  خســته  کار  نــام    بــه  شــعري  ي 
کنــد. مــي  نمایــان  را  شــخصیتش  او،  منثــور  آثــار  ي  همــه  از  بیــش  کــه  اســت 
هیجــان  گونــه  هیــچ  بــي  دارد.  طوالنــي  اوزانــي  و  اســت  روایــي  او  اشــعار 
را  بیســتم  قــرن  ایتالیــاي  شــعري  ســنت  و  ورزد  مــي  مهــر  اشــیاء  بــه  تغزلــي، 
کنــد: مــي  جســتجو  را  تــازه  ادبــي  ضــد  حلهــاي  راه  و  شــکند  مــي  درهــم 
ــد و اســلوبي متیــن و زبانــي قابــل مصــرف مــي آفریننــد  یادبودهــا و روایتهــا درهــم مــي آمیزن
کــه در عیــن پرخاشــگري، براســاس نگــرش انتقــادي و بــي غرضانــه ي واقعیــت قــرار 
ــت. ــهري و گاه روستاییس ــه گاه ش ــري ک ــته از مناظ ــان و انباش ــده از مردم ــعري آگن دارد: ش
ــود و  ــي ش ــاوزه م ــار پ ــي آث ــه ي اصل ــه، مای ــه مونت ــتان پی ــداز کوهس ــم ان ــد، چش ــي بع اندک
ــرد.  ــي گی ــزرگ م ــي ب ــار او جای ــز در آث ــت – نی ــم شــهري – خاصــه شــهرهاي پرجمعی عوال
ــهرها را،  ــن ش ــر ای ــد، تصوی ــي مانن ــا م ــان تنه ــا حرمانهایش ــان ب ــه مردم ــت ک ــن شهرهاس در ای

  تو هماره
در صبحدم بر می گردی
چزاره پاوزه| کمال محمودی
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ــه  ــه آئین ــري ک ــا تصوی ــد، منته ــوان دی ــي ت ــم م ــه ه ــابا و مونتال ــودو، س ــوازي م ــعار ک در اش
ــاعران  ــن ش ــور ای ــه، حض ــن گون ــت و بدی ــته اس ــا بازگش ــوي م ــه س ــاده و ب ــان افت ي روح ایش
ــا  ــد، ام ــي ده ــان نم ــود را نش ــا خ ــچ کج ــاوزه هی ــه پ ــال آنک ــد. ح ــي کن ــکار م ــا آش ــر م را ب
ایــن خــود نشــان نــدادن، ظاهــري اســت. زیــرا تمــام خصائــص شــخصي او از خــالل   
ــد. ــز از خــود ســخن نگوی ــه هرگ ــو اینک ــد، پیداســت؛ ول ــي مان ــادار م ــدان وف ــه ب ــي   ک عینیت
در دومیــن مجموعــه ي اشــعار پــاوزه، موســوم بــه   مــرگ خواهــد آمــد و بــا چشــمان 
تــو خواهــد نگریســت   ، بــا شــاعري حکیــم روبــرو مــي شــویم. ایــن مجموعــه را در 
همــان ســالي کــه خودکشــي کــرد، ســرود. و بنابرایــن مــي تــوان گفــت کــه بــه منزلــه 
کتــاب  بــر  را  نامــش  کــه  شــعري  در  پــاوزه،  اســت.  زندگــي  بــا  دلیرانــه  وداعــي  ي 
نهــاده اســت، زندگــي را   عادتــي عبــث   مــي خوانــد و تــرک آن را آرزو مــي کنــد.

عشــق، در زندگــي پــاوزه، داراي اهمیتــي بســیار اســت و هیجانهــاي امید یــا مصائــب نومیدي، هر 
دو را ، بدو ارزاني مي دارد. و همین احساســات متناوب اســت که در کتاب   مرگ خواهد آمد 
و بــا چشــمان تــو خواهــد نگریســت  ، از خــالل غلبه ي نومیــدي بر امید، آشــکارا دیده مي شــود.

چزاره پاوزه
1۹08- در دهستان کوچکي از ایالت،   پیه مونته   زاده مي شود.

ایام جواني را در تورینو مي گذراند.
1۹۳5- به علت مبارزات ضد فاشیستي به نواحي مرزي تبعید مي گردد.

با مجله هاي بسیار همکاري مي کند.
در مؤسسه انتشاراتي   انائودي   به کارمي پردازد،

یکي از پرکارترین مترجمان زبان انگلیسي به شمار مي آید.
مقاالت فراوان در زمینه ي ادبیات آمریکایي مي نویسد.

1۹50- در یکي از هتلهاي تورینو خودکشي مي کند.
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 نسیم ِ سبک ِ سپیده دم
 نفس می کشد با دهانت

 در انتهای خیابان های خلوت.
 پرتوی ِ خاکستری چشمانت،
قطرات شیرین سپیده دم است

 بر تپه های تاریک.
 قدم ها و نفس ِ تو 
همچون باد صبحدم

 فرا میگیرد خانه ها را.
شهر مرتعش می شود

 سنگ ها دم برمی آورند، 
زندگی هستی تو،

 یک بیداری. 
ستاره ِ

 در پرتوی ِ سپیده دم،
 آواز ِ نسیم، 
گرما، نفس-

. گم شد
 شب پایان گرفت.

 تو روشنایی و صبحی.
.

 Dawn's faint breath
breathes with your mouth
 .at the ends of empty streets
,Gray light your eyes
sweet drops of dawn
.on dark hills
Your steps and breath
like the wind of dawn
.smother houses
,The city shudders
—Stones exhale
.you are life, an awakening

Star lost
,in the light of dawn
,trill of the breeze
—warmth, breath
.the night is done

 .You are light and morning

In The Morning | تو هماره در صبحدم برمیگردی 
 You Always Come Back 
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 | اقکار دئوال
 

دئوال صبح ها را به نشستن در کافه ای سپری 
می کند،

هیچکس نگاهش نمی کند .
  هجوم می برند  همگان سوی کار،
زیر آفتاب هنوز تازه  ی سپیده دمان.

حتی دئوال در پی کسی نیست؛
با طمانینه از سیگارش کام می گیرد،

صبح را نفس می کشد.
در سال های گذشته در این ساعت

او به خواب فرو می رفت،
تا توان یابد باز:

بر بستری چرک آلوده با رد پوتین سربازان و 
کارگران 

و مشتریان محنت کش.
اما اینک، دیگرگون در نظرش:

کار لطیف تر گشته
و  سهل تر.

همان سان که نجیب زاده ای دیروزی
 او را بامدادان از خواب بیدار کرد،

بوسه اش داد، و بُردش
)عزیزکم، می خواستم بمانم در تورین با تو 

دمی، اگر که می توانستم(
تا ایستگاه که بگویدش خداحافظ.

او بهت زده اما شادمان است این صبح.
دئوال دوست می دارد آزادی را،

دوست می دارد نوشیدن شیرش را،
و خوردن نان شیرینی  را.

امروز او سیمای یک بانو را دارد.

Deola Thinking

 Deola passes her mornings
,sitting in a cafe
 and nobody looks at her.
,Everyone’s rushing to work
 under a sun still fresh with the
dawn. Even Deola
 isn’t looking for anyone: she
smokes serenely, breathing
 the morning. In years past, she
slept at this hour
 to recover her strength: the
throw on her bed
 was black with the boot-prints
,of soldiers and workers
 the backbreaking clients. But
,now, on her own
 it’s different: the work’s more
.refined, and it’s easier
 Like the gentleman yesterday,
,who woke her up early
 kissed her, and took her (I’d
,stay awhile, dear
 in Turin with you, if I could) to
the station
.to tell him goodbye
 She’s dazed                              
—this morning, but fresh
 Deola likes being free, likes
drinking her milk
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و اگر اینک در کسی نظر می  افکند،
تنها برای گذراندن وقت است.

در خانه هنوز دختران در خواب اند.
 هوای تعفن،

خانم برای گردش بیرون می رود،
نابخردی ست در اینجا ماندن.
تا موعد کار ِ بارها در غروب
تو بایستی خوب به نظر آیی:
در آن خانه، سی سال آزگار،

تو از یاد بردی
 چه نگاه های حقیرانه ای که ترک گفته 

بودی.
 نیمرخ می نشیند دئوال،

و می چرخد به سوی آینه ای
و نظر می کند بر خویش

در سرمای شیشه،
صورت پریده رنگش؛

نه از دود سیگار، چین خورده اندکی 
پیشانی اش.

برای بقا در آن خانه،
تو نیاز داشتی به بهانه ای

همان که ماریا داشت،
)محبوبم اینجا این مردان می آیند

تا بستانند
چیزی که نزد زنان و معشوق هایشان در خانه

نمی یابند(
و ماریا کار می کرد خستگی ناپذیر، 

سرشار از مسرت
و تبرک یافت با تندرستی.

مردمی که از جلوی کافه می گذرند
مزاحم دئوال نیستند-

او تنها کار می کند غروب هنگام،

 and eating brioches. This
,morning she’s nearly a lady
 and if she looks at anyone now,
.it’s just to pass the time
 The girls at the house are still
,sleeping. The air stinks
 the madam goes out for a walk,
.it’s crazy to stay there
 To work the bars in the evening
;you have to look good
 at that house, by thirty, you’ve
 lost what little looks you had
.left
 
 Deola sits with her profile
turned toward a mirror
 and looks at herself in the cool
,of the glass: her face pale
 and not from the smoke; her
.brow a bit furrowed
 To survive at that house, you’d
need a will
 like Marí used to have
(because, honey, these men
 come here to get something
they can’t get at home
 from their wives or their lovers)
and Marí used to work
 tirelessly, full of good cheer and
.blessed with good health
 The people who pass the cafe
—aren’t distracting Deola
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با اغواهای آرام پیچیده در موسیقی
در  بار ِ همیشگی اش.

او چشم  ها را بر یک مشتری می دوزد،
یا می زند به پاهایش،

در حالی که لذت می برد از موسیقی،
که سیمای هنرپیشه ای می بخشدش

و می آفریند صحنه ای عشقی 
با یک میلیونر جوان.

هر غروب یک مشتری
کافی است تا جور شود،

)شاید نجیب زاده ی دیشبی راستی مرا با خود 
ببرد(

 باشد تنها
اگر که بخواهد
در صبحدمان،

بنشیند در کافه ای،
بی آنکه در  پی کسی باشد.

 she only works evenings,
making slow conquests
 to music, in her usual bar. She’ll
.make eyes
 at a client, or nudge his foot,
while enjoying the band
 that makes her seem like an
actress doing a love scene
 with a young millionaire. One
client each evening
 is enough to scrape by on.
 (Maybe that gentleman from
last night
 really will take me with him.) To
,be alone, if she wants
 in the morning. To sit in a café.
.To not look for anyone
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آینــه ی جیبــی کوچکــی از جیبــش درآورد، درســت قــد یــک کــف دســت، بیضــی، بی حاشــیه 
و قــاب. بی آنکــه نگاهــی در آن بیانــدازد. آینــه را در کــف دســتش یــک وری بــه ســمت گــودی 
ــد. خــودش را کمــی  ــزی ندی ــگ ســرخ چی ــد کــف یــک دســت رن ــت، جــز ق کمــرش گرف
جابجــا کــرد، آینــه را هــم، درد درتمــام بدنــش پیچیــد امــا جــای زخــم در آینــه پیــدا نبــود. بــا 
ــزان  ــد حتــی نرمــی بافــت شــکافته شــده و می دســت مــی توانســت عمــق ســوراخ را حــس کن
رطوبــش را، امــا آینــه چیــزی نشــان نمیداد.چنــد بــار دیگــر هــم امتحــان کــرد، بی فایــده بــود.

آینــه را بــه ســمت آســمان کــج کــرد، چیــزی ندیــد. بــه ســوی دیگــر آســمان، هیــچ. ایــن بــار 
چنــد پرنــده را از دور نشــان گرفــت کــه در دوردســت، پهنــه ی بیکــران را پــرواز می کردنــد امــا 
بــاز هــم هیــچ. چشــم از آســمان گرفــت. دســتش بســوی یــک درخــت تنومنــد در انتهــای دشــت 
نشــانه رفــت. درخــت بی اعتنــا درجــای خــود مانــد. کمــی جلوترامــا، چنــد نهــال کوچــک زیــر 
انعــکاس نــور درآینــه مثــل افســران جــوان تــازه نشــاندار، سردوشی هایشــان بــرق زد. قاعــده ی 
فاصلــه دســتش آمــد. لبخنــد زد هرچنــد ظریــف و ناپیــدا امــا اگرخــوب بــه خطــوط عمیــق زیــر 
ــات خفیــف رگ کوچکــی در گــودی  ــود و ضرب ــه هــم نزدیکتــر شــده ب چشــمها کــه حــاال ب
ــاز شــدن پره هــای بینــی اش را مــی دیــدی حتمــا مــی  ــا اگــر ب چشــمش دقــت مــی کــردی و ی
ــا وسواســی  توانســتی مســرت پنهــان و بشــدت محافظــت شــده اش را تشــخیص دهــی.آرام و ب
خــاص گزینه هــای مــورد نظــرش را از بیــن معــدود رقبایشــان انتخــاب کــرد و از درخشش شــان 
ــت  ــری از قالیچــه ای دســت باف ــه را کمــی کــج کــرد. تصوی ــذت می برد.آین ــه ل ــور آین ــر ن زی
کــه در کمتــر از ده قدمیــش روی زمیــن افتــاده بــود، در آینــه دیــده شد.کشان کشــان خــود را 
ــا تقــال قالیچــه  ــه ســمت بارهایــش کــه هــر کــدام در ســویی پخــش شــده بودنــد، رســاند و ب ب
ــاز کــرد و  ــه شــکم آن را ب ــه همــان حالــت خوابیــده ب را از میــان بنــد و رســن ها رهــا کــرد و ب

 خون کبوتر
نویسنده | مینو  نادری
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خــودش را روی آن رهــا کــرد. ایــن قالیچــه را بــرای هالــه تحفــه آورده بــود. گیوه هــای هــر پــا 
ــای  ــد و ناخن ه ــتان بلن ــه انگش ــی ب ــا. نگاه ــد جوراب ه ــر درآورد و بع ــای دیگ ــک پ ــا کم را ب
شکســته اش انداخــت. ناخــن انگشــت کوچــک پــای ســمت چپــش بالــکل افتــاده بــود. ماجــرا 
ــید.  ــرون می کش ــه را بی ــن حص ــنگهای زمی ــت س ــه داش ــی ک ــود. وقت ــش ب ــال پی ــش س ــال ش م
ــرادران  ــر و ب ــدر بی مه ــش از پ ــی زن ــه ی حرف ــه ارثی ــی ک ــی زرع و آب ــه و ب ــج و کول ــن ک زمی
دندان گــردش بــود کــه تــا بــه ســبزی و باروبــری رســید هــزار صاحــب پیــدا کــرد و شــد زمیــن 
ــچ!  ــم هی ــچ، بازه ــای هی ــت پ ــر رف ــال عم ــش س ــر و ش ــای دیگ ــن و چیزه ــن ناخ ــی! ای دعوای
آینــه را چرخانــد روی انگشــت بــی ناخــن. پوســتش جمــع شــده بــود و رنگــش کبــود امــا بــاز 
ــود، مــی شــد  ــوز انگشــت ب ــا هن ــود ام ــاده ب هــم می شــد دوســتش داشــت. کمــی از شــکل افت
بشــماریش، پنــج تــا. درســت پنــج تــا. نــه مثــل پــای عزیــز، چهــار انگشــت و یــک جــای خالــی. 
حفــره ای عمیــق میــان انگشــت کوچــک و میانــی کــه چنــان بنظــر غریــب می آمــد کــه دیگــر 
هیچ وقــت پایــش را نشــد بــی جــوراب دیــد حتــی ظــل تابســتان! پــای چــپ و راســت هــر دو 
اســیر جورابهــای تنــگ ســاق دار! آخــر نمــی شــد کــه یکــی را بپوشــانی و آن دیگــری را، نــه! 
پــس ناچــار هــر دو را بایــد پوشــاند. انگشــت زیــر تابــش آینــه ثابــت مانــد، نــه برقــی زد و نــه 
ــا انگشــتهایش یکــی یکــی امتحــان کنــد امــا  حتــی روشــن تر شــد. خواســت بــازی جدیــد را ب
آنهــا انــگار حوصلــه ی تجربه هــای تــازه نداشــتند. گــذر ســالها ســفت و ســخت و بی اعتناشــان 
کــرده بــود. نــه حیــرت زده مــی شــدند، نــه می ترســیدند و نــه از اضطــراب و شــرم خودشــان را 
ــان  ــگار جلوش ــرو. ان ــه روب ــد ب ــاوت زل زده بودن ــان بی تف ــرجای خودش ــد. س ــان می کردن پنه
ــرت کــرد روی قالیچــه.  ــه را پ ــری. آین ــچ نگی ــر، هی ــا از آن بدت ــری ی ــذ ســفید بگی ــک کاغ ی
آینــه کنــار گیوه هــا یــک وری مایــل شــد. جورابهــا را بــا زحمــت، امــا دســتپاچه و خشــمگین 
ــان محــو  پایــش کــرد مثــل کســی کــه مچــش را وقــت بی وقتــی بگیــری. مثــال وقتــی کــه چن
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گلهــای رنگارنــگ پیراهــن زنــی شــدی کــه می توانــی جــای 
دقیــق هــر نقــش و رنــگ را روی خطــوط اندامــش از بــر بگویــی 
امــا نــگاه بــراق و دســتبرد خــورده اش چنانــت می کنــد کــه فقــط 
می توانــی باشــرمزدگی چشــمانت را بــه گیوه هایــت بــدوزی و 
چوبدســتی ات را جــوری بی هــدف چندبــار محکــم بــه زمیــن 
ــرک علمــش  ــک تی ــل ی ــگار بخواهــی همانجــا مث ــی کــه ان بکوب
ــه ذوق  ــی ب ــد کودک ــای جدی ــان از لعبتکه ــی چن ــا وقت ــی. ی کن
آمــده ای کــه یــادت می بــرد چندســاله ای! چــون طفلــی بــه وجــد 
می آیــی، درجایــت جســت وخیــز می کنــی، از شــوق فریــاد 
می زنــی، از تقلــب می رنجــی، بــه قهــر لــب و رمــی چینــی و آنــگاه 
بــه خــود می آیــی کــه نــگاه عاقــل انــدر ســفیه دیگــران را می بینــی. 
ــارت می گــذرد، زنــت ســرتکان می پایــدت،  ــران از کن کســی حی
ــت  ــد و آنوق ــد، پســرت نگاهــت نمی کن ــرت نگاهــت می کن دخت
می فهمــی چقــدر پیــری، چقــدر بــرای شــادی های کودکانــه 
ــی  ــار کم ــن ب ــری و ای ــی ات را می گی ــت کودک ــری! آرام دس دی
عمیــق تــر، کمــی دورتــر جایــی درون خــودت دفنــش می کنــی.

ــرد  ــا دســت ب ــد شــود. ت ــش بلن ســعی کــرد هرطــور شــده از جای
گیوه هایــش را بــه پــا کنــد از درخشــش چیــزی در مقابلــش 
خشــکش زد. انعــکاس بــراق و کورکننــده اش مانــع از دیــدن 
ــا  ــاال ب ــه ب ــت میان ــی س ــد زن ــد فهمی ــی ش ــد.تنها م ــتش می ش درس
ــا زود خــودش را  ــد ام ــدار. لحظــه ای مــات گلهــا مان ــی گل پیراهن
جمــع کــرد. خیــال بــود! خیــال! آینــه را بــه پشــت خوابانــد. گیوه ها 
ــت  ــت را پش ــپ. انگش ــد چ ــت، بع ــرد اول راس ــش ک را آرام پای
پاشــنه ی پــا عمــود کــرد تــا گیــوه راحــت بــه پــا رود. هنــوز ســرش 
پاییــن بــود. بظاهــر ســخت درگیــر پوشــیدن پاپوش هــا. شــاید هــم 
درد هــر حرکتــی را از او گرفتــه بــود. هلــه درســت می گفــت ایــن 
ــام. ــال، اوه ــو خی ــت ت ــش می رف ــود. هم ــده ب ــوش پری ــا ه رو زه

ــه  ــوز حصب ــی هن ــا، وقت ــد،آن بچگی ه ــماعیل را می دی ــی اس گاه
کــورش نکــرده بــود، وقتــی هنــوز در چــاه خانــه خفــه نشــده بــود. 
ــته را از الی  ــازه برش ــای ت ــی از نان ه ــد و یک ــور می دویدن دور تن
ــای  ــر زیب ــد. گاهــی هــم مرجــان، دخت چــادر مــادر کــش می رفتن
چوخا..پســرها بهــش می گفتنــد: رویــای دور، مــادرش امــا همیشــه 
ــه  ــه ی راه خان ــوهرش را میان ــت! ش ــیاه بخ ــرد س ــش می ک صدای
ــد  ــس نفهمی ــه زور بردند.هیچک ــد و ب ــرد. دوره اش کردن ــم ک گ
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کــی! هیچکــس نفهمیــد کجــا! مرجــان مانــد و انتظار...پشــت 
ــه روبــرو نــگاه می کــرد، جایــی  پنجــره ی خانه شــان می ایســتاد و ب
ــد،  ــم گردان ــش. چش ــه ی جان ــون میداد.هم ــوی خ ــمان! ب در آس
نگاهــش روی شیشــه ی عطــری شکســته کمــی دورتــر از پاهایــش 
ثابــت مانــد. بــو کشــید، بیشــتر. بازهم.هرچنــد دشــت بــود و عطــر 
ــود! ســرش  دالویــز شــقایق ها امــا حســش می کرد.عطــر مرجــان ب
را بلنــد کــرد. چندبــار پلــک زد. آرام انگشــتهای پایــش را در گیوه 
بــه هــم فشــرد. ناخنهــای شکســته اش را در کــف دســت فــرو کــرد. 
خیــال امــا هنــوز ســرجایش بــود! حــاال مــی شــد چهــره اش را دیــد. 
ــزاری  ــن گندم ــش خرم ــود. موهای ــتاده ب ــید ایس ــه خورش ــت ب پش
ــا  ــش ت ــان ابروهای ــد. کم ــی ش ــیده م ــانه کش ــر ش ــا زی ــه ت ــود ک ب
ــت  ــش درس ــرخی لبهای ــود و س ــه ب ــوس گرفت ــانی ق ــه ی پیش میان
آه  و چشــمهایش،  بــود  آتشــین  و  گــرم  کبوتــر  خــون  مثــل 
ــوت بنفــش در چشــمخانه می درخشــید.  ــل دو یاق چشــمهایش! مث
دو آویــز بلنــد ســربی از گوشــهایش آویــزان بــود، گویــی هــرآن 
می توانســت نرمه هــا را پــاره کنــد و از تعلیــق رهــا شــود امــا 
ــا را در  ــی آویزه ــط و خش ــود. بی خ ــر ب ــاوم ت ــوش مق ــه ی گ نرم
خــود نگــه می داشــت. زن بی هیــچ صحبتــی روی قالیچــه نشســت 
و بــه آســمان چشــم دوخــت. کمــی شــبیه مرجــان بــود، امــا مرجان 
ــی  ــود. کم ــه نب ــا هل ــود، ام ــه ب ــای هل ــبیه جوانی ه ــی ش ــود. کم نب
ــری  ــود. دخت ــود و شــاید بیشــتر از همــه شــبیه او ب شــبیه صفــورا ب
بــا موهــای گندمــی، چشــمهای گندمــی، پوســت گندمــی. جــرأت 
ــش  ــود؟! صدای ــورا ب ــد. صف ــگاه کن ــش ن ــه نیمــرخ صورت کــرد ب
کــرد صفــورا! امــا آوایــی نیامــد. نــه از زن، بلکــه از تارهــای صوتی 
ــل  ــان شــبکه های صداســاز حنجــره اش قف ــا در می خــودش. واج ه
شــد. صــدا در حلقومــش گیــر کــرد. دهانش خشــک شــد. ســیبک 
گلویــش مثــل یــک مــرغ عشــق جفــت مــرده مــدام بــاال و پاییــن 
ــه ســال اینجــا چــه می کــرد؟! چــه خــوب  ــد اینهم ــت. بع ــی رف م
ــودش هیــچ  ــاری کــه دیــده ب ــود! یعنــی اصــال از آخرین ب ــده ب مان
ــار  ــود. امــا کمــی زنانه تــر، زیباتــر! آخرین ب عــوض نشــد، همــان ب
ــادت  ــا ی ــو کج ــه، ت ــد؟ ن ــادت می آی ــورا؟ ی ــت صف ــا دیدم کج
ــتویتان  ــره ی پس ــک پنج ــه ی کوچ ــه از روزن ــودم ک ــن ب ــد! م باش
تــو را دیــد مــی زدم. می دیــدم چگونــه مشــاطه گر شــهری تــو 
بــا  را می آرایــد. موهایــت را چگونــه شــانه می زنــد، چطــور 
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ــار گوشــها  ــد نشــان گیســوان سرکشــت را در کن ــانه های مرواری ش
ــد.  ــن ات می کن ــت را ت ــفید پرچین ــن س ــور پیراه ــد. چط رام می کن
ــی  ــای طالئ ــنگینی آویزه ــت از س ــفید گوش ــای س ــور نرمه ه چط
ــده ی  ــاب پری ــای آفت ــمانت از گله ــور چش ــرد و چط ــون می گی خ
ــز  ــه چی ــورا، هم ــدم  صف ــز را دی ــه چی ــود. هم ــی ش ــدا نم ــی ج قال
ــت  ــت، قلب ــا قلب ــتم ام ــش را داش ــاید آرزوی ــه ش ــزی ک ــر چی را! ه
ــر از آنچــه فکــر می کــردم  ــق ت ــی عمی ــت را خیل ــو قلب ــدم! ت را ندی
دفــن کــرده بــودی. هلــه بعدهــا می گفــت: در شــهر بروبیایــی داری. 
خیــاط شــدی، خیاط خانــه زدی. مگــر اینجــا کــم زن لخــت داشــتیم 
کــه می شــد برایشــان بــدوزی!؟ امــا شــاید حــق داری، اینجــا 
ــن. ــل م ــان. مث ــل مردهایش ــم، مث ــد زن لخــت داری ــت بخواه ــا دل ت

بــاز  پارچه هــای  بــه طاقــه ی  نگاهــی  را خــم می کنــد.  ســرش 
شــده در میــان بــار می اندازد.سرخ،ســبز،آبی اماهیــچ کدامشــان 
ــرم، از  ــه از ش ــی دوزد. ن ــش م ــه گیوه های ــم ب ــت. چش ــدار نیس گل
ــود.  ــه ب ــورا رفت ــرات دور.صف ــادآوری خاط ــی ی ــتگی. بیهودگ خس
ــده؟! همــان  ــود. اصــال از آمدنــش چــه فای ــه ب مــدت هــا پیــش رفت
ــال  ــت اص ــه رف ــه از روزی ک ــر ک ــان بهت ــد! هم ــه نمی آم ــر ک بهت
نیامــد! ســرش را دوبــاره  یــک وری خــم کــرد. رو بــه نیمــرخ 
ــو.  ــه پهل ــو ب ــود، کامــال مــوازی، پهل ــارش نشســته ب ــی کــه کن تمثال
ــه  ــرور رو ب ــا غ ــرش ب ــک. س ــد و باری ــود، بلن ــته ب ــش افراش گردن
ــرد،  ــگ ک ــمانش را تن ــت. چش ــانه می رف ــمان نش ــه آس ــاال، رو ب ب
ــن  ــرور، ای ــن غ ــود! ای ــورا نب ــه صف ــا اینک ــرد. ام ــگاه ک ــر ن ــق ت دقی
ــود. نمی شــد کــه باشــد!  ــورا نب ــال این ــاال، او اصــال م ــه ب ــگاه رو ب ن
مــردم اینجــا ساده اند.نگاهشــان، راه رفتنشــان، نشستنشــان. کدامشــان 
ــا  ــد؟! مخصوص ــردن می کش ــد و گ ــاف می کن ــت ص ــوری پش اینج
ــد،  ــم می خواهن ــاید ه ــه! ش ــد، ن ــه نخواهن ــه ک ــال! ن ــه اص ــا ک زن ه
ــد! امــا بعــد، فقــط بایــد کار کــرد. مهــم نیســت چــه  وقتــی جوانترن
کاری! فایــده اش هــم مهــم نیســت! امــا نشســتن قدغــن اســت! فکــر 
کــردن کــه حرفــش را نــزن! ســربلند کــردن کــه دیگــر هیــچ!

شــاید ســمیرا باشــد، همــان دختــر شــهری دفتــر پســتخانه کــه 
ــی  ــد: خیل ــد. می گوی ــی گوی ــه از او م ــز در خان ــین یکری غالمحس
لفــظ قلــم حــرف می زنــد. آرام اســت و محجــوب امــا وقتــی 
همیــن  بــرای  شــاید  می ریــزد.  هــری  دلــت  می کنــد  نگاهــت 
ــرف  ــی رود آن ط ــد م ــور می کن ــوله ای ج ــرروز مرس ــه ه ــت ک اس
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پــی دلــش! غالمحســین می گفــت: انگشــتانش باریــک اســت 
ــل  ــه مث ــده، ن ــده ش ــم چی ــار ه ــم کن ــوط منظ ــل خط ــد. مث و بلن
ناخنهایــش  اســتخوان ترکیده.  و  کولــه  و  کــج  مــا  انگشــتان 
دقیــق  خط کشــی  بــا  انــگاری  انــدازه،  یــک  همــه  بادامــی، 
ــش.  ــه ناخن های ــه دســتانش کــرد، ب ــگاه ب ــری! ن ــدازه شــان بگی ان
کشــیده، منظــم، باریــک، بادامــی! هلــه گفــت: چــه شکلی ســت؟ 
غالمحســین بــا آب و تــاب گفــت: ســبزه، بلندبــاال، چشــم مشــکی! 
ــد،  ــش آم ــد. خوش ــه خندی ــو! هل ــبیه ت ــادر، ش ــت م ــی زیباس خیل
شــبیه مــن؟! ســرش را کــج کــرد، زیرچشــمی نگاهــی کــرد. 
شــبیه اســت؟ نــه! نــه چنــدان! پــس کیســت؟ زن نیمرخــش 
شناســم! مــی  را  تــو  زد.  زل  تــوی چشــمهایش  و  را گردانــد 
نشــانی ات را پیــش از اینهــا داشــتم. اســماعیل دربــاره ات گفتــه بود.
همــان روزهــا کــه حصبــه امانــش را بریــده بود.می گفــت: هرشــب 
زنــی می آیــد بلندبــاال، موهــا خرمــن گنــدم، ابروهــا طــاق آســمان، 
لبهــا خــون کبوتــر و چشــمها! آه، آن چشــمها! دو یاقــوت کبود! هر 
شــب زنــی می آیــد، آرام دســتی گوشــه ی چشــمهاش می کشــد و 
از آنجــا خطــی مــورب تــا انتهــای چانــه، انــگار رد اشــکی نیامــده 
را پــاک می کنــد! مــراد هــم از تــو گفــت وقتــی کــه آن گلولــه ی 
دولتــی ناغافــل از لولــه ی تفنــگ ســربازی در مــرز شــانه های او را 
ــود!  ــمهای کب ــا چش ــاال، ب ــود بلندب ــی ب ــت: زن ــانه رفت.می گف نش
تمــام شــب آنجــا میــان بــرف و تاریکــی کنــارم نشســته بــود آرام، 
انگشــت نــازک و بلنــدش را از خمیدگــی گوشــه ی چشــمهام تــا 
گــردی چانــه می ســراند. وقتــی پیدایــش کردیــم روز از نیمــه 
ــان  ــد. هذی ــان می کن ــا ج ــان برفه ــش می ــوی خون ــود. ت ــته ب گذش
می گفــت امــا میــان هذیان هایــش تــو را خــوب یــادش بــود. 
می گفــت: لبهایــی بــه ســرخی خــون کبوتــر! عبدالفتــاح هــم تــو را 
دیــده بــود وقتــی کــه در شــکاربانی مــرزی گــرگ نصــف تنــش را 
بــرد. می گفــت: زنــی بــود بلندبــاال بــا خرمنــی گنــدم روی شــانه ها 
و آویزهــای بلنــد ســربی در گوشــها! لبهــا خــون کبوتــر! زن آرام 
دســتش را از انحنــای گوشــه ی چشــم چپــش، آنجــا کــه چنــد خط 
عمیــق حســاب روزهــای رفتــه را در خــود نهــان داشــت بــه ســمت 
گــودی چانــه اش کشــید. مــرد بــا احتیــاط ســرش را بــه کف دســت 
ــت.  ــمانش را بس ــته چش ــید و آهس ــرد، آن را بوس ــک ک زن نزدی
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1
می داند و می خواند و می ماند غوک

می پرسم هان؟ مگر چه می داند غوک
شب می گذرد شِب جهان می گذرد

این است ترانه ای که می خواند غوک

2
دانستم این صدای پای عدم است

اینجا که منم خود انتهای عدم است
اینجا تپش پرهای پروانه

توفان شگفت دشت های عدم است

۳
پیرایه ی رنگ و بو نخواهد ماندن

وین حلقه ی گفت وگو نخواهد ماندن
تنها نامی بماند از من آن هم

نامی که بیاد او نخواهد ماندن
 

یم  ما می گذر
 بی تماشا، بی عشق

 | سینا سنجری

4
در بطن سرودی ابدی می رقصند

سرمست شهودی ابدی می رقصند
باری کلمات در لباس پریان

بر ساحل رودی ابدی می رقصند

5
در خانه ی ویرانه تقال کردیم
تا آینه ای شکسته پیدا کردیم

آن گاه در آن آینه چون خیره شدیم
تنهایی خویش را تماشا کردیم

6
هر چند چراغ ماه سوسو بزند

با عشق کدام صخره پهلو بزند
برخاست صال به تشنگان داد و فرات

برخاست که بوسه بر لب او بزند
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7
آن لحظه که مِی پرست از دست نداد

نازی ست که چشم مست از دست نداد
تا دست نداد دامن عشق شریف
سقای شهید دست از دست نداد

8
روزی که به یاد تو به شب می آید

هر لحظه به رنگ تاب و تب می آید
می خوانم و باز تشنه می ماند دل

رازی که تویی کجا به لب می آید

۹
شب، عاشق دیوانه ی تو می رقصد 

در رؤیا همشانه ی تو می رقصد
شب، نرم و رها، نسیم بی پروایی 
در باغچه ی خانه ی تو می رقصد

10
از آن همه لحظه های پیوسته به نیست 

وز آن همه نقش هیچ در پاسخ کیست 
با مکتوبی به سویتان آمده ام 

واینها که نوشته ام نمی دانم چیست

11
دیری ست که همچنان مرا می جوید

در کالبدی جوان مرا می جوید
من گم شده ام گم شده ام ؛ بیهوده است

بیهوده ؛ اگر زمان مرا می جوید

12
ما آنچه در این میان تماشا کردیم 

از پنجره ی زمان تماشا کردیم 
روز و شب ما گذشت و رؤیایی را 

در حاشیه ی جهان تماشا کردیم
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1۳

تنها نه همین که فرصت ما آنی ست
شاید که نه آغازی و نه پایانی ست
شاید که جهان به این شگفتی، تنها

رویای فضانورد سرگردانی ست

14
گل می شکفد جهان تماشا دارد 

بی تابِی زائران تماشا دارد 
گل می شکفد میان باغی ابدی 

این لحظة بی زمان تماشا دارد

15
آن سوی خیال آن سوی رویا باشی 

جایی که نشان ندارد آنجا باشی 
من هستم و جادوی غریب کلمات 

می خوانم و می نویسمت تا باشی

16
عمری پِی پرسشی که من کیستمی 

در برزخ اسفار کهن زیستمی 
گر زائر رازهای تو نیستمی 

پس کیستمی و در پی چیستمی

17
 سالک غزل سلوک خواهد خواندن 

این ساز همیشه کوک خواهد خواندن 
اما اما بر لب شب های جهان 

ِوردی ست کهن که غوک خواهد 
خواندن

18
در آینه، آه را تماشا کردیم
مرغان سیاه را تماشا کردیم

شب ها به سکوت آسمان خیره شدیم
تنهایی ماه را تماشا کردیم

1۹
در دایره ی وجود غیر از تکرار
وجد دگری نبود غیر از تکرار
رقاصک ساعت قدیمی چیزی
بر وقت نمی فزود غیر از تکرار

20
در چشمش چون از این میان می گذرد

نقش گل سرخ ناگهان می گذرد

می پرسد کی شکفته ای ؟ می خندد:
کای دوست زمان های زمان می گذرد
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21
بر گرد درخت سیب می خواند باد
من می شنوم عجیب می خواند باد

در باغ، میان آشنایان بهار 
دلتنگ گلی غریب می خواند باد

22
مانند گلی شکفته در تاریکی
بغض غزلی نگفته در تاریکی

هر شب ما را به سوی خود می خوانند
رؤیاهایی نهفته در تاریکی

2۳
در باغ نگاه کن، اگر می شکفد

هر لحظه گلی . غریب تر می شکفد

هر لحظه بر این گستره های ابدی
گل های زمانه ای دگر می شکفد

24
صبح است و جهان به رنگ رؤیای گلی ست

رؤیای تبسم شکوفای گلی ست

صبح است و جهان چنان که من می بینم
چون خاطره ی دور تماشای گلی ست

25
ای صبح بهار خیل آتش نفسان
گل را به تماشای نگاهی برسان

مستور میان بوته زاران مانده است
نگریسته آمدند و رفتند کسان

26
گل چشم گشوده روبرو می نگرد
گل می نگرد به جستجو می نگرد

گل می نگرد غریب و غمناک به باغ
تا کیست که همچنان به او می نگرد

27
بی خاطره در حسرت رؤیا بی عشق

تاریک کرانه های فردا بی عشق

اینسو آنسو شکوفه ها می شکفند
ما می گذریم بی تماشا بی عشق
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مِنگذشته:امضا
امضا

گذاشنت
برایگذشنت

گذشتهنگاری
نشانهگزاری

گزارهراگذشتهکردن
گذشتهرانشانهکردن

گذشتهبازی
شکستهسازی

مــِن گذشــته: امضــا آخریــن تجربه هــای زبانــی – فکــری رؤیایــی، شــاعر شــعر حجــم اســت.این 
کتــاب پیــش از ایــن، در فرانســه بــه زبــان فرانســوی منتشــر شــد. مِن گذشــته: امضــا، از یادداشــت 
ناشــر، دیباچــه ای دربــارۀ  نثــر – شــعر ، پیشــگفتاری دربــارۀ حجــم و عبور از شــعر حجــم )گذر 
از اسپاســمان(، و مجموعــة 48 قطعــه  نثــر – شــعر  بــه زبــان فارســی و فرانســه، فراهم آمده اســت.

بــه  آمــده،  کتــاب  پیشــگفتار  و  دیباچــه  در  کــه  چنــان  قطعه هــا،  ایــن  در  رؤیایــی 
رنگ هــا  همــة  بــا  را  او  کــه گذشــتة  هویتــی  اســت.  پرداختــه  فردیــت خــود  تعریــف 
اوســت؛  فــردی  هویــت  امضــا  می گیــرد.  بــر  در  زیبایــش  و  زشــت  جلوه هــای  و 
مــی رود؟ کجــا  بــه  و  اســت  آمــده  کجــا  از  می اندیشــد،  چــه  کیســت،  او  اینکــه 
رؤیایــی  می دهــد.  پاســخ  جهان شــناختی  پرســش های  ایــن  بــه  صراحــت  بــه   امضــا  
می کنــد؛  امضــا  کــه  مفــرد  یکــی  هســت:  شــخص  دو  مــن،  شــخص  در  می گویــد:  
)1۹ )ص  تاییــم.   ســه  مــا  خوانــش،  لحظــة  در  و  می خوانــد  کــه  جمــع،  دیگــری 

یم  آنچه را سفید می گذار
برریس  من گذشته امضا
سروده های یداهلل رویایی

 | مصطفی عیل پور
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در پیشــگفتار، رؤیایــی می کوشــد بحــران بــزرگ شــعر امــروز را نــه شــکل )فرم( و آســیب های 
زبانــی و ســاختاری و صــوری، بلکــه  بحــران معرفــت  معرفــی کنــد. مشــکل شــعر امروز بــه گفتة 
او  بحــران مصــرع  مــورد نظــر ماالرمــه، شــاعر فرانســوی، نیســت. مشــکل شــعر امــروز فارســی 
مشــخصاً فقــدان آن ذات هســتی شــناختی اســت؛ آن معرفتــی کــه غیبــت ناموجــه آن، مانــع بــزر 
ــه همیــن علــت، قلمــرِو  ــی شــدن شــعر اســت. و درســت ب ــی شــدن و همــه زبان گ همــه جهان
ــدارد. ــی ن ــی اصــاًل قلمروی ــدان کوچــک و محــدود اســت کــه گوی شــعر امــروز فارســی، چن

 نثــر – شــعر  یــا  شــعر – نثــر  تعریــف مبهمــی دارد و فاقــد پشــتوانة نظــری قابــل دفاعــی اســت. 
ــل کــه  ــور، از آن قبی ــه شــعر منث ــر... ن ــر. گاه هــم شــعر اســت و هــم نث ــه نث ــه شــعر اســت و ن ن
ــه  ــز – ک ــم نی ــارۀ حج ــی درب ــداهلل رؤیای ــای ی ــود. نظره ــده می ش ــاملویی خوان ــپید ش ــعر س ش
بعدهــا بــه نــام بیانیــه یــا مانیفســت حجــم ثبــت شــد – هرگــز یــا خــوب فهمیــده نشــد یــا عمــاًل 
خــوب بــه کار نرفــت و دقیقــاً بــه همیــن دلیــل روشــن، آرای او هرگــز بــه صــورت ســنت ادبــی 
ــم از  ــی کم ک ــپردگان رؤیای ــپردگان و دل س ــد. و سرس ــعری در نیام ــج ش ــای رای ــا نظریه ه ی
اطــراف او پراکنــده شــدند، یــا در محــاق قــرار گرفتنــد، یــا شــاعری را بوســیدند و پیشــه عــوض 
کردنــد و ســرانجام رؤیایــی تنهــا شــاعر غمگیــن تئوری هــای خــود باقــی مانــد بی آنکــه، واقعــاً 
از بیشــتر شــعرهای او بــه یــک شــاخة معرفتــی برســد یــا اصــاًل از آن هــا ســر در بیــاورد. تــا آنجــا 
ــم و  ــه حج ــی ب ــز وقت ــروز نی ــعری ام ــای ش ــران جریان ه ــان و تحلیل گ ــی کارشناس ــه حت ک
نظرهــای رؤیایــی رســیدند، فقــط بــه نقــل و گزارشــی روزنــام ای از بیانیــة حجــم بســنده کردنــد.

غیــر از چنــد شــعر از دلتنگی هــا و از دوســتت دارم، کــه هــر دو در ســال 1۳47 منتشــر 
شــدند و از منظــر زیبایی شناســی زبــان قابلیت هایــی داشــتند، کمتــر شــعری از رؤیایــی 
بــا  مقایســه  تأمــل شــعری در  قبــر ظرفیــت  لبریخته هــا و هفتــاد ســنگ  در کتاب هــای 
دارنــد. منتشــر کرده انــد،  او چــون آتشــی و شــفیعی کدکنــی  آثــاری کــه هم نســالن 
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 شــعر – نثر های مِن گذشــته: امضا گاه از زمینه های فلســفی و عرفانی بهره دارند: مثل  خدا 
هیچ کس جز خود ما نیســت.  )ص 7۹( که برآیند اندیشــة عطار در حماســة عرفانی  ســیمرغ  

یا  روایت دیگر  اناالحق حالج است:

امضــاهمشــهتمــاممیکنــد.بــااینکــهچــزیازنــامبــاخــودداردونــامهمیشــه
خــودمیکنیــم. نــام بــه کنیــم،رشوع کــهرشوع هــم خــدا نــام بــه اســت. رشوع

چراکهخداهیچکسجزخودمانیست...

نام،بیآنکهنامچزیباشد.
تنهانامیبرایآغاز،کهتمامخودشهست،آغاز،آغاز،آغاز...

ونز،ازل،کلاست.
همهاست،یکهیچکاملاست.)ص80(

لیکــن ایــن قبیــل نمونه هــا کــه فاقــد کارکردهــای زبانی و شــعری اند، نثــری معمولی، 
بــه همیــن جهــت بهتــر بــود رؤیایــی کتاب مــِن گذشــته: امضارا بــه ســیاهة کتاب های 

فــزود و نه به فهرســت آثار شــعری خود. ا نثــر خــود می 
شــگردها و شــیوه های حجــم، هــر چــه برخــی از ســروده های او را در دلتنگی ها و از 
ندنــی کرده اســت، بــرای قطعات مِن  دوســتت دارم و حتــی در هفتــاد ســنگ قبــر خوا

گذشــته: امضــا حیثیتــی فراهم نیاورده اســت.
مه به  مه اســت و لحــن در ادا مــة همــة لحن هاســت. تختــه شســتی ادا دا تختــی شســتی ا
هــم می ریــزد و روی تختــه شســتی لحــن، در لحــن دیگــری می میرد و لحــن دیگر در 

)41 مــرگ دیگر... )ص 

پاره ای از قعطات اگر چه فاقد امکانات شعری و صوت و معنایند، شعرهای حرفی 
خواندنی اند.

آنچــهراســفیدمیگذاریــم،بــهنوعــیامضایــشکردهایــم؛ســفید،امضایآزاداســت.

آزادیامضا،بهتنهاییمیماند.

تنهاییامضاییآزاداستوامضاتنهاست.)ص64(

آنکهشاقمیزند،پشتکسیراکهشاقمیخورد،امضامیکند.)ص۲۲(
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درباره شاعر

هنــدی- شــاعر  شــانکار،  راوی 
آمریکایــی در ســال 1۹75 در واشــنگتن 
ــد. او  ــزرگ ش ــا ب ــد و در ویرجینی متول
لیســانس اش را از دانشــگاه ویرجینیــا 
دانشــگاه  از  را  لیســانس اش  فــوق  و 
کلمبیــا گرفــت، در دانشــگاه کانتیــکات 
تدریــس کــرد، و اکنــون عضــو هیــات 
علمــی دانشــگاه ســیتی هنگ کنــگ 
اســت و مــدرس دوره هــای نویســندگی 
در نیویــورک اســت. او مجلــه ادبــی 
 Drunken( »آنالیــن »قایــق مســت
Boat( را نیــز در ســال 1۹۹۹ تاســیس 
قدیمی تریــن  از  یکــی  کــه  کــرد 
محســوب  نــوع  ایــن  از  مجــالت 
ــد: »شــانکار  ــاره او گفته ان می شــود. درب
از آن دســته فرمالیســت هایی اســت کــه 
از شــعر تجربــی گریــزان نیســت. او هــر 
نــوع شــعر  ایــن  از  قــدر می خواهــد 
ــا  ــی آن را ب ــد، ول ــتفاده می کن ــز اس نی

عشــقش بــه تــوازن و حساســیت 
می آمیــزد.« هــم  در  کالســیک 

مترجــم  و  منتقــد  شــانکار 
ــش در  ــت و نقدهای ــده ای اس شناخته ش
مجــالت معتبــری چــاپ شــده و در 
داوری  زیــادی  شــعر  جشــنواره های 
ــران یــک  کــرده اســت. او یکــی از دبی
ــعرهای  ــده ی ش ــع از گزی ــاب مرج کت
و  جنوبــی  آســیای  معاصــر  شــاعران 
شــرقی اســت کــه توســط انتشــاراتی 
ــن  ــد. اولی ــر ش ــون منتش ــروف نورت مع
کتــاب شــعرش بــا عنــوان »ابزارمنــدی« 
را در ســال 2005 منتشــر کــرد کــه مورد 
ــومش،  ــاب س ــت. کت ــرار گرف ــه ق توج
»شــیار عمیــق« )2011( نیــز جایــزه ملــی 
ــای  ــرد. از او مجموعه ه ــعر را ب ــد ش نق
ــال  ــد« در س ــد باش ــه می توان ــر چ »دیگ
2015 و »کاربردهــای گوناگــون نعنــاع« 
در ســال 2018 نیــز منتشــر شــده اســت. 
جملــه  از  دیگــری  جایزه هــای  او 
ــرده اســت. ــز ب ــزه پوشــکارت را نی جای

  مرا بنگر: من یک گیاه روُرستم

راوی شانکار |مسعود غفوری
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درباره ترجمه:
ــرای  ــه ب ــانکار، بلک ــرای راوی ش ــط ب ــه فق ــته ای ن ــده ی شایس ــد« نماین ــعر »تبعی ش
ــی و  ــی و نابه جای ــس جابه جای ــت، ح ــتجوی هوی ــت. جس ــرت اس ــات مهاج کل ادبی
ــت.  ــعر اس ــی ش ــون اصل ــه درون مضم ــرون و چ ــه در بی ــا چ ــا دوگانگی ه ــری ب درگی
ــه  ــت ب ــن وضعی ــف ای ــرای توصی ــه راوی ب ــن و درخشــان ترین اســتعاره ای ک واضح تری
ــاه  ــی گی ــن نوع ــت. ای ــا epiphyte اس ــت« ی ــاه روُرس ــتعاره ی »گی ــرد، اس کار می ب
ــدارد امــا  ــر روی گیــاه دیگــری می رویــد و در نتیجــه، ریشــه در خــاک ن اســت کــه ب
ــران  ــی در ای ــجویان زیست شناس ــرا دانش ــه ظاه ــود. البت ــوب نمی ش ــم محس ــگل ه ان
ــراع  ــک اخت ــد و »روٌرســت« ی ــن »اپی فیــت« اســتفاده می کنن از همــان کلمــه ی التی
فرهنگســتانی اســت، امــا نخواســتم غرابــت ایــن کلمــه تخصصــی در شــعر را با اســتفاده 

از شــکل التیــن دوچنــدان کنــم. 
نشــانه ها و عناصــر فرهنگــی و هویتــی )مثــل لُنــگ و چــای ماســاال در مقابــل ســیمون 
ویــر و ماشــین داج و بینگــو( نیــز بــه مثابــه میخ هایــی هســتند کــه در دل شــعر فــرو 
می نشــینند تــا تعلــق راوی شــعر را بــه جاهــای مختلــف نشــان دهنــد: در مقابــل لنــگ 
ــام می بــرد،  و چــای ماســاال کــه هویــت شــرقی را می رســاند، راوی از ســیمون ویــل ن
یــک فیلســوف فرانســوی اوایــل قــرن بیســتم کــه مفهــوم »بی ریشــگی« را بــه عنــوان 
ــه  ــن از داج، ک ــی فلســفه ی سیاســی اش می شناســاند؛ و همچنی ــم اصل یکــی از مفاهی
یــک اتومبیــل آمریکایــی از خانــواده کرایســلر اســت کــه بــه قــدرت و کالس باالیــش 
معــروف اســت؛ و در نهایــت بــازی بینگــو، کــه نوعــی بــازی شانســی بــا اعــداد اســت. 
خالصــه ایــن کــه نمی دانــم بــدون گــوگل اصــال می توانســتم بــه درکــی از ایــن شــعر 

برســم یــا نــه، چــه برســد بــه ترجمــه اش!
ضربــه ی آخــر را هــم شــعر در توصیــف دوگانگــی بیــن بــدن و روح می زنــد، آن هــم بــا 
اســتفاده از یــک اســتعاره ی برنــده. در ترکیــبThis alien feeling ایهامــی وجــود 
ــی  ــس بیگانگ ــن ح ــرد: »ای ــر ک ــکل فک ــه دو ش ــه اش ب ــرای ترجم ــود ب دارد و می ش
ــه«. تصــور مــن ایــن اســت کــه معنــی اول  ــا »ایــن حــس بیگان ــودن[« و ی ــه ب ]بیگان
در بافــت و معنــی شــهر بیشــتر می نشــیند. ســطر بعــد را هــم ابتــدا خیلــی ســاده تر 
ــک  ــک ماس ــن ی ــح از م ــر صب ــد: »ه ــته باش ــری داش ــم بهت ــه ریت ــردم ک ــه ک ترجم
مناســب می تراشــد.« امــا حــس کــردم ایــن دیگــر یــک دســتکاری عمــده در معنــای 
شــعر اســت، و کلمــه »اســتفاده کــردن« بایــد بــرای تکمیــل معنــای مــورد نظــر راوی 

حتمــا در شــعر باشــد. 
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by Ravi Shankar

,There's nowhere else I'd rather not be than here
 ,But here I am nonetheless, dispossessed
Though not quite, because I never owned
What's been taken from me, never have belonged
 .In and to a place, a people, a common history
 - Even as a child when I was slurred in school
- Towel head, dot boy, camel jockey
None of the abuse was precise: only Sikhs
,Wear turbans, widows and young girls bindus
. . . Not one species of camel is indigenous to India
If, as Simone Weil writes, to be rooted
Is the most important and least recognized need
 .Of the human soul, behold: I am an epiphyte
I conjure sustenance from thin air and the smell
.Of both camphor and meatloaf equally repel me
 ,I've worn a lungi pulled between my legs
,Done designer drugs while subwoofers throbbed
 ,Sipped masala chai steaming from a tin cup
,Driven a Dodge across the Verrazano in rush hour
,And always to some degree felt extraneous
.Like a meteorite happened upon bingo night
,This alien feeling, honed in aloneness to an edge
 .Uses me to carve an appropriate mask each morning
.I'm still unsure what effect it has on my soul

|
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تبعید

راوی شانکار
هیچ جای دیگری جز اینجا نیست 

که نخواهم در آن باشم
اما به هر حال اینجا هستم، 

بی سرپناه، اما نه کامال، 
چون هرگز مالک آن چیزی که از من 

گرفته شده نبوده ام،
و هرگز به مکان، مردم یا تاریخ مشترکی تعلق نداشته ام.

حتی در کودکی وقتی در مدرسه به من توهین می شد
-کله حوله ای، پسرنقطه ای، شترسوار-

هیچکدام از توهین ها دقیق نبود: 
فقط سیک ها دستار می گذارند؛ 

و فقط بیوه ها و دختران جوان بر پیشانی شان نقطه؛
و هیچ گونه ای از شتر بومی هندوستان نیست...

اگر، آنطور که سیمون ِویل می نویسد، ریشه دار بودن
مهم ترین و ناشناخته ترین نیاز روح انسان است

مرا بنگر: من یک گیاه روُرستم.
من تغذیه ام را فقط از هوا طلب می کنم

و از بوی کافور و گوشت به یک اندازه بیزارم.
من در میان پاهایم لُنگ پوشیده ام،

مخدرهای صنعتی را با کوبش آهنگ مصرف کرده ام،
خرده خرده و داغ داغ 

از یک فنجان نازک چای ماساال نوشیده ام،
با ماشین »داج« از پل ورازانو در ساعت شلوغی 

رد شده ام،
و همیشه حس کرده ام تا حدی خارجی هستم،
من شهاب سنگی که شب بازی بینگو فرو بیفتد.

این حس بیگانگی، که لبه هایش در تنهایی تیز شده،
هر صبح مرا به کار می گیرد

 تا یک ماسک مناسب بتراشد
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How the Search Ended
Ravi Shankar

,Before the bus flattened me
I was searching for a scent
 Never to be remembered
.Until it was smelled again

 :My fault not the driver’s
I had stopped to stare at a girl
 .Undressing in her window
 .I was too far to smell her

 ,Earlier, I had visited a palm reader
 Not to trace my lifeline, merely
 To discover where to buy
 .An oversize neon hand

 On the way home, my head jangled
:With a premise
 Life is either more or less 
 .Serious than I imagine it to be
.And then came the bus

چنــد  در  شــعر  کل 
ــان  لحظــه می گــذرد. زم
معنــا و فــرم معمولــش 
و  داده،  دســت  از  را 
کــرده  ســعی  شــاعر 
ایــن فشــردگی زمانــی 
ــت و  ــط در رف ــه فق را ن
زمانــی  برگشــت های 
ــی  ــت خط ــدم رعای و ع
زمــان، بلکــه در انتخــاب 
واژه هــا هــم نشــان بدهد. 
ایــن ســخت ترین جنبه ی 
شــعر بــرای ترجمــه بــود، 
چــون انتقــال هم زمــاِن 
ــه  ــرم در ترجم ــا و ف معن
غالبــا غیــر ممکــن اســت.

کلمــه »ناگهــان« را بــه 
شــش ام  ســطر  ابتــدای 
چــون  کــردم،  اضافــه 
حالــت  کــه  معادلــی 
ناگهانــی توقــف میــان 
خیابــان را منتقــل کنــد 
اگــر  نکــردم.  پیــدا 
»ایســتاده  می نوشــتم 
بــودم«، وفادارانه تــر بــود 
خواننــده  شــاید  ولــی 
کــه  نمی شــد  متوجــه 

درباره ترجمه 
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جستجو ای�ز گونه پایان یافت
راوی شانکار

پیش از این که اتوبوس نقش زمینم کند،
در جستجوی یک رایحه بودم

که قرار نبود به یاد آید
تا زمانی که دوباره استشمام شود.

تقصیر من بود، نه راننده:
ناگهان ایستاده بودم، خیره به دختری
که پشت پنجره لباسش را در می آورد.

برای بوییدنش خیلی دور بودم.

قبل تر، به دیدن کف بین رفته بودم
نه برای پی گرفتن مسیر زندگی ام، 

بلکه تا فقط پی ببرم که کجا 
یک دست بزرگ نئون بخرم.

در راه خانه، غوغایی بود 
در سرم با این مساله:

زندگی یا بیشتر و یا کمتر 
از آن چه من می اندیشم 

ــه  ــتادن ب ــل ایس ــن عم ای
ــاده، و  ــاق افت ــاره اتف یکب
اســتمرار زیــادی نداشــته 
از  هیچ کــدام  اســت. 
کلمــه  معادل هــای 
ــود  ــا وج undress )ب
کلمــه،  ایــن  ســادگی 
ولــی بــه خاطــر خالصــه 
ســطر  در  بــودن اش( 
ــاس اش  ــت. »لب نمی نشس
ــادی  ــی آورد« زی را در م
»لبــاس اش  بــود؛  بلنــد 
زیــادی  می َکنــد«  را 
»برهنــه  محــاوره ای؛ 
زیــادی  می شــد« 
»لبــاس  و  اروتیــک؛ 
می کــرد«  عــوض 
سانسورشــده.  زیــادی 
هــم،  آخــر  ســطر  در 
از لحــاظ معنایــی بهتــر 
بــود کــه بــه جــای کلمــه 
»بعــد«، کلمــه »آنــگاه« 
بــه کار بــرده شــود. ولــی 
غیرمنتظــره  و  ســرعت 
ــا دو  ــطر ب ــن س ــودن ای ب
»آنــگاه«  بلنــد  هجــای 
می شــود گرفتــه 
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ــوم.  ــی ش ــر م ــگاه باباطاه ــه آرام وارد محوط
ــاران رویــم مــی نشــیند.  ــم نــم قطــره هــای ب ن
ــرد  ــه م ــت. دو س ــرد اس ــوز دارد و س ــوا س ه
ــی  ــط فروش ــه بلی ــوي باج ــه جل ــی را ک و زن
ــرد فروشــنده  ــم. م ــی زن ــار م ــد کن ایســتاده ان
مثــل همیشــه بــا افســوس ســرش را تــکان 
ــدون آن کــه  ــد. ب مــی دهــد و ســالم مــی کن
ــم  ــه طرف ــد و ب ــی کن ــط م ــک بلی ــم ی بگوی
مــی گیــرد. مــی پرســم: َخ، خبــری نشــد؟
-نه خواهر من، خبری بشه حتماً بهتون زنگ 

می زنم.
خــرس پشــمالوی عروســکی را زیــر بغــل 
مــی گــذارم و از داخــل کیــف گردنــي ام 
دواســکناس مچالــه درمــی آورم و یکــی از 
ــاال  ــه هــا ب ــه مــرد مــی دهــم. از پل آن هــا را ب
مــی روم. مقابــل آرامــگاه هشــت ضلعــی مــی 
ایســتم. بــه کبوترانــی کــه دور گنبــد آبــی مــی 
ــی  ــدی م ــاز گنب ــم. ب ــی کن ــگاه م ــد ن چرخن
ــک  ــود. ی ــی ش ــاز م ــا ب ــه دع ــم ب ــم و زبان بین
ــرم.  ــی گی ــد م ــم را از گنب ــم های ــه چش لحظ
ــا  ــاله ب ــج س ــار پن ــه پســر بچــه ای چه روی پل

ــی  ــاال م ــا ب ــه ه ــم. از پل ــی بین ــن قرمزم کاپش
دوم و داد مــی زنــم: پیمــان نــرو، وایســا مامــان. 
دیگــر نمــی بینمــش. مــی ایســتم. چرخــی 
مــی زنــم و اطــراف را نــگاه مــی کنــم. مــردی 
ــا  ــه ه ــتین پل ــم داش ــد.  – خان ــی آی ــو م جل
را بــاال مــی رفتیــن ایــن از دســتتون افتــاد. 
ــوش  ــم. گ ــی کن ــگاه م ــرد ن ــتهای م ــه دس ب
خــرس پشــمالوخاکی شــده. عروســک را مــی 
ــی  ــاک م ــا دســت پ ــرم و گوشــهایش را ب گی
ــا اَر، ارزشــه مرســی. ــرام ب ــی ب ــم.  –  خیل کن

-ببخشید می پرسم چی شد یک دفعه 
دویدین؟

- ِپ، پسرم اینجا وا، وایساده بود.
را  اطــراف  متعجــب دور و  قیافــه  بــا  مــرد 
– پــس االن کجاســت؟  نــگاه مــی کنــد. 
ــبانم.  ــی چس ــودم م ــه خ ــفت ب ــمالو را س  پش
ــا  ــرف ه ــی ش ــه. ب ــم نش ــش گ ــن دنبال –بری
کار جدیــد یــاد گرفتــن. کلیــه هــای بچــه 
خودشــون  فروشــن  مــی  درمیــارن  رو  هــا 
ــون.  ــو خیاب ــن ت ــی کن ــغال ول م ــل آش رو مث
باشــه.  بهــش  چشــمی  چهــار  حواســتون 
ســرم را بــه عالمــت تائیــد تــکان می دهــم و از 

خ و فلک  چر

|مریم ایجادی
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مــی چســبم بــه دیــوار ســنگی وســرد. بــه 
کاشــی هــای ســقف کــه نقــش و نــگار آبــی 
و ســبز و قرمــز در هــم پیچیــده انــد نــگاه مــی 
کنــم. امیــر گفتــه بــود: کیمیــا ببیــن چــه قــدر 
کاشــی کاریهــای معــرق ســقفش قشــنگه.  
ــاال  ــوری اون ب ــت. چط ــدم هس ــه بلن -آره چ
ــره  ــتر از مقب ــي بیش ــا خیل ــه اینج ــردن! ب کارک
باباطاهــري کــه تــو خــرم آبــاده رســیدن. 
باالخــره مقبــره اش اینجاســت یــا اونجــا؟
و  لهجــه  بــا  شــعرهاش  بیشــتر  -چــون 
مــی  همیــن  بــرای  بــوده  لــري  گویــش 
گــن احتمــاالً لــر بــوده. ولــی تــو تاریــخ 
ــدان  ــه هم ــلجوقي ب ــاه س ــي پادش ــت وقت هس
باباطاهــر رفتــه، خــوب  بــه دیــدن  اومــده 
ایــن نشــون مــی ده همــدان زندگــی مــی 
مــرده. هــم  همیــن جــا  احتمــاالً  و  کــرده 

امیر سرش را پایین آورد. - اِ پس پیمان 
کجاست؟ 

برگشتم نبود با صدای بلند گفتم: پیمان، 
پیمان مامان کجایی؟

بــه آدم هــا تنــه مــی زدم و راهــم را از میانشــان 

جلــوی مــرد رد مــی شــوم. بــا حــرف هایــش 
دوبــاره دلشــوره بــه جانــم مــی افتد و احســاس 
مــی کنــم کــه از حلقــم بــاال مــی آیــد. پیرزنــی 
ــرمه ای  ــادر س ــزرگ، چ ــوزی ب ــا ق ــده ب خمی
نــخ نمــا و رنــگ و رورفتــه ای را روی ســرش 
انداختــه و روی زیرانــداز کهنــه و پــاره ای 
بــاالی پلــه هــا نشســته اســت. لبــه هــای خــاک 
ــرون زده و روی  ــداز بی ــه چــادر از زیران گرفت
ــار  ــی دو ب ــم یک ــاًل ه ــده. قب ــید ش ــن کش زمی
همیــن جــا دیــده بودمــش. از کنــارش رد مــی 
ــاب ســوخته  ــر و آفت ــه صــورت الغ شــوم و ب
ــفیدش از دو  ــای س ــم. موه ــی کن ــگاه م اش ن
طــرف، صــورت پــراز چروکــش را پوشــانده. 
ــکان  ــب ت ــاعت مرت ــدول س ــل پان ــرش مث س
مــی خــورد و چیــزی زیرلــب مــی گویــد کــه 
ــر  ــگاه باباطاه ــوم. وارد آرام ــی ش ــه نم متوج
ــه  ــل ب ــن و موبای ــرد دوربی ــوم. زن و م ــی ش م
دیوارهــای  روی  از  و  گردنــد  مــی  دســت 
ــر  ــای باباطاه ــی ه ــگ دوبیت ــرم رن ــنگی ِک س
را مــی خواننــد و عکــس و فیلــم مــی گیرنــد. 
مردمــک چشــم هایــم روی صــورت بچــه هــا 
مــی چرخــد. هیــچ کــدام شــبیه پیمــان نیســتند. 
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ــان را  ــد پیم ــدای بلن ــا ص ــردم. ب ــی ک ــاز م ب
صــدا مــی کــردم. داخــل آرامــگاه نبــود. 
سراســیمه دویــدم بیــرون. پیمــان کنــار ســنگ 
ــمالو  ــود. پش ــتاده ب ــی ایس ــون همدان ــر مفت قب
ــته  ــک بس ــود و ی ــبانده ب ــودش چس ــه خ را ب
شــکالت قرمــز هــم رنــگ کاپشــن اش تــوی 
ــه  ــتم را روی قفس ــود. دس ــرش ب ــت دیگ دس
ســینه ام کــه بــه شــدت بــاال و پاییــن مــی 
ــرون  ــدا بی ــا ص ــم را ب ــتم و نفس ــت گذاش رف
ــان  ــا شــکرت. مام ــم: وااای، خدای دادم و گفت
از کجــا آوردی؟ ایــن شــکالت رو  جــان 

با انگشت کوچکش روبه رو را نشان داد و 
گفت: اون آقا بِم داِدش. 

کــردم  نــگاه  و  گرفتــم  را  انگشــتش  رد 
آرامــگاه.  داخــل  برگشــتیم  نبــود.  کســی 
صــدای ســوزناک مــردی کــه اشــعار باباطاهــر 
را مــی خوانــد در گوشــم مــی پیچــد. بِکشــت 
خاطــرم جــز غــم نرویــو/ بباغــم جــز گل ماتــم 
ــاه  نرویــو/ بصحــرای دل بــی حاصــل مــو/ گی
ناامیــدی هــم نرویــو. چشــم مــی چرخانــم تــا 
روی دیوارهــای ســنگی ایــن دوبیتــی را پیــدا 
کنــم. کلمــات را تــار مــی بینــم. بینایــی ام روز 
ــالت  ــد از تعطی ــود. بع ــی ش ــر م ــه روز بدت ب
بایــد وقــت چشــم پزشــکی بگیــرم. امیــر 
ــد  ــا باش ــد اینج ــرد بای ــن م ــه ای ــود ک ــه ب گفت
ــا حــال و هــوای اینجــا را بســازد.  ــد ت و بخوان
از آن روز بــه بعــد هــر وقــت آمــدم اگــر 
ــی  ــود. تازگ ــش ب ــود صدای ــم نب ــودش ه خ
هــا صــدا تــا تختخــواب مــن هــم آمــده. شــب 
هــا وقــت خــواب همیــن کــه چشــمانم را مــی 
بنــدم مــی آیــد و آنقــدر در ســرم تکــرار 
مــی شــود تــا خوابــم ببــرد. بــه گلدانهــای 
ــنگ  ــادور س ــه دورت ــک ک ــتیکی کوچ پالس
نــگاه  انــد  شــده  چیــده  باباطاهــر  قبــر 

شــوماس.  مــال  ایــن  مامــان  کنــم.–  مــی 
خــم شــده بــودم و خــودم را هــم قــدش 
کــردم. پیمــان گل بنفشــه را دســتم داد. - 
ایــن رو از کجــا آوردی؟ مرســی عزیــزم. 
لــپ  چســباندم.  بــه صورتــش  را  صورتــم 
بــود.  ســرد  و  ســرخ  اش  برجســته  هــای 
قبــر  کنارســنگ  را  پالســتیکی  گلــدان 
ــدم.  ــا کن ــاش از اونج ــت: اون ــان داد و گف نش

-نباید می کندی مامانی. گل بیچاره گناه 
داره.

پیمــان چشــمان درشــتش را ریــز کــرد. ســرش 
داره؟  را کــج کــرد و گفــت: چــي چــي 
لحــن  و  معصــوم  صــورت  یــادآوری  از 
مــی  لبــم  بــر  خنــده  ای  لحظــه  شــیرینش 
ــی  ــعی م ــدم و س ــی بن ــمانم را م ــیند. چش نش
کنــم تصــور کنــم کــه تــوی ایــن مــدت 
چقــدر تغییــر کــرده وچــه شــکلی شــده. 
قطــرات اشــک پشــت پلــک هایــم جمــع 
ــری  ــچ تصوی ــد هی ــی گذارن ــوند و نم ــی ش م
ــا برهــم زدن مــژه هــا اشــک  ــرد. ب شــکل بگی
هــا روی گونــه هــام جــاری مــی شــوند. 
ــرد  ــتانم س ــد. انگش ــی زن ــگ م ــی ام زن گوش
و کرخــت شــده. بــا پشــت دســت اشــک 
ــل را از کیفــم  ــم و موبای ــاک مــی کن هــا را پ
درمــی آورم. روی صفحــه مانیتــور نــگاه مــی 
کنــم. امیــر اســت. از آرامــگاه بیــرون مــی 
روم و کنــار قبــر مفتــون مــی ایســتم. – ســالام 

–سالم کجایی؟ 
زبانــم نمــی چرخــد تــا جوابــش را بدهــم. 
همــدان! رفتــی  بــاز  نگــو  توروخــدا   –
مــی  بــادی  کنــم.  مــی  نــگاه  را  اطرافــم   
خــودم  در  و  شــود  مــی  ســردم  وزد. 
جمــع مــی شــوم. - چــرا هــم، همونجــام.

-دیگه شورش رو درآوردی! فکر نمی 
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کنی آدم نگران می شه. کی رفتی که االن 
اونجایی؟ 

کبوتــری خاکســتری کمــی آن طــرف تــر 
مــی نشــیند. دلــم مــی خواهــد آرام در دســتانم 
ــاال  ــه از آن ب ــو ک ــم ت ــش و ازش بپرس بگیرم
نــگاه مــی کــردی جایی پیمــان مــن را ندیدی؟ 
امیــر ادامــه مــی دهــد: روز چهــارم عیــد، مــن 
و تــک و تنهــا اینجــا ول کــردی و رفتــی؟ 
شــوم.  مــی  نزدیــک  کبوتــر  بــه  آرام 
موبایــل را بیــن شــانه و گوشــم قــرار مــی 
دهــم. دســتانم را شــکل آشــیانه مــی کنــم 
قــدم  یــک  دهــم.  جــای  آن  در  را  او  تــا 
دیگــر برمــی دارم امــا یــک دفعــه از جــا 
صدامــو؟ شــنوی  مــی  الــو   - پــرد.  مــی 

- می دونی اِم، امروز چه روزیه؟
ــو  ــط ت ــه فق ــد: ن ــی زن ــاد م ــه فری ــک دفع ی
ــه  ــی ک ــط توی ــردی فق ــر ک ــی، فک ــی دون م
ــح  ــا 4 صب ــان؟ ت ــی ه ــی کش ــذاب م داری ع
بیــدار بــودم. آلبــوم عکــس هــا رو نــگاه مــی 
ــض و  ــال بغ ــن دو س ــام ای ــل تم ــردم و مث ک
ــا  ــی کــردم ت ــه م ــم خف ــو دل ــام رو ت ــه ه گری
ــت  ــا روان ــی، ت ــت نش ــی، ناراح ــدار نش ــو بی ت
نریــزه. هــم  بــه  بیشــتر  هســت  اینکــه  از 

مثــل گربــه ای کــه او را پیــش کــرده باشــند از 
جــا مــی پــرم. گوشــه ای کــز مــی کنــم و همــه 
وجــودم مــی شــود بغــض کــه مــی آیــد و بیــخ 
ــم:  ــی گوی ــختی م ــه س ــیند. ب ــی نش ــم م گلوی
مــن ِپ ِپ پســرم رو مــی خــوام. ای ایــن 
قدرمیــام ایــن ایــن جــا تــا ِپ پــی پیــداش کنم.

ــک  ــی ی ــه حت ــد: دیگ ــی گوی ــخر م ــا تمس  ب
جملــه رو هــم نمــی تونــی درســت بگــی. 
کنــی؟ مــی  کار  چــی  داری  خــودت  بــا 

از ســوز حرفــش بغضــم مــی ترکــد و بــاز 
هــم اشــک هــا هجــوم مــی آورنــد. - برگــرد 

خونــه، اونجــا نمــی تونــی پیــداش کنــی. 
ــرار  ــم آرام و ق ــم اینجــا دل مــی خواهــم بگوی
ــا  ــرم. ام ــم نزدیکت ــه پیمان ــگار ب ــرد. ان مــی گی
مــی ترســم بــاز هــم تپــق بزنــم و مســخره 
ــد:  ــی گوی ــده ای م ــن درمان ــا لح ــد. ب ام کن
کار  چــی  مــون  زندگــی  بــا  داری  کیمیــا 
دســت  از  رو  کارت  کــه  تــو  کنــی؟  مــی 
ــردی  ــر ک ــن فک ــراج کن ــم اخ ــر من دادی اگ
کنیــم؟ کار  چــی  خوایــم  مــي  بعــدش 
مــی  انــدازم.  مــی  بــاال  را  هایــم  شــانه 
خــوردی؟  را  ات  قــرص  پرســد: 
ــد  ــم. – بای ــی گوی ــی م ــه کوتاه ــراه ن ــا اک  ب
بیــا  زودتــر  پاشــو  بخوریــش.  روز  هــر 
منتظرتــم. کنــم.  مــی  خواهــش  خونــه. 
داخــل کیــف.  برمــی گردانــم  را  گوشــی 
صــدای مــردی کــه دوبیتــی هــا را مــی خوانــد 
هنــوز از داخــل آرامــگاه مــی آید. ســرم را باال 
ــه گنبــد آبــی نــگاه مــی کنــم.  مــی گیــرم و ب
ــن. ــم ک ــت؟ کمک ــرم کجاس ــر پس - باباطاه
ــد  ــا انگشــتانم چن ــو مــی نشــینم. ب روی دو زان
ضربــه روی ســنگ قبــر مفتــون همدانــی مــی 
ــا از شــعرهایش  را ســال هــا  ــم. یکــی دو ت زن
ــم  ــی کن ــر م ــه فک ــر چ ــودم. ه ــر ب ــش از ب پی
یــادم نمــی آیــد. فاتحــه ای برایش مــی خوانم. 
دختــر کوچکــی کاله پشــمی صورتــی بــه ســر 
دارد و موهــای روشــن و بلنــدش از دو طــرف 
دورش ریختــه. لــپ هاش از ســرما قرمز شــده. 
ــی  ــد م ــش لبخن ــه روی ــد. ب ــی آی ــم م ــه طرف ب
ــم  ــوی بغل ــه ت ــکی ک ــرس عروس ــه خ ــم. ب زن
اســت اشــاره مــی کنــد و دســتش را دراز مــی 
کنــد. نمــی توانــم پشــمالورا بــه کســی بدهــم. 
دلــم مــی رود بــرای اینکــه دختــر را یــک 
لحظــه ســفت تــوی بغلــم بگیــرم وبویــش 
کنــم. جلوتــر مــی آیــد. دســت ســفید و 
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کوچکــش را در دســتم مــی گیــرم امــا قبــل از 
اینکــه گرمــای وجــودش را حــس کنــم زنــی 
ــد  ــی کش ــرش را م ــت دیگ ــت دس ــا عصبانی ب
ــد کــه دیگــر از او جــدا  ــه او تشــر مــی زن و ب
ــی  ــد م ــیده باش ــه ترس ــگار ک ــه ان ــود. بچ نش
زنــد زیــر گریــه و هــق هــق مــی کنــد. دســتم 
در هــوا مــی مانــد و لبخنــد روی لبــم خشــک 
مــی شــود. نگاهــم مــی افتــد بــه پیــرزن قــوزی 
کــه بــه مــن زل زده. آن روز همــان جایــی کــه 
ــودم. عاجــز و  ــاده ب او نشســته، روی زمیــن افت
درمانــده، ســرم را بیــن دســتانم گرفتــه بــودم و 
بــا صــدای بلنــد زار مــی زدم. ایــن قــدر دنبــال 
پیمــان ایــن طــرف و آن طــرف دویــده بــودم 
کــه دیگــر نــا نداشــتم تــا روی دوپایم بایســتم. 
امیــر ســعی مــی کــرد شــالم را کــه روی شــانه 
ام افتــاده بــود روی ســرم بکشــد. زیــر بازویــم 
را گرفــت تــا از روی زمیــن بلنــدم کنــد. یــک 
ــه ام  ــم و داد زدم: بچ ــه اش را گرفت ــه یق دفع
ــد؟   ــی ش ــوش؟ چ ــس ک ــد. پ ــو اوم ــال ت دنب
اش  یقــه  دور  از  را  دســتانم  کــرد  ســعی 
نکــن  کیمیــا،  بــاش  آروم   - کنــد.  بــاز 
رو  خــودت  پاشــو  مــردم.  جلــوی  زشــته 
پاســگاه.  بریــم  بایــد  کــن  جــور  و  جمــع 
 از ضربــه ای کــه بــه صورتــم مــی خــورد بــه 
ــوه  ــتیکی قه ــی پالس ــم. دمپای ــی آی ــودم م خ
ای درســت کنــارم روی زمیــن مــی افتــد. 
ــی  ــش م ــتم را روی ــوزد. دس ــی س ــه ام م گون
اینطــوری  زنــد:  مــی  داد  پیــرزن  گــذارم. 
بــه مــن زل نــزن چشــم ســفید، پاشــو بــرو 
گــم شــو. بــه اون بچــه چــی کار داشــتی؟ 
پلــه  بــه طــرف  بلنــد مــی شــوم و  ســریع 
هــا مــی روم. مــی ترســم بــاز داد بزنــد و 
آبروریــزی کنــد. بــاز هــم بــه همــان پلــه 
کــه مــی رســم پاهایــم شــل مــی شــود و مــی 

ایســتم. امیــر گفتــه بــود: همــون وســط پلــه هــا 
وایســین عکــس بنــدازم. پیمانــم مــن رو نــگاه 
ــی دی؟ ــون م ــت تک ــی دس ــرای ک ــی. ب بابای

- اوناش اون آقا بود بِم شکالت داد. 
- خیلی خوب دیگه دست تکون نده عکس 
خراب می شه. آها انداختم. خوب شد. بریم.
موبایل را داخل جیبش گذاشت. به دستانش 

نگاه کرد.
 - کیمیا چتر دست توئه؟
- ن ه دست خودت بود.

- آخ جا گذاشتم. یک دقیقه اینجا وایسین. 
 پیمــان هــم دنبالــش دویــد. داد زدم کــه نــرو 
ــت.  ــا رف ــاد. ام ــات بی ــا باب ــا ت ــا اینج ــان بی مام
نگاهــم را بدرقــه اش کــردم. پشــت امیــر وارد 
آرامــگاه شــد. چنــد ثانیــه گذشــت. دلــم شــور 
زد. از پلــه هــا بــاال رفتــم. امیــر خنــدان بــا چتــر 
برگشــت و گفــت: به دیوار تکیــه داده بودمش 
تــا بتونــم عکــس بگیــرم. خوبــه نبردنــش. 

گفتم: پس پیمان کو؟ 
یکــی محکــم بــه مــن تنــه مــی زنــد. ســعی مــی 
ــرد  ــم. م ــا نیفت ــم ت ــظ کن ــم را حف ــم تعادل کن
ــد: مــردم هــم یــک چیزیشــون مــی  مــی گوی
ــادی.  ــا وایس ــه ه ــط پل ــور وس ــش اون ــه بک ش
ســرم را پاییــن مــی انــدازم و از پلــه هــا پاییــن 
ــروش دم در ورودی  ــط ف ــرد بلی ــم. م ــی آی م
ایســتاده و بــه مــن نــگاه مــی کنــد. بــه صورتــم 
اشــاره مــی کنــد و می پرســد: چیزی که نشــد؟

-  نه، خوخوبم. 
ــی  ــگاه م ــتم ن ــوی دس ــک ت ــه عروس ــرد ب م
ــود؟  ــمالو ب ــمش پش ــد: اس ــی گوی ــد و م کن

سرم را تکان می دهم.  
– ُخ خودتون از روی َچ چمن ها پیداش 

کردین.
به پیرزن قوزی اشاره می کنم و می گویم: 
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قبال هم دی دیده بودمش. َمش مشکوک 
نیست؟

- خیلی از مردم اینجا اونو می شناسن و قصه 
اش رو می دونن.

- چه قص صه ای؟ 
ــرده.  ــم ک ــه اش رو گ ــما بچ ــل ش ــم مث - اون
بــا تعجب مــی گویم: بچ، بچــه اش رو؟ اینجا؟

- معلــوم نیســت هــر کســی یــک چیــزی مــی 
گــه خودشــم دیگــه هــوش و حــواس درســتی 
ــفر  ــرای س ــه، ب ــل ورامین ــن اه ــی گ ــداره. م ن
اومــده بــودن همــدان. وقتــی ایــن اتفــاق مــی 
ــی  ــا زندگ ــن ج ــان همی ــوهرش می ــا ش ــه ب افت
مــی کنــن تــا بتوننــن بچــه شــون رو پیــدا 
کنــن. امــا پیــدا نمــی شــه. کــم کــم مشــاعرش 
ــی  ــر روز م ــی گــن ه ــی ده. م رو از دســت م
ــه یــک جــا بســت مــی شســته. یــک روز  رفت
دم آرامــگاه بوعلــی، یــک روزشیرســنگی، 
یــک روز حمــام قلعــه، یــک روزهــم اینجــا.

- شوهرش  چ ...؟
-  ولش کرده.

- ِول ولش کرده؟ 
پیــرزن  گویــد:  مــی  غمگینــی  لحــن  بــا 
باشــه  زنــده  اش  بچــه  اگــه  بیچــاره! 
باشــه.  داشــته  رو  ســال  چهــل  بایــد  االن 
ــی  ــال! برم ــل س ــم: چ چه ــی گوی ــب م زیرل
گــردم بــه طــرف پیــرزن. دیگــر قــوز بزرگــش 
ــه نظــرم زشــت نمــی آیــد. مــی دانــم غصــه  ب
کمــرش را شکســته و دیگــر تــوان صــاف 
ــگاه مــی  ــه صورتــش ن ــش را نداشــته. ب کردن
ــر کــدام  ــق ه ــای عمی ــن چــروک ه ــم. ای کن
داســتان هــزار درد اســت. از محوطــه آرامــگاه 
بیــرون مــی آیــم. فروشــنده دوره گــردی 
ســینی ُکمــاج های ردیــف شــده را جلویم می 
گیــرد و اصــرار مــی کنــد یکــی بخرم. ســرم را 

بــه عالمــت نفــی تــکان می دهــم. برمــی گردم 
ــه  ــم. جمل ــی کن ــگاه م ــرزن ن ــه پی ــاره ب و دوب
ــم. ــد: منتظرت ــی چرخ ــرم م ــر در س ــر امی آخ
ــفالی  ــای س ــارچ ه ــه و پ ــاط کاس ــار بس ازکن
آبــی مــی گــذرم. به راســت مــی پیچــم. مردی 
چــرخ و فلــک رنگــی دســتی را مــی چرخانــد. 
صــدای خنــده بچــه هــا مــی آیــد. دلــم بــرای 
شــنیدن خنــده هــای بــی خیــال کودکانــه 
ــی  ــه ای م ــی روم. گوش ــو م ــده. جل ــگ ش تن
ــاد  ــای ش ــو دنی ــه ای مح ــرای دقیق ــتم و ب ایس
آنهــا مــی شــوم. مــرد رو بــه مــن مــی کنــد و 
ــم. ــوارش کن ــه ات رو بیارس ــد: بچ ــی گوی م

-  َب، بچه ام؟
- مگه این عروسکش نیست؟

ــی از  ــم. کودک ــی کن ــمالو م ــه پش ــی ب نگاه
الی میلــه ســبز آهنــی دســتش را دراز مــی 
کنــد و مــی گویــد: مــی دیــش بــه مــن؟
برمــی  طرفــش  بــه  قــدم  چنــد  اراده  بــی 
ــی دارد.  ــه م ــک را نگ ــرخ و فل ــرد چ دارم. م
دســتم پیــش نمــی رود تــا عروســک را بــه او 
بدهــم. مــرد مــی گویــد: معطــل نکــن خانــم. 
بــه چهــره منتظر کودک نــگاه می کنم. دســتم 
ــرم  ــدن ن ــتانم را در ب ــی آورم. انگش ــاال م را ب
پشــمالو فــرو مــی کنــم. دســتم پاییــن مــی افتد. 
عروســک را بــه ســینه ام مــی چســبانم و فشــار 
مــی دهــم. رو بــه مــرد مــی گویــم: بایــد بــرم.
گویــد  مــی  چیــزی  لــب  زیــر  مــرد 
چرخانــد.                مــی  را  فلــک  و  چــرخ  و 
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ــطه ی آن  ــه واس ــا ب ــم ت ــری را برگزین ــعری عنص ــدد ش ــر متع ــان عناص ــم می ــر بخواه اگ
ــه موســیقی شــعر  ــد ب ــم بای ــه گمان شــعرهای ضیایــی را اندکــی شــکافته و شــرح دهــم ب
تکیــه زنــم. وقتــی شــعرهای ضیایــی را می خوانــم همــه چیــز بــرای مــن به شــکل موســیقی 
ــوع شــدیدش.  ــی اســت آن هــم از ن نمــوده می شــود. یعنــی محــور شــعر، ریتــم و هارمون
ــی  ــا فرمانده ــد. واژه ه ــل می کنن ــتقل عم ــه مس ــول جمل ــی در ط ــعر ضیای ــات در ش کلم
معنــا را بــه دســت دارنــد. احتمــاال اگــر در شــعرهای ضیایــی ســراغ دســتور و مراتــب آن 
برویــم ســرخورده بــاز خواهیــم گشــت. شــعرهای ضیایــی دســتورگریزند. گاه معناگریزنــد. 
ــا متــر و محکــی  ــه دســتورمندی ســازگار نیســتند. پــس ب ــا معیارهــای اذهــان معتــاد ب ب
ــب جســت و جــو باشــیم  ــد در شــعرهای ضیایــی جســت و جــو کــرد، اگــر طال دیگــر بای
وگرنــه ایــن شــعرها را بایــد خوانــد و از موســیقی و واژگان بــه کلیاتــش دســت یافــت. ذهــن 
وحیــد در طــول زمــان بــرای شــعرهایی از جنــس شعرآســتان ورزیــده شــده اســت. هجــوم 
بی قــرار و شــاید وحشــیانه ی واژه هــا را بــه ذهــن و ســپس روی کاغــذ را نمی تــوان ســهل 
و ســاده گرفــت. انفجــار عظیمــی از واژه هــا در شــعر وحیــد اتفــاق می افتــد. شــاید در یــک 
بی زمانــی و بی مکانــی کــه شــاعر را بــا خــود می کشــد و بــه جهان هــای ناشــناخته 
می بــرد. واژه هــا انــرژی فــوق العــاده ای دارنــد. وحیــد متخصــص آزادســازی انــرژی نهفتــه ی 
ــی اش  ــوع ایران ــت مدرن از ن ــدرن و پس ــعر م ــه در ش ــه ک ــه ای از آن چ ــت. گوش واژه هاس
اتفــاق می افتــد در شــعر وحیــد ســاری و جــاری اســت. اصــال از ایــن منظــر می توانــم ادعــا 

ــت. ــران اس ــاعر ای ــت مدرن ترین ش ــی پس ــه ضیای ــم ک کن
لربیزشودازدهانبچهایاستامینو/فنی

استا/لنی
ایــن/چنــنیکــهبــرادریآری،رفیقــهدربغلت،بــدرودمیکنیبــااســرومولوی)کلهی

تــویطبقبامــداد، ص ۴8( ســحر

ــب را  ــته اند، مخاط ــدا گش ــات ج ــل کلم ــزی از اص ــا ممی ــه ب ــن ک ــن و چنی ــن و لی فی
یکهــو بــه جهــان دیگــری پرتــاب می کننــد. فیــن از جهــت امتــداد طولــِی معنــا، بی ربــط 
ــات  ــد. ارجاع ــاع می ده ــر ارج ــن و امیرکبی ــه فی ــن را ب ــاعر ذه ــد ش ــا تأکی ــد، ام می نمای

 بی چمدان
از ایستگاه تو می رسم
کاظم نظری بقا | نگایه به شعرهای وحید ضیایی
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درون متنــی و برون متنــی مختصــه ای اســت اصیــل در شــعرهای وحیــد. از ایــن رو تاریــخ 
و اســاطیر در ایــن اشــعار جایــگاه ویــژه ای را بــه خــود اختصــاص داده انــد. حضــور پُربســامد 
اتفاقــات مهــم تاریخــی، شــعرهای ضیایــی را آکنــده اســت. نمی شــود شــعری را شــنید یــا 
خوانــد و گوشــه ای از تاریــخ ایــران و یــا جهــان را در آن مشــاهده نکــرد. اطالعــات گســترده 
ــتوها و  ــه پس ــود. ب ــار می ش ــن انب ــده در ذه ــت آم ــه دس ــیع ب ــه ی وس ــه از راه مطالع ک
داالن هــای ذهــن رانــده می شــود و در اتفاقــی نــادر کــه شــعرش می خوانیــم صاعقــه وار بــر 
ذهــن مخاطــب کوبیــده می شــود و یــا چونــان ســیلی ســهمناک دره هــا و کوه هــای ذهــن 
ــا هارمونــی خــاص خــود اســت. کلمــات و  ــوردد. ایــن صاعقــه و ســیل همــراه ب را در می ن

ــد. ــد می کنن ــد و گاه کن ــی را گاه تن ــن هارمون ــا ای اوزان آن ه
مخاطــب شــعر ضیایــی بــرای مواجهــه بــا شــعر بایــد آمادگــی داشــته باشــد یــا در اثــر تکرار 
خوانــش ایــن آمادگــی را در خــود بــه وجــود بیــاورد وگرنــه شــعرها پــس زده خواهنــد شــد. 
ــد  ــران الزم اســت. بای ــات پســت مدرن شــعر ای ــا جریان ــی، آشــنایی ب ــی ذهن ــرای آمادگ ب
اندکــی در بــاب مباحــث معنایــی و زبانــی حوزه هــای نقــد شــعر امــروز، اطالعاتــی کســب 

ــه آب نبایــد زد.  کــرد و بی گــدار ب
درماقهوهخانهایاست

وکفشهامان،پاشنهگرفتهازساقیانمخرب
خانههاییباواو،عروسانی

صدوچندسالبخورداینپرانپدرسگازحرمنارصی
گلولهوزنحاالنانجیبه

باتیلههاکهچشمهایندوستارههاکهازنوکدندانمیزنند
سو..سو)همان، ص ۴۹(

ــوان در  ــم و... می ت ــری، زن، چش ــرم ناص ــاقی، ح ــه، س ــون قهوه خان ــی چ ــز- واژگان ــا رم ب
امتــداد ایــن شــعر بــه معنــا و اشــارات تاریخــی آن پــی بــرد. ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه 
صرفــا بــا شــناخت جایــگاه چنــد واژه بــه تفســیر شــعر بپردازیــم، بلکــه مصراع هــای شــعر 
ــه.  ــاز و کنای ــبیه و مج ــتعاره و تش ــیقی اند و اس ــر از موس ــاعرانه. پ ــد و ش ــخته می نماین س
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امــا ضبــط و ربــط ســنتی ندارنــد. ذهن هــای آلــوده بــه ســنت نمی تواننــد بــا ایــن مصاریــع 
ــده  ــاید نیام ــا ش ــنتی م ــعر س ــچ کجــای ش ــر در هی ــاقیان مخب ــب س ــد. ترکی ــار بیاین کن
ــادی  ــه ای ع ــت و کالم صبغ ــوار اس ــاقی دش ــش از س ــن کف ــنه گرفت ــم پاش ــا فه ــد. ی باش
ــه  ــذار ب ــا ســنجه های ســنت گرایانه درســت و اثرگ ــا ب ــال کــردن معن ــن دنب ــدارد. بنابرای ن
نظــر نمی رســد. کلیــات را بایــد کاویــد و اگــر در جزئیــات متوقــف شــدیم بایــد عبــور کــرد.

ــردن از شــعر متضمــن فهــم دقیقه هــای شــاعرانه اســت و اگــر کســی در شــعری  ــذت ب ل
ایــن دقایــق را در نیابــد و یــا مشــکلی بــرای دریافــت آن داشــته باشــد بایــد چشــم هایش را 
بشــوید و جــور دیگــر ببینــد. ایــن جــور دیگــر دیــدن اگــر در درون مــا فراهــم آمــد مســأله 

پاســخی پیــدا خواهــد کــرد وگرنــه بایــد عطایــش را بــه لقایــش بخشــید.
مــن بــه شــخصه چــاره ی کار را در تمریــن و تکــرار یافتــه ام. آن چــه کــه مــرا بــه خوانــدن 
ــای  ــد دنی ــه ی نخســت موســیقی شعرهاســت و بع ــد در مرتب ــب می کن ــی راغ شــعر ضیای

ــی.  ــات درون و برون متن ــت ارجاع ــا و بعــد هــم دریاف ســحرانگیز واژه ه
ــام،  ــت تم ــا صراح ــد ب ــت. وحی ــوده اس ــش ب ــم لذت بخ ــه برای ــی همیش ــف های زبان کش
همیشــه در شــعرهایش دســت بــه کشــف های تــازه می زنــد. از منظــری شــعر هــم 
ــر مبنــای نظریه هــای زبانــی، کار وحیــد  خالصــه می شــود در همیــن کشــف های زبانــی. ب
آفرینــش شــعر محــض اســت، چــرا کــه عنصــر زبــان و کشــف روابــط کلمــات، هنــِر وحیــد 

اســت در ســرایش شــعر.

ازساعدتکهشاخهایست
ازملودیباغهایبیپایان

بخوان
تامزهایاداریمعلقشوند

قلمهاشعربنویسند
ودرتبعیدگاهیازدرههایناشناخته

زنهایحسودبسیاری
رختپهنکنند

بخوان
تاگلویزخمیشهر

رسماینزدیکزمستانراصدابزند
برفگونههایت

ابریشمبارانباشد
برتنبرهنهیکودکان...)همان، ص 51(

ضیایــی از بــه هــم ریختــن ارتباطــات شناخته شــده ی کالمــی هیــچ هــراس و ابایــی نــدارد. 
جســارت را می تــوان در شــعرهای وحیــد معنــا کــرد. اگــر جســارت او نبــود مانــدن و ادامــه 
ــا  ــان هــم جســارت الزم اســت. ب ــرای کشــف زب ــود. ب دادن برایــش ســخت و دشــوار می ب
ــوان وحیــد ضیایــی شــد. وحیــد  ــا ننویســم گفتــن، نمی ت ــن و ِمــن کــردن و بنویســم ی ِم
ضیایــی در شــعر امــروز یــک برنــد اســت. بــه نظــرم بــرای پســت مدرن شــدن یــک محــک اســت.

اینبرفکهدرگوشآسمانخوابیده
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تابزنمبهجاپایرهگذریبیحواس
عشقراچونکیسهایهرروز

کولیوحشیبینزاکتیهستمکهخوابرامیکشد
ورابطهرامیکشد

بهانظارواکسزدهیعموم.)همان، ص 18(
ــرا  ــت دارم، چ ــتر دوس ــی اش بیش ــد تغزل ــبتا بلن ــاه و نس ــعرهای کوت ــا ش ــد را ب ــن وحی م
ــارات و  ــات و عب ــم. ترکیب ــا می بین ــود را در آن ه ــاعرانه ی خ ــف ش ــی از عواط ــه رگه های ک
تصاویــری کــه اغلــب مــن نمی توانــم جســارت کاربــردش را داشــته باشــم، امــا در تــه دلــم 

ــردن آن هــا را دارم.  ــه کار ب آرزوی ب
زن

بلورشعراست
درگردنههایحرانی
بورانیکهنمیفهمی

کیتورامیبرد)همان، ص 53(
*

بیچمدان
ازایستگاهتومیرسم

بازوانم
درگردنتجاماندهاند.)عاشقانههایبعید، ص ۶1(

عاشــقانه های بعیــد وحیــد بــه معنــای واقعــی کلمــه عاشــقانه اند. ایــن دفتــر ضمــن داشــتن 
قابلیت هــای کالمــی بیشــتر روی انتقــال حــس و حــال عاشــقانه زوم کــرده اســت. کســانی 
ــه شــعرهایش را  ــن مجموع ــد در ای ــار بیاین ــد کن ــا شعرآســتان های وحی ــد ب کــه نمی توانن

ــت.  ــد یاف ــر خواهن متعادل ت
دنیاچزهاییبهمنبدهکاراست

دوبارهکهبرگردم
خواهمخواست

تختیکهتختهسیاهنباشد
رختیکهسیاه

ودلی
کهبهمشتیارزنبرزد

برایگنجشکهایلجوج)همان،ص80(
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 می خواهم تا هستم
 این فیلم را ببینم
| محّمد ولي زاده

یادبود شاعر
حسیز

   جالل پور
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هميگفتمکهخاقانيدریغاگويمنباشد
دریغامنشدمآخردریغاگويخاقاني

نــه مــن  نظامــي  ام و نــه حســین  خاقانــي . در آن شــّکي نیســت؛ امــا ایــن بیــت، عجیــب 
ــر ایــن وجیــزه  امــروز ورد زبانــم شــده؛ از لحظــه اي کــه قــرار شــده شــتابزده و به ناچــار ب
چیــزي بنویســم، دائــم بــا خــودم تکــرار مي کنــم و مثــل ۹5 روز گذشــته کــه از غیبــت او 
ــور ؟!  ــاد حســین جالل پ مي گــذرد، گیــج و منگــم؛ واقعــاً گیــج و منــگ!  یادنامــه ي زنده ی
ــم  ــودش مي افت ــرف خ ــاد ح ــت! ی ــن نیس ــه، ممک ــود؟! ن ــر مي ش ــي! مگ ــه دروغ بزرگ چ
ــون  ــاد همای ــه ي زنده ی ــازِي یادنام ــر آماده س ــه درگی ــي ک ــته، روزهای ــاه گذش ــه بهمن م ک
شــهنواز بودیــم، وقتــي از ُغرولُندهــاي مــن بــه خاطــر اشــتباهي کوچــک در ویرایــش کتــاب 
ــم!  و  ــران مي کن ــودت جب ــه ي خ ــوي یادنام ــر! ت ــخت نگی ــت:  س ــود، مي گف ــان نب در ام
ادامــه اش آن خنده هــاي مرمــوز و ریــزي کــه آن روزهــا حرصــم را درمــي آورد و حــاال دلــم 
ــراي یــک لحظــه شــنیدن آن هــا لــک زده... اهلل اکبــر! کار خداســت دیگــر... دریغــا مــن  ب

شــدم آخــر دریغاگــوي خاقانــي...
همیــن حــاال دلــم مي خواهــد چشــم هایم را ببنــدم، بــه گذشــته هاي دور برگــردم و 
ــش از  ــم: پی ــم. مي بین ــاره ببین ــذرد، دوب ــا او مي گ ــه ب ــم را ک ــم خاطرات ــي از فیل صفحات
ــد  ــت. نمي توان ــتان، رّدي از او نیس ــعِر اس ــب هاي ش ــتان و ش ــِت دبیرس ــال هاي نخس س
باشــد. نــه مــن و نــه او هنوزاهنــوز، آن طــور کــه بایــد و شــاید، دلبســته ي شــعر نشــده ایم. 
بیشــتر تــوپ ِگــرد فوتبــال اســت و تــوپ ریــِز تنیــس روي میــز. و عجیــب این که بعدهاســت 
مي فهمیــم دنیــاي آن روزهــاي هــر دويِ مــان غــرق ایــن دو تــوپ بــوده؛ و عجیب تــر آن کــه 
هــر دو در همــان روزهــا ـ در اوج قهرمانــي! ـ بــا دنیــاي هــر دو تــوپ خداحافظــي مي کنیــم 
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ــه شــعر پنــاه مي آوریــم. چــه آغــوش گرمــي! و ب
در شــب هاي شــعِر امــور تربیتــِي اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اســت کــه همدیگــر 
را مي بینیــم؛ هــر دو خاطراتــي مبهــم از هــم داریــم امــا روایت هایــي سرراســت و مســتند 
ــاپ  ــد! چ ــم باش ــي مه ــد خیل ــوِز آن روز مي توان ــا دو دانش آم ــراي م ــه ب ــي ک ــر اتفاق از ه
شــعرهایمان در نشــریه ي  آئینــه جنــوب  ـ کــه چشــمه ي شــیریِن عزیزانــم محمــد دادفــر و 
نــادر قربانــي اســت، و صفحــه ي شــعر آن البتــه دســتپخِت بــزرگ و پیــر همــه ي مــا اســتاد 
ــدِر  ــه ي ک ــه آئین ــت ک ــفافي اس ــن و ش ــِي روش ــه ي تالق ــي ـ نقط ــر آتش ــاد منوچه زنده ی
خاطراتــم را کنــار مي زنــد و حســیِن ایســتاده بــر پلّه هــاي آخــِر دومیــن دهــه ي عمــرش را 
بــه مــن مي نمایانــد... دیگــر ســال هاي دانشــجویِي مــن اســت و گــره زدن زلفــم بــا مطبوعات؛ 
روزنامــه ي  عصــر  و اندکــي بعدتــر ماهنامــه ي عزیزتــر از جانــم  عصــر پنجشــنبه  در شــیراز 
کــه هــر چــه ایــن فیلــم بــه جلوتــر مــي رود، حضــور حســین هــم همیشــگي تر مي شــود: 
ــه؛ آشــپزي هاي ســال هاي مجــردي )کــه حتمــاً  ــر روزنام ــه دفت ســرزدن هاي مســتمر او ب
هنــوز حامــد یوســفِي جــالي وطن کــرده و آقــاي مهرآییــن طعــم بي نظیــِر آن میگوپلــوي 
ــاد  ــه ی ــیراز ب ــِي ش ــظ در دانشــکده ي مهندس ــون حاف ــخنراني پیرام ــد از س حســین را بع
دارنــد(؛ مســافرت هایمان بــه بهانــه ي شــعر و دیــدار دوســتان شــاعر در شــهرهاي مختلــف؛ 
و... . در ســال هاي ابتــداي دهــه ي هشــتاِد تهــران کــه دیگــر حســین کلیــِد یدکــِي خانــه 
ــردم،  ــگاه  برگ ــر  نیم ن ــر نش ــن از دفت ــه م ــل از این ک ــب ها قب ــي از ش ــم دارد و خیل را ه
ــه تهــران  ــه برگشــته و پذیــراي دوســت شــاعري، جوانــي همشــهري کــه کارش ب ــه خان ب
افتــاده، یــا همکالســي و رفیقــي هــم دل شــده کــه روزشــان را بــا هــم گذرانده انــد. )ایــن 
ــي و ویراســتارِي کتاب هــاي انتشــارات را همــان  صفحــات، محونشــدني اســت.( نمونه خوان
ــد  ــال مي کن ــقانه دنب ــود، آن را عاش ــد مي ش ــد، عالقه من ــروع مي کن ــا ش ــب ها و روزه ش
ــم  ــاي فیل ــه. این جاه ــم ک ــد. گفت ــي مي مان ــال ها باق ــن س ــه ي ای ــت آن در هم ــاي ثاب و پ
دیگــر حضــورش همیشــگي اســت: همراهــي در آماده ســازي و چــاپ کتاب هــاي متعــدد؛ 
ــروض خــارج شــده اند! )و چــه  ــه شاعرانشــان از جــاده ي ع ــح مجموعه شــعرهایي ک تصحی
کیفــي هــم مي کنــد هــر گاه کــه ایــن پنچري هــا را پیــدا مي کنــد! صاحبــش کــه مشــهور 
باشــد، بیشــتر ذوق مي کنــد و جــان مي گیــرد. تــا صبــح هــم کــه شــده پــاي کار و کتــاب 
ــه حاضِر  ــاور همیش ــاوه؛ ی ــش گن ــاعر در زادگاه ــواِن ش ــتان ج ــاردارِي دوس ــد(؛ تیم مي مان
ــاپ  ــتان؛ چ ــران و شهرس ــاب ته ــگاه هاي کت ــم در نمایش ــاراتي هاي مختلف ــاي انتش غرفه  ه
ــي ام  ــزرگ زندگ ــک و ب ــادي هاي کوچ ــا و ش ــپیس ها؛ و غم ه ــودش؛ نیم اس ــاي خ کتاب ه

کــه در همــه ي آن هــا او هــم ســهمي دارد.
ــاره برگــردم و ایــن فیلــم را از ابتــدا ببینــم شــاید ســایه ي اندکــي از  ــم مي خواهــد دوب دل
او جایــي در پَســله هاي خاطراتــم جــا مانــده باشــد کــه دیــدارش کامــم را کمــي شــیرین 

کنــد...
اصــاًل برایــم باورکردنــي نیســت. در مخیلــه ام نمي گنجــد کــه دیگــر او را نمي بینــم. 
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ــن  ــگار همی ــده ام، ان ــام کاري درمان ــا در انج ــد، ی ــش مي کن ــم هوای ــه دل ــا ک بعضي روزه
ــداري  ــودم را دل ــرم. خ ــماره اش را بگی ــه ش ــوم ک ــن مي ش ــه تلف ــت ب ــد، دس ــي باش حوال

مي دهــم کــه حتمــاً پیدایــش مي کنــم. نمي توانــد نباشــد... 
شــوخي اش هــم اصــاًل بــد اســت. مگــر مي شــود پذیرفــت آن همــه شــور و شــوق و عشــق 
بــه کار و زندگــي، آن جــان شــیفته ي شــعر دیگــر نباشــد؟! آن همه چیــز تمــام در معرفــت و 
رفاقــت، در مهربانــي و صداقــت، در نجابــت و ســخاوت، محــال اســت ناباورانــه م ا را و کلمات 
را تنهــا بگــذارد و بــرود! پــس تکلیــف این همــه طــرح و توطئــه بــراي کار و کار و کار چــه 
ــه ي  ــه کلم ــف این هم ــور؟! تکلی ــده چط ــه و نیام ــزل ناگفت ــه غ ــف این هم ــود؟ تکلی مي ش

یتیــم؟! متــون منتظــر تصحیــح؟! نــه! حقیقــت نــدارد! حتمــاً یک جــاي کار مي لنگــد.
ــگار  ــه ان ــاور دارم ک ــب ب ــا عجی ــد، ام ــاور نکنی ــد ب ــد مي خواهی ــاور کنی ــد ب مي خواهی
ــرش  ــي سربه س ــه گاه ــرش ک ــال هاي اخی ــت س ــان هیب ــا هم ــت؛ ب ــار ماس ــا کن همین ج
ــور  ــم ج ــه مي شناس ــیني ک ــا حس ــچ ب ــردم هی ــر مي ک ــرا فک ــم چ ــتم و نمي دان مي گذاش
ــده  ــاور کنــم کــه دیگــر او را نمي بینــم. خیلــي کارهــا مان ــم ب ــد!... اصــاًل نمي توان درنمي آی
کــه در غیــاب او درمانــده ام! خیلــي ســفرها بــود کــه امــروز و فــردا کــردم و نرفتیــم و بایــد 
برویــم! نــه، تــا امــروز مــرگ هــر کســي را پذیرفتــه ام امــا ایــن را نــه. تــوي ِکتــم نمــي رود، 

چــه کنــم!
13 تیرماه 13۹8



188دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

 صــد ســال دگــر؛ دفتــري از اشــعار منتشرنشــده ي نیمــا  اســم کتابــي ا ســت، و همان طــور 
کــه خبــر مي دهــد، شــعرهایي چاپ نشــده از نیمایوشــیج اند کــه فرهنگســتاِن زبــان و ادب 

فارســي برداشــته و آن هــا را چــاپ کــرده اســت.

 به اعتقــاِد مــن ایــن کار، کار پســندیده اي و درســتي و درخوري و عالمانه اي و دوراندیشــانه اي 
ــي  ــاِد بزرگ ــل اعتق ــادم در مقاب ــر اعتق ــه اگ ــت؛ البت ــم گف ــم را خواه ــوده  اســت و دالیل نب
ــي از اعــراب داشــته باشــد. ایشــان در مقدمــه  چــون اســتاد احمــد ســمیعِي گیالنــي محلّ
ــي  ــد، ول ــا بکاه ــار نیم ــعرها از اعتب ــن ش ــه نشــر ای ــود ک ــران ب ــد نگ ــه نبای ــد ک فرموده ان
ــاپ  ــا را چ ــت این ه ــر مي خواس ــا اگ ــدم نیم ــال معتق ــر ح ــد. در ه ــت بکاه ــن اس ممک
ــد از خــودم  ــرد و مي گفــت بع ــت مي ک ــاً وصی ــا نهایت ــرد ی ــا خــودش چــاپ مي ک ــد، ی کن
ــه نهــان  این هــا را چــاپ کنیــد. و اصــاًل آن  گوني هــاي معــروِف شــعر را در پســتوي خان
نمي کــرد تــا کســي بویــي از آن نبــرد. خــودش کــه چــاپ نکــرده اســت و قصــدش را هــم 
نداشــته،  ســایه  گفتــه اســت:  نیمــا اّدعــا مي کــرد چنــد گونــي شــعِر ناتمــام و چاپ نشــده 
دارد، اّمــا بعــد کــه مجموعه شــعرهایش چــاپ شــد، دیدیــم کــه قریب به اتفــاِق شــعرهایش 
را دیــده بودیــم . همیــن  یــک ســند خــودش به تنهایــي کافــي  اســت کــه ثابــت کنــد نیمــا 
ــعرهایش  ــاق ش ــه قریب به اتف ــرد ک ــه کاري مي ک ــوند وگرن ــاپ بش ــا چ ــته این ه نمي خواس
ــت  ــعرش اهمی ــه ش ــه ب ــن  هم ــه ای ــي ک ــد. کس ــده بوده ان ــه دی ــند ک ــي نباش همان های
ــر از آن  ــت، و مهم ت ــوده اس ــگي ب ــا همیش ــال آن ه ــي اش در قب ــت و دل نگران ــي داده اس م
ــاِل  ــت بي خی ــن اس ــا ممک ــد، آی ــدگان مي دان ــتان را آین ــه غربال به دس ــي ک ــه، کس این ک
ــکان  ــه ام ــن به هیچ وج ــاد م ــه، به اعتق ــد؟ ن ــده باش ــش ش ــل  قبول ــواه و قاب ــعرهاي دلخ ش
نــدارد. پــس فرهنگســتان یــا هــر کســي کــه متولـّـِي ایــن عمــل بــوده اســت، در ایــن زمینــه 
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اشــتباه کــرده اســت. همــان حــرف اســتاد ســمیعي کــه مي گویــد نبایــد نگــران بــود هــم 
مقــداري دودلــي و نگرانــي در خــودش پنهــان دارد.

ببینیــد! نیمــا مــا خواننــدگان را حّتــي برحــذر مــي دارد از خوانــدن و دّقــت و مبنا قــرار دادِن 
ــرداد  ــایه در خ ــاي همس ــه 23 حرف ه ــم از نام ــده اش. بخوانی ــعرهاي چاپ ش ــي از ش بعض

132۴:  شــعرهاي مــرا در مجلــه موســیقي دلیــل قــرار ندهیــد . ... 

ــه  ــي ک ــتند و طرح ــعرهایش نیس ــا ش ــا، تنه ــت آمدگاِن نیم ــن تازه به دس ــال ای ــر ح ــه  ه ب
فرهنگســتان زبــان و ادب فارســي تصویــب کــرده اســت بــه انجــام برســاند، شــامِل اوراق و 
اســناِد پراکنــده نیمــا هــم مي شــوند کــه قــرار اســت آن هــا را هــم تدویــن و منتشــر کنــد. 
چــاپ و نشــر و پخــش اوراق و اســناد و نوشــته هاي پراکنــده بــد کــه نیســت، بســیار هــم 
خــوب اســت و هیــچ ایــرادي در آن نیســت، اّمــا بایــد یادمــان باشــد نیمــا در وهلــه ي اّول 
شــاعر اســت و چیــزي کــه اهمیــت دارد شــعرهایش هســتند و همیــن اوراق هــم بایــد بــه 
ــه  ــه، ن ــعرهایي از این گون ــاپ ش ــم چ ــه گفت ــور ک ــد و همان ط ــک کن ــعرش کم ــم ش فه
ــدل  ــاال فرهنگســتان ع ــي ح ــي. ول ــعر فارس ــع ش ــه نف ــه ب ــه در ادام ــع اوســت و ن ــه نف ب
ــِد اّوِل مجموعــه اش ایــن شــعرها را چــاپ کــرده اســت و اســناد را نکــرده.  آمــده و در جل
ــد، و  ــخیص بده ــد تش ــوب را از ب ــعِر خ ــتي ش ــد به درس ــي نمي توان ــه کس در روزگاري ک
ــن کار  ــدار، چــه جــاي ای ــر شــده اســت از شــعرهاي دم دســتي و کوچــک و بي مق فضــا پ
ــا حــّد ممکــن بي نقــص باشــد.  ــد ت ــک مرجــع؛ مرجــع بای ــک الگوســت و ی ــا ی ــود! نیم ب
ــه  ــا کمکــي ب ــد؟ آی ــه مي کنن ــاي شــاعرانه ي نیمــا اضاف ــه دنی ــزي ب ــن شــعرها چی ــا ای آی
شــناخِت شــعر واقعــي اش مي کننــد؟ آیــا تعــداِد بیشــتري  از آن نــوع شــعِر دلخــواِه نیمــا در 
ــاره بســیاري از شــاعرانمان نمي گوییــم  اختیــار مــا مي گــذارد؟ مگــر همیــن خــوِد مــا درب
کاش خــودش دســت بــه انتخــاب شــعرهایش مــي زد و از بیــن ایــن  همــه شــعر، شــعرهاي 
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خوبــش را خــودش ســوا مي کــرد؟ مگــر  نمي گوییــم حافــظ چــه کار عاقالنــه اي کــرد کــه 
خــودش از میــان شــعرهایش خــوب  و بــد کــرد؟ ُخــب! ایــن هــم یــک شــاعر کــه خــودش 
دســت بــه انتخــاب شــعرهایش زده بــود، ایــن  یکــي را هــم مــا بایــد برداریــم و شــعرهاي 
ــاًل  ــِر کام ــک ام ــعر ی ــناخِت ش ــم؟ ش ــناس بریزی ــه شعرناش ــن جامع ــش را در دام بي ارج
تخّصصــي ا ســت، به خصــوص اگــر از دنیــاي شــاعر و بطــِن شــعري بیایــد کــه فضــا و فــرم و 
نوعــش تــازه اســت و بدیــع اســت و ناشــناخته اســت و غریــب اســت. فــروغ یکــي از شــاعران 
ــعرهاي  ــد؟ ش ــتر مي خوانن ــعرهایش را بیش ــدام ش ــردم ک ــت. م ــِر ماس ــه اِي معاص دومرحل

ــم را؟  ــدي دیگــر و ایمــان بیاوری ــا تولّ ــان را، ی ــوار و اســیر و عصی مجموعه هــاي دی

آیــا همیــن فــروغ بارهــا اظهــار پشــیماني نکــرده بــود از انتشــار آن شــعرها؟ آیــا اگــر خودش 
چاپشــان نکــرده بــود و حــاال بــه دســت مــا مي افتادنــد، بایــد چاپشــان مي کردیــم؟ ضــرِر 
ایــن کار فرهنگســتان زمانــي بیشــتر خــودش را نشــان مي دهــد کــه ایــن شــعرها بــه دســت 
ــازه کاران بیفتــد، کــه حــاال دیگــر افتــاده اســت. آن هــا همیــن شــعرهاي آســان و قابــل   ت
ــع  ــد، و مرج ــرار مي دهن ــان ق ــاي کارش ــا را مبن ــِي نیم ــه  بســا آبک ــي و چ ــد و تمرین تقلی
ــت ودرمان  ــرِي درس ــِد کاِر هن ــیار از تولی ــر بس ــف در هن ــد از کار ضعی ــد؛ تقلی مي پندارن
ــن کار دســت بردن در نظــر شــاعر  ــا گذشــته، به نظــرم ای ــه ي این ه آســان تر اســت. از هم
هــم هســت؛ شــاعري کــه دلــش نخواســته ایــن شــعرهایش را چــاپ کنــد و خــودش هــم 
صــالِح کار خــودش را بهتــر از مــا مي دانســته اســت. ایــن شــعرها ممکــن اســت امــروز بــه 

نیمــا ضــرر نزننــد ولــي در درازمــدت چــرا، خواهنــد زد.

شــّکي نیســت کــه ایــن شــعرها بایــد نگهــداري شــوند، ولــي در مرکــز اســناد یــا کتابخانه اي 
بــزرگ، و فقــط و تنهــا فقــط بایــد در اختیــاِر پژوهشــگران قــرار مي گرفتنــد تــا بــه واســطه 
ــه  ــد، ن ــش را بررســي کنن ــق و ناموفق ــاي موف ــا و تجربه ه ــعِر نیم ــِل ش ــِد تکام ــا رون آن ه
این کــه بگذارندشــان در اختیــاِر هــر کســي و هــر جایــي و بفرســتندش بــه کتابخانــه هــر 

خانــه اي!

ــه اي  ــر گوش ــر درآوردن از ه ــه اي و س ــر زاوی ــه ه ــیدن ب ــه سرک کش ــاني ک ــه کس البت
حالشــان را جــا مــي آورد ممکــن اســت دیــدن ایــن کتــاب هــم برایشــان جالــب باشــد، اّمــا 
ــت؟ ــا چیس ــف م ــت تکلی ــان ، آن  وق ــود نیمایت ــن ب ــیدند  ای ــر پرس ــتان اگ غربال به دس
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ــِم  ــا وه ــرگ را ب ــناکِي م ــاهنامه ، هراس ــهراب  در  ش ــتم و س ــتان  رس ــِد داس پیش درآم
ــه باشــي از  ــاد حادث ــد منتظــر تندب ــد کــه گویــي هرلحظــه بای زندگــي چنــان گــره مي زن
گوشــه اي، کنجــي یــا جایــي ناشــناخته کــه تــو را و دیگــران را در نــوردد. حســرت زیســتن 
در کام مــرگ، طعــِم َگــِس خرمالــوي نارســیده اي اســت، پیــام آور اندوهــي بــزرگ در باغــي 
ــراي  ــار و ب ــن، یک ب ــو و م ــاک ت ــت دردن ــا سرنوش ــت در همین ج ــرار اس ــه ق ــود ک وهم آل
ــد  ــدا مي کن ــاخه ج ــیده را از ش ــِج رس ــزد و ترن ــاد برمي خی ــورد. تندب ــم بخ ــه رق همیش
ــه خــاک  ــه ترنجــي نارســیده را ب ــي ک ــاد، هنگام ــن تندب ــي همی ــِن داد اســت، ول ــه عی ک
ــاد اعتــراض فردوســي  ــه مي تــوان گفــت داد اســت و بیــداد نیســت؟! فری مي افکنــد، چگون
ــن جهــان تبهــکار  ــن بیدادگــرِي مــرگ، وراي زمان هــا و زمین هــا در هزارتوهــاي ای ــه ای ب

ــد: ــوز مي پیچ ــکار هن و فریب
اگرمرگداداستبیدادچیست؟
زداداینهمبانگوفریادچیست؟

ــا، حــق اســت و عیــن دادگــري، پــس ناحــق و بیدادگــري کــدام  ــي رعن اگــر مــرِگ جوان
ــن  ــع عی ــوان به واق ــرگ ج ــر م ــت. اگ ــدام داد؟! دادي در کار نیس ــق؟! ک ــدام ح ــت؟ ک اس
ــز  ــاد؟ شــاعر خــود نی ــگ و فری ــد و بان ــازه ي او زاري مي کنن ــر جن داد اســت، پــس چــرا ب
طعــم بیدادگــرِي مــرگ را چشــید و پســر 3۷ ســاله ي او همرهــان جــوان یافــت و یک بــاره 
پیرمــرد را تنهــا گذاشــت و بــه جهانــي دیگــر شــتافت. در آن جــا هــم شــاعر از لونــي دیگــر 

بیدادگــرِي مــرگ را فرایــاد مــي آورد:
مرابودنوبت،برفتآنجوان

زدردشمنمچونتنيبيروان
ــوان  ــتي مي ت ــه به راس ــهراب  ک ــتم و س ــِد  رس ــري از پیش درآم ــز دیگ ــِت بحث انگی در بی
آن را دشــوارترین بیــت  شــاهنامه  نــام نهــاد، بــر اســاِس نســخه ي فلورانــس )مــورخ ۶1۴ 

ــد: ــح کرده ان ــن تصحی ق( چنی

 دوباره 
ید در باران نقش مرا آفر
 | ابوالفضل خطیبي

یادبود شاعر
حسیز

   جالل پور
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نخستنیتنارمرگَپيسایدي
دلروجوانخاکنپسایدي

ــود  ــرد و آن را ناب ــال مي ک ــا لگدم ــر پ ــرگ را در زی ــان م ــن از آدمی ــتین ت ــر نخس  اگ
ــده  ــد و همــواره زن مي ســاخت، پــس ازآن، مــردان دلیــر و جــوان، گــور را لمــس نمي کردن

مي ماندنــد .
ــرگ و نجــات همــه ي  ــر م ــِي چیرگــي ب ــي و خیال ــوم انتزاع ــن مفه ــه ای درســت اســت ک
ــه  ــرگ ب ــه م ــي ک ــتین کس ــت نخس ــه دس ــم ب ــده، آن ه ــال و آین ــته و ح ــاِن گذش آدمی
ســراغش آمــده، حتــي بــا دنیــاي شــاعرانه ي حکیمــي چــون فردوســي چنــدان ســازگاري 
ــه الي  ــرگ از الب ــاي م ــر ســر بیدادگري ه ــت ب ــب و شــارِح بی ــاي کات ــي فریاده ــدارد، ول ن

ــود. ــنیده مي ش ــکارا ش ــرح آش ــح و ش ــن تصحی ای
ــراي  ــت و ب ــان باخ ــي ج ــادف رانندگ ــم در تص ــرادر جوان ــال، ب ــوروِز امس ــش از ن روز پی
همیشــه مــا را تنهــا گذاشــت و رفــت و 1۰ روز بعــد از نــوروز، دوســت جــوان نازنینــم دکتــر 
حســین جالل پــور بــاز هــم در تصــادف رانندگــي جــان باخــت و ناگهــان پــر کشــید و رفــت 
و مــن از آن ایــام و هنــوز هــم بیدادگري هــاي مــرگ را بــا تمــام وجــودم حــس مي کنــم و 
ایــن بیــت را مــدام زمزمــه مي کنــم: اگــر مــرگ داد اســت، بیــداد چیســت؟ نخســتین بــار، 
حــدود 1۰ ســال پیــش در همایــش بین المللــي زبان شناســي و مردم شناســي الرســتان در 
شــهر الر بــا حســین آشــنا شــدم و در نخســتین دیــدار، احســاس کــردم سال هاســت کــه 
همدیگــر را مي شناســیم و از همــان زمــان دوســتِي عمیقــي بیــن مــا شــکل گرفــت کــه تــا 
واپســین روزهــاي زندگــِي او همچنــان پایــدار مانــد. همچــون همــه ي هم وطنــان جنوبــِي 
ــر  ــواز. خوش فک ــک مهمان ن ــتني و نی ــن و دوست داش ــان و فروت ــود و مهرب ــرم ب ــا خونگ م
ــبکه هاي اجتماعــي  ــي را خــوب مي شــناخت. در ش ــود و خــوش ذوق و ادبیــات فارس ب
به ویــژه  فیس بــوک  همیشــه بحث هــاي او را بــا اســتادان دیگــر پــي مي گرفتــم. 
متخصــص بي چون وچــراي وزن شــعر بــود و مــن هــر زمانــي بــه مشــکلي در ایــن زمینــه 
ــي همیشــه  ــر، ول ــود خوش قریحــه و مبتک ــاعري ب ــي زدم. ش ــگ م ــه او زن ــوردم، ب برمي خ
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بــه او مي گفتــم: جــالل! چــه کنــم کــه مــن غــزل مــدرن تــو را نمي فهمــم و ایــن اشــکال 
از مــن اســت نــه از غزل هــاي تــو؛ بااین همــه بایــد اعتــراف کنــم کــه ایــن غــزِل حســین را 

ــي دارم: ــتم و م ــت مي داش دوس

...وازمیاندرختانرسیددرباران
دراینمیانهمرابرگزیددرباران

ترببهدوشرسیدوبيآنکهفکرکند
مِندوبارهايازمنکشیددرباران

مرازمنیزدودرذهنناهمآهنگش
دوبارهنقشمراآفریددرباران

مِندوبارهمِنناگهانمِندیگر
بلندشدبهخیاباندویددرباران...

افســوس کــه تبــردار واقعــه را دســت خســته به فرمــان نبــود و تبــر بــه دوش سررســید و 
نهــال نــازک او را کــه هنــوز بــه درختــي گشــن بــدل نشــده بــود، بــه زمینــش افکنــد.

ــه  ــي ب ــت فردوس ــبت بزرگداش ــه مناس ــخنراني ب ــراي س ــرا ب ــین م ــش حس ــال پی دو س
زادگاهــش بنــدر گنــاوه دعــوت کــرد و مــن پــس از بازگشــت بــه تهــران، ایــن ســفرنومچه را 

ــتم: ــم نوش ــه ي فیس بوک در صفح

سفرنومچه ي بندر گناوه و بندر ریگ
بــه دعــوت دوســت نازنینــم دکتــر حســین جالل پــور پنج شــنبه و جمعــه بــراي ســخنراني 
بــه مناســبت زادروز ســرورمان فردوســي، نخســتین بار بــه بنــدر گنــاوه و بنــدر ریــگ ســفر 
کــردم. جالل پــور عزیــز و خانــواده ي او و دوســتان یک رنگــش در هــر دو شــهر در پذیرایــي 
ــا  ــي جنوبي ه ــد، ول ــا مهمان نوازن ــه ي ایراني ه ــتند. هم ــام گذاش ــوازي ســنگ تم و مهمان ن
دیگــر شــورش را درآورده انــد. پنج شــنبه بــه بنــدر ریــگ رفتیــم. در میــدان مدخــل ورودي 
شــهر، تندیــس بزرگــي از میرُمهّنــا، ســرداري کــه هلندي هــا را از خــارک بیــرون رانــد، ســر 
ــاي  ــاره ي قّصه ه ــاب درب ــک کت ــي ی ــر آســمان مي ســایید. در آن جــا در جلســه ي رونمای ب
جنــوب، در محــِلّ کتابخانــه ي عمومــي شــهر ســخن گفتــم و ســپس در حیــاط آن، نهالــي از 
درخــت انجیــر معابــد را کــه بــه نــام مــن در نظــر گرفتــه بودنــد، بــا دســتان خــودم کاشــتم 
ــاوه کاشــتم. البتــه کــه مــن  ــاز هــم درخــت دیگــري در بنــدر گن ــرداي آن روز ب ــز ف و نی
الیــق ایــن محبت هــا نبــودم، ولــي ایــن آییــن مــردم جنــوب چقــدر زیباســت. بعدازظهــر 
در ســالني مملــو از جمعیــت عالقه منــد بــه شــاهنامه در شــهري پنج هزارنفــري، دربــاره ي 
ــوي  ــه نوجوان بان ــان جلس ــم و در هم ــخن گفت ــاهنامه  س ــي  ش ــاي جاودانگ ــز و رازه رم
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ــه در  ــرد ک ــي ک ــارت نقال ــا مه ــان ب ــوي چن ــیما موس ــّیده ش ــاوه اي س ــدر گن ــاي بن زیب
عمــرم چنیــن نقالــي اي ندیــده بــودم. شایســته اســت مستندســازان از ایــن نوجــوان نّقــال 
مســتندي بســازند. روز جمعــه در بنــدر زیبــاي گنــاوه کــه تــا چشــم کار مي کــرد آبــِي دریــا 
بــود و آواز مرغــان دریایــي و ســکوت لنج هــاي پهلوگرفتــه در ســاحل، بــراي فرهیختــگان 
ایــن شــهر دربــاره ي هجونامــه و برخــي دیگــر از بیت هــاي الحاقــي  شــاهنامه  ســخن گفتــم 
ــم. شــب  ــاره ي  شــاهنامه  پاســخ گفت ــداد دوســتان درب ــه پرســش هاي پرتع ــس ازآن ب و پ
ــي از  ــور و یک ــا جالل پ ــفر ب ــن س ــي از ای ــیرین و به یادماندن ــي بس ش ــا خاطرات ــنبه ب ش
دوســتان راســتینش به ســوي فــرودگاه بوشــهر راندیــم. در میــان راه، جالل پــور در صندلــِي 
عقــب بــا تلفــن همراهــش صحبــت مي کــرد و جمشــید کــه رانندگــي مي کــرد و دریافتــه 
ــا لهجــه ي بس شــیرین  ــدارم، ب ــه اي ن ــدان میان ــور چن ــا شــعرهاي جالل پ ــن ب ــه م ــود ک ب
جنوبــي گفــت:  تعّجــب مي کنــم کــه شــما چطــور بــا غزل هــاي زیبــاي جالل پــور ارتبــاط 
برقــرار نمي کنیــد!  گفتــم:  ســي چــه عصبانــي بیــد؟ خــو ارتبــاط نــه برقــرار مکنــم خــو!  

جمشــید مي خنــدد، مــن نیــز هــم.
ــم. در  ــدم مي زن ــالل ق ــا ج ــاوه ب ــاي گن ــدر زیب ــم در بن ــون ه ــم اکن ــاس مي کن احس
ــِي بي کــران دریــا در آغــوِش آســماِن آبــي آرام مي گیــرد، مرغــان دریایــي  دوردســت ها، آب
ــاالت  ــرق در خی ــان غ ــن چن ــد و م ــایند و آواز مي خوانن ــال مي گش ــي ب ــمان آب در آس
نامتناهــي مي شــوم کــه جــالل را دیگــر نمي بینــم. صــدا مي زنــم جــالل! پاســخي 
نمي  آیــد. ناگهــان ابرهــاي تیــره و تــار آســماِن آبــي را مي پوشــاند و بــاران یک ریــز شــروع 

ــدا. ــر ج ــان، اب ــدا گریه کن ــن ج ــد: م ــدن مي کن ــه باری ب

تهران، نهم خرداد 13۹8
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عشــقرارویمــزبگذاریــمســهمهــرکــسکــهبیشــرباشــد
ــرباشــد گ ــانا ــنمی مــالاوبوســههــایآخــرشــب-عشــقدرای

یــنشــبیاســتکــهمامــینشــینیمروبــهپنجــرهها فکــرکــناخر
باشــد در پشــت بگذاریــم را فــردا کــه بیــا ....پــس کــن فکــر

ــهدســتبگــر چشــمهــاراببنــدوهیــچنگــودســتهــایمــراب
باشــد اثــر همــنی مــن بــا تــو از و...بگــذار گرفتــه زبانــم مــن

رقــصتــوپرهــننمــیخواهــددوردیگــرچــهشــد؟کــهمــیخواهــم
چشــممازفــرطزلزدندرتــو...دســتمآندســتدرکمــرباشــد

دیــدن از نپــوش را بدنــت چیــدن گل عزیــز زمــان و
باشــد خــرب بــی هــات ازدیدنــی کــه نخــواه مــرا هــای لحظــه

خــدا زمــنی بــر بنشــینیم نیســت دلپذیــری جــای هــا مبــل
آنچنــانکــههــزارویــکشــبهــمیــکشــبتلــخمختــرصباشــد

دادنــد ناگهــانگونــههــاتگل آخــرشــب آنرویمــز از بعــد
کاشهرشــبکناراینگلدانســهممازشبهمنیقدرباشد....

حسنیجالپور

گهان   نا
 گونه هات گل دادند
  نقد و تحلیل ساختاری غزلی از  مجموعه شعر کالغ بعد از باغ

 | علیرضا عمراین

یادبود شاعر
حسیز

   جالل پور
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ــی از  ــن ادب ــک مت ــت در ی ــن اس ــان ممک ــردی زب ــوی کارک ــی الگ ــان شناس ــدگاه زب  از دی
ویژگــی هــای همگانــی ذهــن پیــروی نکنــد و هــر شــاعر/ نویســنده ای در هــر ســاختار کالمــی 
ــر مناســبات و روابــط خــاص مــورد نظــر خــود پیــاده نمایــد .  / متنــی الگویــی خــاص مبتنــی ب
الگویــی کــه در یــک شــعر و یــک داســتان بــه کار مــی رود و در نهایــت جهــان بینــی شــاعر/ 
نویســنده را پیــش چشــم مخاطــب مــی کشــاند. نکتــه اینجاســت کــه منتقــد ادبــی و یــا مخاطــب 
حرفــه ای بایــد بــا دقــت در ســاختار زبانــی اثــر مــورد نظــر آن الگــوی بــه کار رفتــه را کشــف 
ــال  ــر و افع ــی و ضمای ــای موقعیت ــه ه ــز مولف ــا ونی ــت تکراره ــس پش ــه در پ ــی ک ــد الگوی نمای
ــن  ــر ای ــان   ب ــه ی زب ــه منزل ــات ب ــی ادبی ــه ی   بررس ــر در مقال ــود. راجرفال ــی ش ــان م و....پنه
ــی  ــم و ازغن ــرار دهی ــردازی ق ــه پ ــان مــورد نظری ــه ی زب ــه منزل ــات را ب ــاور اســت کــه :   ادبی ب
تریــن الگــوی زبــان شناســی اســتفاده نماییــم  )فالــر :24( .بــرای مشــخص شــدن ابعــاد کاربــردی 
شــعر / متــن کارکردهــای ســاخت زبــان کــه اندیشــه ی شــاعر/ مولــف پشــت آنهــا قــرار دارد 
ــار /  ــاماندهی گفت ــا و س ــب نشــانه ه ــا ترتی ــن ســاختار از نظــر معناشناســی و نحــو ی بررســی ای
نوشــتار و دســتور زبــان متــن مــورد نظــر و کاربردشناســی کــه بــه دریافــت روابــط بیــن ســاخت 
زبــان شــعر / متــن و اســتفاده کننــدگان منجــر مــی شــود امــری ضــروری بــه شــمار مــی آیــد.
بــا ایــن توضیحــات اکنــون مــی خواهیــم غزلــی از مجموعــه شــعر   کالغ بعــد از بــاغ   ســروده 
ی زنــده یــاد   حســین جاللپــور   را مــورد بررســی و تحلیــل قــرار دهیــم. از همــان بیــت نخســت 
مــی بینیــم کــه زبــان راوی از هنجارزبــان عــادی انحــراف پیــدا مــی کنــد و جنــس ادبــی زبــان را 
بــرای مخاطــب مشــخص مــی نمایــد .بایــد دانســت کــه خصلــت زبــان علمــی انتقــال خبــر اســت 
و درایــن راســتا زبــان تنهــا یــک رســانه اســت و وظیفــه ی دیگــری بــر دوش نمــی گیــرد؛ امــا، 
اینجــا مــی بینیــم کــه راوی بــه نوعــی زبــان پریشــی دچــار مــی شــود کــه  حتــی جنــس روایــت 
را شــاعرانه مــی ســازد و بــه دنبــال خــود نوعــی قاعــده ی درون متنــی را هــم خلــق مــی نمایــد. 
عشــق درایــن غــزل بــه عنــوان یــک عنصــر کانونــی ژرف ســاختی را دربرگرفتــه کــه روایتمندی 
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ــا و  ــع آنه ــر و مراج ــی و ضمای ــای موقعیت ــه ه ــی و مولف ــای درون ــخصیت ه ــازی و ش و فضاس
افعــال و....همگــی روســاختی منطبــق و مناســب بــا ایــن عنصــر کانونــی را شــکل مــی دهند.نکتــه 
ی مهــم اینکــه در روســاخت ایــن غــزل برخــی ســاخت هــا از طریــق تکــرار برجســته شــده انــد 
کــه در نهایــت ســبک روایــت راوی نشــان مــی دهنــد کــه ممکــن اســت ایــن امــر در غــزل هــای 
دیگــر شــاعر ایــن مجموعــه هــم دیــده شــود . از همــان مصــراع نخســت بــا نوعــی زبــان پریشــی 
روبــرو مــی شــویم نوعــی غریبــه گردانــی کــه زبــان شــعر را بــه ســمت قطــب اســتعاری حرکــت 
مــی دهــد ایــن رویــه ی جایگزینــی ســبب شــده کــه زبــان بــه ســمت شــعر بــرود کلمــه ی عشــق 
جایگزیــن چیــزی مــی شــود کــه بارعاشــقانه دارد و تمــام مفاهیــم مرتبــط با عشــق  در پنهــان متن 
بــا خــود دارد و درایــن میــان تجســم عشــق کــه مفهومــی انتزاعــی و درونــی اســت شــاعرانگی 
متــن را دوچنــدان نمــوده اســت از طــرف دیگــر راوی چیزهایــی را بیــان مــی کنــد و دریافــت 
برخــی دیگــر از رویدادهــا را  برعهــده ی مخاطــب مــی گــذارد مخاطــب حرفــه ای دراینجــا باید 
ــف  ــح و کش ــش صحی ــق خوان ــف از طری ــاعر/ مول ــت ش ــا نی ــود را ب ــان درک خ ــه ی می فاصل
روابــط درونــی  پــر نمایــد و ایــن امــر از طریــق دقــت در ســاخت هــای زبانــی ایــن غــزل و مولفــه 
هــای موقعیتــی  نــوع افعــال نیــز حــذف هــا و حضــور صداهــا وتکرارهــا و...ممکــن مــی شــود .

دوباره به بیت نخست برمی گردیم :

عشــقرارویمــزبگذاریــمســهمهرکــسکــهبیشــرباشــد
گــرباشــد مــالاوبوســههــایآخــرشب-عشــقدرایــنمیــانا

ــه ای کــه  ــه گون ــر معمــول تدویــن شــده ب ــه ای نامتعــارف و غی ــه گون ــه ی ایــن غــزل ب ورودی
مخاطــب بایــد اتفــاق پیــش از آن را ســپیدخوانی کنــد و بــه نظــر مــی رســد کــه راوی ازمیانــه 
ی رویــداد روایــت را آغــاز کــرده اســت و ایــن غریبــه ســازی بــرای آغــاز غــزل بســیار شــاعرانه 
اســت . نکتــه ی دیگــر کــه پیــش از ایــن هــم بــه آن اشــاره کــردم تجســم بخشــیدن بــه عشــق بــه 
عنــوان یــک امــر ذهنــی اســت بــه شــیوه ی جانشــینی؛ یعنــی، عشــق جانشــین چیــزی شــده کــه 
ــه هــای عاشــقانه مــی باشــد و از  ــم و تجرب ــده ی مفاهی درمناســبات عاشــقانه ی راوی دربردارن
ایــن راه زبــان غــزل بــه ســمت قطــب اســتعاری کــه خــاص شــعر مــی باشــد حرکــت کــرده اســت 
.نکتــه ی دیگــر کــه توجــه بــه آن ســبب گشــایش بیشــتر فضــای عاشــقانه ی ایــن غــزل مــی شــود 
مولفــه هــای موقعیتــی زمانــی / مکانــی اســت کــه از ابتــدا تــا انتهــای روایــت به شــیوه ای مناســب 
بــه کار رفتــه اســت :مولفــه هــای مکانــی در ایــن غــزل ماننــد : روی میــز، ایــن میــان،  روبــه پنجره 
هــا، پشــت در ،بــه )در( دســت، مبــل، زمیــن خــدا، گلــدان، کارکــرد زنجیــره ای ایــن مولفــه های 
مکانــی بــه شــاعرانگی تمــام فضــای داخــل اتــاق را بــرای مخاطــب مجســم مــی کنــد ایــن مولفــه 
هــای موقعیتــی مکانــی بــه حرکــت روایــت در غــزل کمــک مــی کنــد و نشــان مــی دهــد کــه 
راوی درک درســت و شــناخت عمیقــی از زمینــه ی روایــت عاشــقانه ی خــود دارد و درغــزل 
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بــه خوبــی نشــان مــی دهد.مولفــه هــای موقعیتــی زمانــی ایــن غــزل ماننــد : آخــر شــب، زمــان 
عزیــز گل چیــدن ، لحظــه هــای مــرا، شــب تلــخ، آخــر شــب، هرشــب زمــان رویــداد روایــت را 
بــرای مخاطــب مشــخص مــی کنــد و البتــه تکــرار ایــن مولفــه زمانــی نوعــی وابســتگی راوی بــه 
زمینــه و لحظــه هــای وقــوع روایــت و میــل جاودانگــی ایــن حــس زیبــا را غیــر مســتقیم نشــان 
ــی را در شــبی شــاعرانه نشــان  ــی ذکرشــده فضــای اتاق ــن دو مولفــه هــای موقعیت مــی دهــد. ای
ــه ی آن اتفاقــات و گفتگوهــای زیبایــی  مــی دهدکــه راوی و شــخصیت محبــوب وی در زمین
را رقــم مــی زننــد و در نهایــت فضــای کلــی غــزل را عاشــقانه مــی ســازند.دیگراینکه صــدای 
شــخصیت دوم بــه جــز راوی از پــاره ی دوم بیــت نخســت وارد غــزل مــی شــود کــه ایــن امربــه 
شــکلی دیــداری هــم نشــان داده شــده : - عشــق در ایــن میــان اگــر باشــد و همیــن صــدای دوم 
در مصــراع دوم بیــت دوم هــم شــنیده مــی شــود : پــس بیاکــه فــردا را بگذاریــم پشــت در باشــد. 
ایــن صــدا کــه در یــک منطــق مکالمــه ی درونــی شــکل مــی گیــرد متاســفانه دارای لحنــی جــدا 
و متمایــز از راوی نیســت .  در برخــی از شــعرهای  شــاعران مــدرن حضــور چنــد صــدا بــا لحــن 
ــا مــرغ آمیــن و....هــرگاه  مشــخص  را مــی بینیــم  .در هریــک از شــعرهای نیمــا مثــل افســانه ی
صدایــی دیگــر غیــر از صــدای راوی وارد شــعر مــی شــود مــا شــاهد تغییــر لحــن هــم هســتیم 
ــه  ــی گرفت ــت شــده اســت : کول ــی رعای ــه خوب ــز ب ــای ســیمین نی ــه در غــزل ه ــن نکت ــی ای حت
اســت فالــی بــا فــال او وعــده هــا هســت :    ســی روز...ســی هفته...ســی مــاه..  –   ســی لحظــه 
صبــرم کجــا هســت   ؟ )بهبهانــی : 1۹8( یــا مثالــی از نیمــا : مــی رود دوکــی ایــن هیــکل اوســت 
/مــی رمــد ســایه ای ایــن اســت گــراز/ خــواب آلــوده بــه چشــمان خســته / هــر دمــی باخــود مــی 
گویــد بــاز : چــه شــب مــوذی و گرمــی و دراز/ تــازه مــرده ســت زنــم /گرســنه مانــده دوتایــی 
ــا چــه زبانشــان آرام ؟ ) حقوقــی : 21۹ (  بچــه هام/نیســت در کپــه ی مــا مشــت برنــج/ بکنــم ب
درایــن نمونــه حضــور صداهــای متفــاوت بــا تغییــر لحــن همــراه انــد ایــن در حالــی اســت کــه 
همیشــه ایــن تناســب رعایــت نمــی شــود.در غــزل مــورد نظــر مــا حضــور صــدای دوم در بیــت 
ســوم نیــز راوی را همراهــی مــی کنــد کــه بــا قطــع کــردن صــدای راوی حضــور دوبــاره ی خــود 
را اعــالم مــی کنــد: چشــم هــا را ببنــد و هیــچ نگــو دســت هــای مــرا بــه دســت بگیــر/ مــن زبانــم 
ــه در  ــق مکالم ــازی و منط ــزل فضاس ــد.دراین غ ــر باش ــن اث ــن همی ــا م ــذاراز توب ــه و....بگ گرفت
حرکــت روایــت نقــش مهمــی را ایفــا نمــوده و ایــن امــر از مولفــه هــای غــزل امــروز بــه شــمار 
ــه  مــی رودهرچنــد در غــزل کالســیک هــم ایــن گفتگــو وجــود دارد امــا در آنجــا ایــن امــر ب
کمــک افعــال نقــل ســاز صــورت مــی گیــرد ماننــد: گفتــم / گفتــی / گفــت ....امــا درایــن غــزل 
مکالمــه بــدون افعــال نقــل ســاز و بــا کمــک عالیــم نوشــتاری و تغییرشــکل چیدمــان مصــراع هــا 
صــورت گرفتــه و بــه طبیعــی بــودن حضــور چندصدایــی کمــک فــراوان نمــوده اســت. درایــن 
غــزل بــا کاربردهــای زبانــی دیگــر هــم روبروییــم : بــه افعــال نــگاه کنیــد همگــی ایــن افعــال کــه 
بیشــترگذرا و متعــدی انــد در کنــار دو عنصــر زبانــی دیگــر یعنــی مولفــه هــای موقعیتــی مکانــی 
و زمانــی در حرکــت دهــی روایــت و خلــق فضــای عاشــقانه نقــش مهمــی ایفــا نمــوده انــد: مــی 
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گذاریــم ، ببنــد، بگیــر ، بگــذار ،مــی خواهــم،  نپــوش، نخــواه کــه تعدادشــان نســبت بــه افعــال 
ناگــذری چــون : باشــد ، اســت ، بنشــینیم، نیســت و...بیشــتر اســت ایــن امــر نشــان دهنــده ی آن 
اســت کــه راوی در ایــن غــزل در بیــان روابــط علــی و معلولــی و مناســبت هــای درونــی موجــود 
درایــن روایــت عاشــقانه موفــق اســت و موقعیــت هــای روایــت را خــوب مــی شناســد وبــا تمــام 
روابــط پنهــان و آشــکار فضــای غــزل آشناســت و پیگیــری و ادامــه دهــی درســت ســیر ابیــات 
ــه  ــی انجــام دهــد. در بیــت پنجــم راوی ب ــه خوب ــی را ب ــن توال غــزل توانســته نقــش تکمیلــی ای
گونــه ای بــه احضــار زمــان غایــب دســت مــی زنــد و بــه نظرمــن فصــل دوم ایــن غــزل از همیــن 
بیــت شــروع مــی شــود موقعیتــی کــه غایــب بــوده در ایــن مصــراع حاضــر مــی شــود : و زمــان 
ــا نوعــی حســرت شــاعرانه همــراه  ــن حــس ب ــوش از دیدن......ای ــت را نپ ــدن بدن ــز گل چی عزی
اســت گویــا ایــن لحظــه در گذشــته نیــز بــرای راوی روی داده اســت و اینجــا ســعی در یــادآوری 
و بازآفرینــی دارد انتهــای ایــن دوپــاره مصــراع نیــز هجاهــای همســانی دربرگرفتــه کــه موســیقی 
درونــی مصــراع و بیــت را گوشــنواز ســاخته اســت: چیــدن /دیــدن  . در بیــت ششــم دو مولفــه 
ی موقعیتــی مکانــی در تقابــل هــم قــرار گرفتــه انــد کــه بــه فضــای روایــت کمــک مــی نماینــد 
: مبــل هــا / زمیــن خــدا  و در همیــن بیــت برخــورد دیگــری از راوی بــا کالن روایتــی چــون : 
قصــه ی هــزار و یــک شــب کــه در ذهــن مخاطــب نقــش پیــش بــوده ای را برعهــده دارد مــی 
بینیــم کــه تبدیــل آن بــه : یــک شــب تلــخ مختصــر آن را در جایــگاه عاطفــی و معنایــی دیگــری 
مــی نشــاند.روایت و منطــق مکالمــه ی درونــی ایــن غــزل دوشــخصیت را بــرای مخاطــب معرفــی 
مــی کنــد: راوی و شــخصیت محبــوب و مــورد توجــه راوی کــه برخــی از گفتگوهــای ایــن دو 
ــه دو لحــن متمایــز نرســیده ولــی فضــای  پیــش از ایــن ذکــر شــد حضــور دو صــدا کــه البتــه ب
عاشــقانه شــعر را شــکل داده انــد غــزل بــا عبارتهــای کارکــردی : بوســه هــای آخرشــب شــروع 
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مــی شــود از دســت هــای در کمــر مــی گــذرد و بــه رقصــی بــی پیراهــن مــی رســد و در پایــان 
آرزوی راوی را در راســتای تکــرار چنــان شــبی در کنــار همیــن گلــدان درون اتــاق خواســتار 
مــی شــود. نکتــه ی دیگــر اینکــه ســاختار ایــن غــزل از دو کنــش امــری و خبــری تشــکیل یافتــه 
اســت . ورودیــه هــای ابیــات تــا یکــی مانــده بــه پایــان امــری اســت و در بیــت پایانــی خبــری 
ــم ســهم هرکــس کــه بیشــتر باشــد/مال او بوســه هــای  ــز بگذاری ــی شــود : عشــق را روی می م
آخرشــب – عشــق در ایــن میــان اگــر باشــد و....بیــت پایانــی : بعــد از آن روی میزآخــر شــب 
ناگهــان گونــه هــات گل دادنــد / کاش هــر شــب کنــار ایــن گلــدان ســهمم از شــب همیــن قــدر 
باشــد. همیــن تغییــر کنــش ســبب ایجــاد تنــوع در روایــت و فضــای غــزل شــده و پایانــی شــاعرانه 
را رقــم زده اســت .در پایــان بایــد بنویســم کــه ایــن غــزل ســاختاری اســتوار دارد مولفــه هــای 
موقعیتــی یادشــده ونیــز دیگــر کارکردهــای زبانــی در شــکل گیــری روایتــی شــاعرانه و خلــق 
فضایــی متفــاوت در ایــن غــزل نقــش مهمــی ایفــا کردنــد ایــن شــیوه ی روایــت نشــان مــی دهــد 
کــه عشــق را مــی تــوان بارهــا و بارهــا متفــاوت تــر پیــش روایــت کــرد بــی آنکــه بــه فــرم غــزل 
ــن فرســتاد. ــق آن آفری ــر خال ــد و ب ــوان بارهــا خوان ــن غــزل را مــی ت آســیبی وارد ســاخت . ای

برخی منابع :
بهبهانی سیمین )1۳6۹( گزینه اشعار ،چاپ دوم تهران: انتشارات مروارید.

حقوقی محمد )1۳84( نیمایوشیج، چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه.
فالریاکوبسن الج )1۳6۹( زبان شناسی و نقد ادبی ترجمه مریم خوزان حسین پاینده 

چاپ اول، تهران: نشر نی.
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مرِد شهرستاین
مرِد شهرستانی روزنامه می فروشد

به چراغ قرمز رسیده ایم
فریاد می زند از چراغی که سبز شود 

می ترسم
می خرم

همه اش چند روزنامه تا ساِل نو مانده 
است؟

در فکرم زنم لباس می خواهد بخرم
در فکرم زنم برای بچه ها در فکرم که 

باز هم چراغ قرمز!
زِن کولی اسفند دود می کند

روزنامه را ورق می زنم
چیزی تا بهار نمانده است

در فکرم زنم برای بچه ها لباس 
می خواهد

بوی اسفند می آید
بس کن زن!

فریاد می زنم از بهاری که سبز شود 
می ترسم

زن اسفند را تمام می کند
بهار می آید

 خستیگ در من
خستگی در من بزرگتر است

و اگر من این گونه بریده بریده نفس 
می شمارم

رگ های من از دردها پر از لب پر 
می زند

خانه را به قدری قبل از آفتاب بیرون 
می روم

که غروب از من سراغ از نان خبر 
نمی گیرد

و آدمی اگر می تواند بگو چند جا مگر 
کار کند؟

خستگی در چروک های پوستم نفوذ 
کرده است

و این سیاهی ها زیر ناخن هام
شب های بی خوابیدِن این خیابان ها 

مرگ چندین سگ ولگرد است؟
من: مچاله

حتی صدای من زیر چرخ ماشین هایتان 
له می شود

و اسکناس های من: مچاله
که در جیب من صفرها چه بسیار با هم 

یکی شده است
 

 می خواهم این شعر را 
ادامه بیاورم 
ده شعر از  | ابوالفضل پاشا
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از پل ها
از پل ها به مرگ می گذرم

در این روزهای سگی
از خیابان ها

و از این همه میدان به مرگ می رسم
مسافرکش های محله دیگر نام من 

می شناسند
می دانند که هر روز از چه این جا 

می آیم
این نیز داشته باشید:

مسافرهای این گذر همه این گونه 
می گذرند

باز بی نتیجه و با نانی در بغل
من با تو می نشینیم

من با تو واژه های هم سیاه می کنیم
از این روزهای سگی به مرگ می رسیم

و اسم  اش مثاًل زندگی می گذاریم
در این روزهای سگی

کاش گرگی از دو می آمد
کاش با من سگی به مرگ می رسید

 

ای�ز روزهای تو
این روزهای تو اما در این شعرها چه زود 

به آخر می رسد
ساعت به این تاریکی از خواب می پری

خمیازه ها به آب می شویی
گوش کن! خیابان ها هنوز هم پارس 

می کنند
چیزی نخورده از خانه می زنی بیرون

می دوی تا جواب صاحب خانه را بدهی 
که دیر است خیلی دیر

کفش هایم از بس دویده ام ببین 
کفش های مرا که تاول زده

و این دویدن های من برای تکه یی، 
ببخشید سکه یی...

حسابی قاطی کرده ام ها!
و این دویدن های من برای تکه یی نان 

ببرم پیش زن و بچه
که خسته بنشینم و شعری بگویم این 

روزها چه زود به آخر می رسد
این گونه به دنبال شعر
و می دوی به دنبال نان

نان ها به دوستان خود قرض می دهی
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از تو و از شعر تو تعریف می کنند
و هیچ هم نمی دانی

این تو این شعرها چه زود به آخر 
می رسد

 

آمده ای لطیف
آمده ای لطیف و می خواهی بروی زود

بنشین
خودکاِر من آمادۀ نوشتن

و کاغذ پر از خط های زیاد دارد
آمده ای زیبا و نمی شود نگه ات داشت

زنگ می ریزد از تفن
نمی گذارد از تو بدانم چه می خواهی
آمده ای لطیف و می خندی فرار کنی

این جا کمی شنین
آمده ای زیبا بخندی نمی شود نگه ات 

داشت
نشسته ام با تو با کلمه یی که تنها تو 

هستی
می آیند و کاغذ می خواهند

و کاغذ پر از خط های زیاد دارد 
نمی خرند

می آیند و خودکار می پرسند
و دست من نمی رود که تو را 

می خواهد بنویسد
آمده ای

مثل شعری که بیاید نتوانی شکارش کنی
می روی

مثل شعری که آمد و این صندلی را 
نخواست بنشیند

و زنگ تلفن که پر از زیاد می ریزد
ای شعِر فراری از دست من!

خطای این کاغذ را زیاد دارد بشمار!

 چه روزها
چه روزها که می شد برای تو چیزی 

بیاورم
نشستم ولی.

چه بارها که می توانستم برای تو شعری 
بگویم

ولی نیاورم
و آزار می دهد این چیزها مرا حاال،

سرم از دیگران درد گرفت
به تو بد گفتم

دست هایم از همه خالی بود
تو بد شنیدی

کارم از همین ها گره افتاد
هنوز بد به تو می گویم

ورق می زنم
سطرهای من چه گونه هیچ ندارد؟

چه می کنم
روزهای مرا چرا سطرهای سفید کرده 

است؟
با این همه من داد کشیدم بر سرت،

به فکر من بودی.
کاری تو نخواستی که دیدی از من،

فکر تو باز هم برای من بود.
برای ندانم نمی دانم بهانه گرفتم،

تو فکری که داشتی برای من داری هنوز
چه روزها که می شد ولی نشستم من!
چه بارها که می توانستم ولی نیاوردم

آزار می دهد مرا زار می دهد ببین!
و ناراحتم از شعری که برایت نگفته ام

ورق می زنم
سطرهای من سفید کرده پوشیده ام 

نمی بینی؟
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بیزِ امروز
بیِن امروز و این همة روزها چه فرقی 

نیست؟
باز هم از مقابِل عینِک من عبور می کنی

بگو مرا چه سود بماند خوب است؟
دیدن ات همان استخوان که الی زخم 

می گذارند
دیدن ات مرا چه سود می ماند؟

امروز و این همة روزها یکی ست
امروز هم نمی شود این شعر را ادامه 

بیاورم.
زنگ تلفن که می شکند،

دیدن ات استخوان و امروز هم نمی شود 
این شعر.

و دیدن ات بریزم اگر برای سگ ها
می توانم بروم به گوشت می رسم
امروز هم ادامة این همه روزهاست
آدم ها که کوفت و زهرمار سؤال 

می کنند
نه، نمی شود این شعر.

و دیدن ات استخوان که الی زخم
همان بهتر که می ریزم برای سگ ها!

می خواهم این شعر را ادامه بیاورم 
نمی شود

کسی می آید و چیزی که ندارم سؤال 
می کند

و من از عینکم چه می بینم! نپرسید!
از این که ندارم اش مرا چه سود بماند 

خوب است؟
استخوان و این همه روزها برای سگ

از عینکم چه می بینم!
پوست را پاره می کنم به گوشت 

می رسم
و هیچ نمی بینم دیگر نپرسید.

زیبایی ات
زیبایی ات

در خانه ام آری فقیر شده ست
و این آشپزخانه من می شناسم

دست های تو سمباده می کند همه چیز 
را بسایی

ظرف ها لباس ها و زیبایی ات را نیز
من به ساِل چند

به هر کس بدهکار بودم که می دیدم
وقتی سراِغ تو پیش آمد

من از جیب ها که تشنه بودم و نوشابه یی 
نمی خوردم

و از اتوبوس ها که می نشستم بدون 
بلیت

سراِغ تو می دانی چه می گویم آمدم
این خانه من می شناسم که پر از شستن 

می خواهد
می شویی و روزهای تو را پس نمی دهد

این خانه پر از جارو به دست می گیری
جاها که قّد کسی روی میز می روی 

تمیز می کنی
 و سمباده نمی دانم این زیبایی ات 

می بََرد کجا نمی ماند
پیش از تو همین خانه یی که ندارم به یاد

می آورم از نقشه های تهران که بیرون
می مانم از خانه ام که تمیز و کوچک

و فقیر است زیبایی ات در آن می دانم 
آیا چه می گویم؟
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نام تو وقیت
نام تو وقتی که من نمی دانم است و من 

چه گونه تو را بنامم؟
اول بار از خیابان که عبور می کنی

می آیی و من که با هر چه ندارم قبول؟
من شعری از کجا بیاورم که این همه 

طوالنی؟
و نامیدن ات شاید از این مشکل تر!

مگر من چه نایمده ام تو را که
من که شعری چنین نمی توانم از کجا؟

کاش این همه حرف گوش می کردم و 
چیزی که بخواهی داشتم

و این که تو را بگیرم بنامم به همین 
فکرم که بر می گردی

برگشته ای که با هر چه می خواهی
از کوچه از خیاباِن فرعی بهانه می آوری

و ایراد می گیری از قیمت شیر مرغ
مگر چه می خواهی از جان آدمیزاد که 

من نتوانم تو را بنامم؟
می روی من بگیرم تو را نمی توانم

و نمی توانم بنامم تو را هیچ کاری کنم 
نمی توانستم.

مردمان، کنار خانه ات
برای: قیصر امین پور

مردمان، کنار خانه ات پراکنده.
که هر که می پرسد از راه می رسد: 

چه خبر؟
تو اما بخواب این فصل را درختان به 

خواب می روند.
مگر چندمین بهار از تو می گذشت؟

مردمان چه پراکنده از هم بپرسند؟
و تو خوابیده ای که عکس تو را بزرگ 

بر دِر خانه ات زده اند.
درختی که تو بودی همیشه سبز،

تازه از راه می رسم من.
درختی که بودی همیشه خندان،

می پرسم از بگو که همین جا چه خبر!
درختی که همیشه بودی،

نمی دانم این  روزها چرا برای رفتن 
انتخاب می کنی که من مجال شعر 

گفتنم نیست
خوابیده ای

تو را به دست ها عبور می دهند
مغازه ها یکی یکی با کرکره هاشان 

می افتد پایین
و تو می روی رفته ای نیستی بپرسی 

چه خبر!
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ــم  ــی کن ــف ششــم جــا م خــودم را در ردی
ــه  ــاوت  ، ب ــی تف ــی ایســتم . ب ــارت م و کن
ســربازان جوخــه اعــدام زل مــی زنــی . 
بیشــتر جــا بــاز مــی کنــم و آرام در گوشــش 

ــم :  مــی گوی
...ترسیدی ؟ .... 

اصال پلک نمی زند . می گویم : 
ــو هســتم  ــا ت .... نگــران چــه هســتی ؟ .... ب
..... راهــی اســت کــه خــود ت خواســتی .... 
ــی  ــد . م ــی کن ــودم را حــس نم ــی وج حت

ــم :  گوی
ــم  ــتم ..... ه ــکارت هس ــن هم ــی ... م ... ه
فکــرت هســتم ..... هــم گروهــت هســتم .... 
ــن  ــتم .... م ــو هس ــا ت ــم .... ب ــی دان ــه م چ
هــم مثــل تــو قــدر آزادی را نمــی دانســتم 
ولــی حــاال .... صفحــه هــای زیــادی را ســیاه 
کــردم ... آنقــدر نوشــتم تــا زار و نــزار شــدم 
.... مــی دانــم زندگیــت دارد بــه پایــان 
ــو صــدای پاپتــی هــا  مــی رســد .... آخــر ت
ــج آدم  ــدی .... از رن ــا  ش ــده ه ــت ش و اهان
هــا نوشــتی .... مــی دانــم نوشــته هــای تــو 
ــت .  ــرده اس ــان ک ــی را بی ــت زندگ ، وحش
ــوری  ... کلمــه هایــی کــه نوشــتی ، مثــل ن
اســت کــه زمــان درازی مــی مانــد .... فکــر 

نکــن نــور کلمــه هــای تــو قطع شــده اســت 
.... مــن بــا تــو هســتم .... تــو پایــان یافته ای 
امــا بــه تــو قــول مــی دهــم کــه مــن هســتم 
.... ماننــد تــو فریــاد مــی زنــم کــه آدم هــا 
حــق دوســت داشــتن دارنــد .... زمانــی کــه 
ــاق  ــت و اتف ــر جراح ــی زدی ، فک ــاد م فری
ــن .....  ــرور ک ــودی .... احســاس غ ــرگ نب م
ــو را  ــی ت ــه جنایت ــاش ک ــن نب ــرا ن ای نگ
ــه اینجــا کشــانده اســت .... جنایــت مــال  ب
ــل گاو و  ــا را مث ــه آدم ه ــت ک ــی اس آنهای

ــد ....  ــی گیرن ــار م گوســفند در اختی
ــده  ــره مان ــدام خی ــه جوخــه اع ــان ب همچن
ــم  ــه چش ــار کاس ــکی از کن ــره اش ای . قط
هایــت ســرازیر مــی شــود . دلــم مــی گیــرد 

ــد :  ــت مــی جنب . لبان
..... از روزی کــه پــا بــه میــدان گذاشــته ام ، 
پــی بــردم کــه انتهــای زندگیــم ایــن اســت 
. امــا ...  اشــک در چالــه چانــه ات آرام مــی 
گیــرد . ســینه ات را جلــو مــی دهــی و بــه 
باالتــر از جوخــه اعــدام ، پشــت آن جنــگل 
، بــه کــوه بلنــد بــا ســفیدی قلــه اش خیــره 
مــی شــوی و خشــک و بــی حرکــت ادامــه 

مــی دهــی : 
ــر  ــودم را پ ــرت وج ــرا نف ــم چ ــی دان ... نم
کــرده اســت .... اگــر معجــزه ای مــی شــد 
و آزاد مــی شــدم ..... خیلــی از داســتان هــا 
را نخوانــده ام .... خیلــی از داســتان هایــم را 

ننوشــته ام ..... ای کاش .... 
ــی  ــوم و م ــی ش ــره م ــت خی در چشــم های

ــم :  گوی
ــی  ــو م ــو .... ت ــن بگ ــه م ــت را ب .... راز های
روی .... مــن کــه هســتم .... بــه مــن بگــو .... 
ــم .... مــن روح  ــو نمــی میــری ... مــی دان ت
تــو مــی شــوم ... مــی توانــم لبخنــد آدم هــا 
و اشکشــان را و گرمــای آفتــاب و نیــش بــاد 
ــوان  ــی شــوم ت ــن م ــم ... م را احســاس کن
ــای  ــه ج ــتم ... ب ــو هس ــن وارث ت ــو ... م ت

 من وارث تو
 هستم رفیق
                                                    |  ایرج عرب 
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ــو میــان علــف هــا دراز مــی کشــم .... در  ت
ــی  ــدم م ــهر ق ــای ش ــکوچه ه ــه پس کوچ

ــم و مــی نویســم ....  زن
جنــب نمــی خــوری ، ردیــف اول و دوم در 
ــا  ــا ب ــد . کالغ ه ــی ریزن ــداوم م ــلیک م ش
ــه هــای خشــک چکمــه هــا و شــلیک  ضرب
مــداوم قــار قــار مــی کننــد . دســت هایــت 
را در دســت هایــم مــی فشــارم ، مــی لــرزی 

. امــا زمزمــه ات را مــی شــنوم : 
... درود بــر انســان هــای نفریــن شــده .... اگر 
وارث مــن هســتی .. پــس بنویــس رازهایــم 
ــیدایی .... از آدم  ــور و ش ــق و ش را ... از عش
ــب بیچــاره  ــدی کــه روح و قل هــای ثروتمن
ــی  ــه م ــو ک ــن ... ت ــد ... ببی ــا را آزرده ان ه
گویــی وارث مــن هســتی .... چــه ماجــرا هــا 
کــه در ذهنــم مانــده و نگفتــه ام .... چــه راز 
ــه دار  ــرزن مای ــده ... راز پی ــه مان ــی ک های
ــل  ــک قات ــن ی ــه در دام ــه ای ک .... راز بچ
بــه دنیــا آمــده اســت . ... رفیــق مــن .... آن 
بچــه مــی خواســت چیــزی از مــن بپرســد 
.... تــازه مــی خواســتم آدم هــای خطــا کار را 
بشناســم .... از گلولــه تفنــگ تــا قلــب مــن ، 
فاصلــه ای هســت کــه در ایــن فاصلــه ســوژه 

هــا داشــتم .... 

ردیــف ســوم و چهــارم ریختند ، مثل شــاخه 
ــان  ــر در گریب ــد . س ــک افتادن ــای خش ه
ــری . صــدای چکمــه هــا  خــود فــرو مــی ب
ــی رســند  ــو م ــه ت ــی شــوند .  ب ــک م نزدی
. یکــی دســت هایــت را مــی بنــدد ، یکــی 
ــتت  ــی روم و پش ــت را . م ــم های ــم چش ه
جــا مــی خــورم . زمزمــه ات را مــی شــنوم : 
... مــی دانــی رفیــق .... حــرف دلــم را برایــت 
بگویــم ... کاری ســخت تــر از ایــن دیــده ای 
ــه    ــد ک ــدد و بدان ؟... یکــی چشــمانت را ببن
لحظــه ای دیگــر نیســتی ؟ ... لحظــه ای 
ــه ای  ــه مخمص ــری ؟ ... چ ــی می ــر م دیگ
.... مــن ایــن صــدا را هــم مــی شــنوم .... تــو 
ــاده  ــدام ، آم ــروه اع ــی شــنوی ..گ ــا م حتم

ــلیک ...  ش
....چــه انتظــار وحشــتناکی مــی کشــی 

رفیــق ... 
کار تمــام مــی شــود . یــک آن گلولــه مــی 
آیــد و مــی نشــیند در قلــب تــو ، تــا ســوژه 
هــای خفــه شــده در جــان تــو . مــی افتــی 
، مثــل یــک چــوب خشــک . مــن مــی مانــم 

و یــک ارث بــه جــا مانــده از .... 

ایرج عرب --  ۹5/2/18
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На смерть Жукова
,Вижу колонны замерших внуков
.гроб на лафете, лошади круп

Ветер сюда не доносит мне звуков
.русских военных плачущих труб
:Вижу в регалиях убранный труп
.в смерть уезжает пламенный Жуков
Воин, пред коим многие пали
,стены, хоть меч был вражьих тупей
 блеском маневра о
Ганнибале
.напоминавший средь волжских степей

,Кончивший дни свои глухо в опале
.как Велизарий или Помпей
Сколько он пролил крови солдатской

?в землю чужую! Что ж, горевал
Вспомнил ли их, умирающий в штатской

 همچون 
نغمه های بلند سهره
 
یدی | ناصر بایرز
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برای مرگ مارشال ژوکوف
گئورکــی ژوکــوف ملقــب بــه مارشــال ژوکــوف فرمانــده ارشــد نظامــی و سیاســتمدار اتحــاد 

جماهیــر شــوروی  بــود، در جنــگ جهانــی دوم شــهر برلیــن بــه دســت او گشــوده شــد.
فرزندان ستون های سربازان منجمد شده را دیده ام

تابوت در درشکه بر روی کفل اسبان
و باد اینجا هیچ رهاوردی برایم نیاورد

از صداهای شیپور ماتم سربازان روس 
و در جامه ای باشکوه، پیکر بی جان تطهیر شده ای را میبینم:

مشعل ژوکوف به خاموشی می گراید

جنگجویی که به دست او دیوارهای زیادی فروریخت
زمانی که دشمنان با شادی  شمشیر به دست داشتند،

اما حماسه اش چون هانیبال
در دشت های ولگا به یاد آمد

روزهای خود را با نا امیدی به پایان رساند
همچون بلیساریوس و پومپه

 در سرزمین های بیگانه چه اندازه خون سربازان را ریخت
خوب! سوگوار شدید؟

آیا مردن مردم را در بسترهای خالی شان
 را به یاد می آورید؟

دیدید مغلوب گشتید.
و او به آنها پاسخ می دهد:

در منقطه مذاب جهنم به دیدارتان می آیم
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.белой кровати? Полный провал
 ,Что он ответит
встретившись в адской
.»области с ними? «Я воевал
К правому делу Жуков десницы
.больше уже не приложит в бою
Спи! У истории русской страницы

хватит для тех, кто в пехотном строю
,смело входили в чужие столицы
.но возвращались в страхе в свою
Маршал! поглотит алчная Лета
.эти слова и твои прахоря

Все же, прими их — жалкая лепта
.родину спасшему, вслух говоря
,Бей, барабан, и военная флейта
.громко свисти на манер снегиря

 یوزف برودسیک

الکســاندروویچ  یــوزف 
 28  -1۹۴۰ برودســکی)2۴می 
ــن  ــی از بزرگتری ــارس1۹۹۶( یک م
ــه حــال جهــان  ــا ب شــاعرانی کــه ت
در  وی  اســت.  دیــده  خــود  بــه 
آثــارش زندگــی را را بــا خواننــده به 
اشــتراک مــی گذاشــت و بــه خاطــر 
اعتقاداتــش بــه زنــدان رفــت،  به دو 
ــی  ــش از جدای زن دل باخــت و قلب
ــت و از  ــرش شکس ــا پس ــی ب طوالن
ــده ی  ــد، او برن ــد ش ــیه تبعی روس

جایــزه ی نوبــل شــد
برودســکی در اغلــب شــعرهایش 
چیزهــای گوناگــون را بــه دریــا 
در  را  کنــد: خــود  مــی  تشــبیه 
همــه  از  بیشــتر  امــا  مــواردی 
ــه  ــورد عالق ــارت م ــان را- و عب زم
بود:جغرافیــا  چنیــن  ایــن   ش 
سرنوشــت زمــان را در اختیــار دارد، 
و او همیشــه در مــورد »شــهری در 

ــت. ــی گف ــا« م دری
برودســکی آب را یکــی از مهمتریــن 
ــا و آب  ــی دانســت و دری عناصــر م
ــورد  ــای م ــی از نموده ــرای او یک ب
عالقــه شــعریش بود.ســه شــهر 
نیویــورک  پتربــورگ،  ســنکت 
در  دریاهایشــان   بــا  ونیــز  و 
شــعرهایش توصیــف شــده انــد.

 1۹۴۰ مــی   2۴ در  برودســکی 
کنونــی(  لنینگراد)پتربــورگ  در 
ــه دنیــا آمــد، جایــی کــه  روســیه ب
ــا در  ــازی ه ــره ن از ۹۰۰روز محاص
جنــگ دوم جهانــی جــان ســالم بــه 
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چون من یک مبارز بودم
حقیقت دارد که دست های ژوکوف

جنگ را به پایان رساند
خوابید! صفحات تاریخ روسیه 

به اندازه کافی برای مردم هویدا ست
که شجاعانه در صفوف پیاده نظام قرار می گیرند

و به سرزمین های دیگر وارد می شوند،
و آنها از ترس پا پس می کشند.

مارشال!
تابستان مشتاقانه سخنان و روحتان را

فرو بلعید
با این همه، آن را بپذیر-

با دستوار غم انگیزی که به رهایی میهن کمک کردی
با صدایی بلند.

به طبل بکوب و در فلوت نظامی بنواز
همچون نغمه های بلند سهره

ــرد. در ب
ایوانوویــچ  الکســاندر  او  پــدر 
برودســکی عکاســی حرفــه ای بــود 
کــه در آژانــس خبرگــزاری »تاس« 
ــتیا«  ــه »ایزویس ــوروی و روزنام ش
ــگ  ــول جن ــرد و در ط ــی ک کار م
ــه  در  ــی روزنام ــکاس مطبوعات ع
ــد از  ــود، و بع ــراد ب ــه لنینگ جبه
ــی  ــروی دریای ــوزه نی ــگ در م جن
ــادرش   ــرد، م لنینگــراد خدمــت ک
نیــز ماریــا مویســیونا والپــرت نیــز 
مترجــم حرفــه ای بــود و در طــول 
آلمانــی  زبــان  مترجــم  جنــگ 
عنــوان  بــا  جنــگ  از  بود،بعــد 
ــد. ــه کار ش ــغول ب ــابدار مش حس

ــواده  ــد خان ــا فرزن ــکی تنه برودس
ــه  ــر بچ ــه او پس ــی ک ــود. زمان ب
یــک  رویــای  نبــود  بیــش  ای 
زیردریایــی را در ســر داشــت و 
ــید  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب بعده
دریایــی  نیــروی  ســمبل  کــه 
دارای  روســیه  امپریالیســتی 
زیباتریــن پرچــم در جهــان اســت. 
ــه از او  ــی ک ــال هنگام ــن ح ــا ای ب
پرســیدند دوران کودکــی اش را 
ــی میلــی  ــا ب ــاورد، او ب ــاد بی ــه ی ب
زیادی جــواب داده بــود:» روس ها 
ــه دوران کودکــی خــود اهمیــت  ب
هــر  در  دهنــد،  نمــی  زیــادی 
ــدارم  صــورت االن هیــچ رغبتــی ن
چــون دوران کودکــی معمولــی 
بــود. فکــر مــی کنــم کــه تصــورات 
ــی در  ــی مهم ــودک نقش ــک ک ی
پیشــرفت یــک انســان ایفــا نمــی 

ــد« کن
برودســکی نســبتا زود تصمیــم 
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когда я возвращался, перерыва
— умышленного. Ибо в темноте
.там длится то, что сорвалось при свете
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
.лишь оправданье нашей наготе
В какую-нибудь будущую ночь
,ты вновь придешь усталая, худая
,и я увижу сына или дочь
еще никак не названных,— тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
,оставить вас в том царствии теней
,безмолвных, перед изгородью дней
,впадающих в зависимость от яви
.с моей недосягаемостью в ней

گرفــت کــه آمــوزگار خــود 
شــود. در ســال 1۹55 و در  
ســن 1۴ ســالگی از رفتــن بــه 

ــرد. ــاع ک ــه امتن مدرس
» تصمیمــی خــود بــه خــودی 
بــود و از روی عمــد نبــود، 
ــتانی  ــی زمس ــار در صبح یکب
ــدون  ــط کالس درس ب در وس
هیــچ دلیــل آشــکاری  اخــراج 
ــه  ــوح متوج ــه وض ــدم و ب ش
ــم  ــز برنخواه ــه هرگ ــدم ک ش

ــت« گش
و او در همــان ســال یعنــی 
بــه  شــروع  ســالگی   1۴ در 

ســرودن شــعر کــرد.
بعــد از تــرک مدرســه، بــه 
ــه  ــک در کارخان ــوان مکانی عن
آرســنال مشــغول بــه کار شــد. 
او در  عمدتــا هــدف اصلــی 
ــوزی از  ــود آم ــان خ ــن زم ای
ــود.  ــدن ب ــاب خوان ــق کت طری
ــاد مــی آورد: ــه ی برودســکی ب

ــوع  ــک ن ــط ی ــدا فق » در ابت
انباشــت دانــش بــود امــا بعــد 
ــدل  ــی ب ــغل اصل ــک ش ــه ی ب
شــد بــه همیــن خاطــر آمــاده 
بــودم کــه همــه چیزهــای 
دیگــر را قربانــی کنــم بــه 
هــا  کتــاب  همیــن جهــت 
ــی ام  ــت اصل ــا واقعی ــه تنه ب

تبدیــل شــده بودنــد«
برودســکی مــدام کارهایــش 
چــون  داد  مــی  تغییــر  را 
بــرای بــه دســت آوردن منبــع 
درآمــد تــالش مــی کــرد، 
چــون زمــان زیــادی بــرای 

Любовь

Я дважды пробуждался этой ночью
,и брел к окну, и фонари в окне
,обрывок фразы, сказанной во сне
,сводя на нет, подобно многоточью
.не приносили утешенья мне
,Ты снилась мне беременной, и вот
,проживши столько лет с тобой в разлуке
,я чувствовал вину свою, и руки
,ощупывая с радостью живот
на практике нашаривали брюки
,и выключатель. И бредя к окну
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
,ждала ты, и не ставила в вину
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جایی که با بردباری
چشم به راهش بودی

و مالمتش نکردی زمانی که برگشتم
حرمان گزیدی چون درازنای تاریکی
جایی که روشنی به کاستی می گرایید

و ما در آنجا وصلت کردیم و پیوند کردیم
و ما چون دیوی دوسر 

 تنها کودکان بهانه شرارت مان بودند
 باز در پاره ای از شب های آتی

خسته و نزار آمدی
و باز با پسر یا دختری

که هنوز اسمی بر آنها ننهاده ای میبینمت و با دستانم 
که دیگر نمی توانم از پیرامونت دورشان کنم

و نمی توانم خاموش
صالبت قدرت شان را رها کنم

پیش از برآمدن آفتاب
و همگام آن، از رویا برمی خیزم

زمانی که از من فاصله گرفتی

ــار و نوشــتن نداشــت. ــدن آث خوان
ــول  ــال 1۹۶۴ در ط ــا در س بعده
جلســات محاکمــه ذکــر شــده بــود 
ــیزده  ــه س ــک ده ــر از ی ــه کمت ک
ــان  ــرد، در می ــوض ک ــغل را ع ش
آنهــا مــی تــوان بــه آتــش نشــان، 
تکنســین  مترجــم،  عــکاس، 
ژئوفیزیــک و حتــی بــه عنــوان 
زنــدان  ســردخانه  در  امدادگــر 
کریســتی اشــاره کــرد جایــی کــه 
بعــد از چنــد ســال آنجــا بازداشــت 

ــد. ش
برودســکی بــه ســازمان زمیــن 
شناســی پیوســت و ایــن ســازمان 
داوطلبانــه بــه او اجــازه داد تــا 
ــراد  ــش را در آن ای ــخنرانی های س
کنــد. در ســال 1۹5۹ در طــی 
یکــی از ســفرهای گروهــی بــه 
ــازه کتابفروشــی  یاکوتســک در مغ
از  شــعری  کتــاب  محلــی، 
باراتینســکی خریــد.آن را یــک بــار 
ــتر  ــت بیش ــم گرف ــد و تصمی خوان
ــاص  ــه آن اختص ــود را ب ــر خ عم
ــدل  ــاعر ب ــک ش ــه ی ــا ب ــد ت ده

ــود. ش
» مــن چیــزی بــرای خوانــدن 
نداشــتم، وقتــی ایــن کتــاب را 
خوانــدم،  را  آن  و  کــردم  پیــدا 
متوجــه شــدم کــه زندگــی ام 
ــم.  ــاص ده ــه آن اختص ــد ب را بای
بســیار هیجــان زده بــودم بنابرایــن 
ــود« ــکی ب ــر باراتینس ــه تقصی هم

برودســکی نویســنده ای که پرشور 
ــی رســید. ــه صحنــه ادب ــغ  ب و بال

بــاز بــودن و وضــوح غــزل هایــش 
باعــث شــد کــه نســبت بــه دیگران 

عشق

در شب،چند بار از خواب برخاستم
و به سوی پنچره شتافتم

و روشنایی را به تماشا نشستم
عبارتی ناقض گفت: رویا است

و به مرور به کاستی گرایید
و مانند همه نشانه ها باعث تسلی ام نشد.

تو در رویای من آبستنی و اینجا
سال ها  تنها و بی تو زندگی کردم

و آن گاه حس معصیت به من دست می داد
و دستان و دلم حسی توام با شادمانی داشتند

اما در کردار کوچک و غمگین 
و محدود بودند.

و با شتاب سوی پنچره رفتم
می دانستم که تو را تنها رها میکند

آنجا در تاریکی در رویا
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Я обнял эти плечи

Я обнял эти плечи и взглянул
,на то, что оказалось за спиною
и увидал, что выдвинутый стул
.сливался с освещенною стеною
,Был в лампочке повышенный накал
,невыгодный для мебели истертой
и потому диван в углу сверкал
.коричневою кожей, словно желтой
.Стол пустовал. Поблескивал паркет
Темнела печка. В раме запыленной
застыл пейзаж. И лишь один буфет
.казался мне тогда одушевленным
,Но мотылек по комнате кружил
 и он мой взгляд с недвижимости
.сдвинул
,И если призрак здесь когда-то жил
.то он покинул этот дом. Покинул

ــالیان   ــول س ــود.در ط ــاوت ش متف
مهــارت هــای خــود را بــا مطالعــه 
زبــان و تاریــخ ادبیــات توســعه 
ــان  ــود را در خیاب ــعار خ داد. او اش
ــد.  ــی خوان ــعرها م ــب ش ــا و ش ه
ــاد مــی  ــه ی یکــی از شــنوندگان ب
ــعرهایش را  ــه ش آورد» او در خلس
مــی خوانــد«- و اضافــه مــی کنــد 
کــه » شــدت کالم و موســیقی 
ــی داشــت«. ــر جادوی ــش اث کالم

ــه  ــه زودی متوج ــووا ب ــا اخمات آن
شــد کــه شــاعر جــوان از صــدای 
بــا اســتعدادتری نســبت بــه نســل 

ــت. ــوردار اس او برخ
ــری بابشــیف  در ســال 1۹۶1دمیت
ــکی را  ــن، برودس ــی ریی ــا یوگن ی
ــد،  ــی کردن ــووا معرف ــه آنااخمات ب
ــدار آنهــا باعــث نقطــه عطفــی  دی
شــعری  و  فــردی  زندگــی  در 
برودســکی گردید.آنــا اخماتــووا 
عنــوان  بــه  بــه  او  انجمــن  و 
بــه  عمــل  کیفیــت  گســترش 
صــورت غیررســمی بــه جوانــان بــا 
ــا   ــرد، آن ــی ک ــتعداد  کمــک م اس
شــعرهای برادســکی را ســتایش 
مــی کــرد و بــه آنهــا لقــب جــذاب 
ادامــه  بــه  تشــویق  را  او  و  داد 
ــه  خــود او  نوشــتن مــی کــرد و ب
ــود. ــان« داده ب ــوز گری ــب »می لق

در ســال 1۹۶2 و در همیــن زمــان 
برودســکی اولیــن عشــق خــود 
را  هنرمنــد  باســمانوای  ماریانــا 
مالقــات کــرد و بــا صــدای عمیــق، 
بــا اســتعداد ،جــذاب او روبــرو شــد 
نامیــد. افســونگر«   »زن  را  وآن 

برودســکی او را زیباتریــن زن خود 
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شانه هایش را در آغوش کشیدم

شانه هایش را در آغوش کشیدم و به او چشم دوختم
گر چه به من پشت کرده بود

و دیدم چهار پایه با دیوار فروزان به هم آمیخت
در نورده ،گرمای فراوانی بود
که برای اسباب پوسیده خانه

زیان بار بود
و از این رو در گوشه ی خانه 

کاناپه پوست حنایی شروع به درخشیدن کرده بود
چونان رنگ زرد و پیشاب خالی بود

و چوبیانه می درخشید
و آتشدان تیره گشته بود

و بوم گرد و خاک گرفته 
که چشم انداز آن بی حرکت مانده بود

تنها به دیده ی من بعدها در بوفه بی پروا شد.

آن گاه شب پره در پیرامون خانه پرسه می زد،
و به باور من او از تنگی آب و زمین گریخت.

و اگر گاهی روح اش اینجا ساکن بود،
و پس از آن خانه را ترک کرد..ترک کرد.

ــن  ــود را بهتری ــت و خ ــی دانس م
شــاعر مــی دانســت، دو شــخصیت 
قــوی کــه بــا یکدیگــر روبرو شــدند 
و نمــی خواســتند تســلیم هــم 
گردنــد. بــه نظــر مــی رســد آنهــا 
ــوا و  ــم دع ــا ه ــار ب ــا ب ــون ه میلی
ــا  ــی آنه ــان های ــتی کردند.زم اش
ــار  در عــرض یــک ســال بیســت ب
ــاز  ــدند و ب ــی ش ــدا م ــم ج از ه
پیــش هــم بازمــی گشــتند و ایــن 
ــود. ــرت ب ــق و نف ــواری عش همج

ــر  ــاد جماهی ــال 1۹۶3 اتح در س
راه  را  دولتــی  برنامــه  شــوروی 
ــدی  ــدام ج ــه اق ــرد ک ــدازی ک ان
و قاطــع علیــه هنــر غیــر رســمی 
بود.آثــار برودســکی بــه انتقــاد 
گرفتــه شــدند. و او را از ســفر و 
ــعار  ــد، اش ــع کردن ــعرخوانی من ش
برودســکی کــه عمدتــا منتشــر 
نشــده بودنــد، محبــوب تــر شــدند 
ــی  ــس ادب ــت پلی ــن جه ــه همی ب
جــدی تــر بــا آن هــا برخــورد 

ــرد. ک
 ایــن ســالی بــود که برودســکی در 
خطــر بــود چــون ابتــدا در روزنامه 
ــد و  ــوم ش ــراد محک ــر لنینگ عص
و ضــد  پورنوگرافــی  را  او  شــعر 
شــوروی خواندنــد و دوســتانش 
بــرای جلوگیــری از دســتگیری 
کــه  کردنــد  متقاعــد  را  او  اش 
ــا شــاعر  ــد ام ــرار کن ــه مســکو ف ب
ــه  ــد و ب ــی انجــا نمان مــدت طوالن
او گفتنــد کــه ماریانــا بــه او وفــادار 
ــه، او  ــن گون ــت.و بدی ــده اس نمان
لنینگــراد  بــه  گرفــت  تصمیــم 

ــردد. بازگ
بــه  رفتــن  از  قبــل  برودســکی 
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Стихи в апреле

В эту зиму с ума
,я опять не сошёл. А зима
глядь, и кончилась. Шум ледохода
и зелёный покров
.различаю. И, значит, здоров
С новым временем года
поздравляю себя
,и, зрачок о Фонтанку слепя
.я дроблю себя на сто
Пятернёй по лицу
— провожу. И в мозгу, как в лесу
.оседание наста
,Дотянув до седин
я смотрю, как буксир среди льдин
пробирается к устью. Не ниже
поминания зла
превращенье бумаги в козла
отпущенья обид. Извини же
:за возвышенный слог
,не кончается время тревог
.но кончаются зимы
,В этом — суть перемен
в толчее, в перебранке Камен
.на пиру Мнемозины

رفیــق  و  دوســت  از  مســکو 
دمیتــری  شــاعر  نزدیکــش، 
بابشــیف خواســته بــود کــه در 
محافظــت  ماریانــا  از  او  غیــاب 
ــن محافظــت منجــر  ــا ای ــد. ام کن
ــان  ــه می ــری رابط ــکل گی ــه ش ب
ــا شــد و تبدیــل  دمیتــری و ماریان
بــه خیانتــی دوگانــه شــد کــه 

شکســت. را  برودســکی  قلــب 
تــا زمــان مرگــش، برودســکی 
ــام  ــا ن ــه ب ــزی در رابط ــچ چی هی
نکرد.اگــر  تحمــل  را  بابشــیف 
برودســکی متوجــه مــی شــد کــه 
ــیف  ــا بابش ــتانش ب ــی از دوس یک
ــه ی  ــت، رابط ــرده اس ــت ک صحب
ــرد. ــی ک ــع م ــا او قط ــود را ب خ

بــه   1۹۶۴ فوریــه  ســیزده  در 
ــد.  ــم ش ــعرهایش مته ــار ش انتش
لنینگــراد  هــای  خیابــان  در  او 
زنــدان  بــه  و  شــد  دســتگیر 
ــی  ــد جای ــتاده ش ــتی فرس کریس
ــه  ــود ک ــه ب ــر محاکم ــه منتظ ک
در  مــارس1۹۶۴  تاریــخ13  در 

برگــزار شــد. لنینگــراد 
ــوای  ــرای محت ــتند ب ــی توانس نم
ــد،  ــوم کنن ــعرهایش او را محک ش
ــه او  ــه ب ــا اتهامــی ک ــات تنه مقام
وارد ســاختن »انــگل« بــود. آنها او 
را »شــاعری در شــلوار مخملــی راه 
ــد، کســی کــه وظیفــه  راه« نامیدن
ــرای  ــه ب ــود را صادقان ــی خ قانون
میهنــش انجــام نــداده اســت.بدین 
معنــی برودســکی را بــه مدت ســه 
هفتــه بــه بیمارســتان روانــی برای 
ــا  ــتادند، ام ــدن اش فرس تحقیرش
در نهایــت شــاعر بــا ذهنــی ســالم 
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شعری در آپریل

باز نیامدم در زمستانی نا آرام
ببین و بنگر که زمستان

 تمام می شود
 و صدای شکستن یخ ها

و رویش سبز گیاهان را حس می کنم.
و  به معنای تندرستی است

همپای موسم اول سال
به خویش تبریک می گویم و

چشمان ام صدها بار 
ناسازوار خیره به رود فونتانکا شدند

انگشتانم صورت ام را  بر دوش می کشند
و ذهن ام

چون جنگل به خواب رفت
می بینم که به اندازه کافی موهایم خاکستری شده اند

چون یدک کش  به دهانه یخ های شناور رسیدم
و کمتر خاطره ی شر و رنج را

صفحه های مسخ شده بهبود می بخشند
به شکل واالیی هجی می کنم... متاسفم:

زمان ناآرامی و تشویش به پایان نمی رسد
هر چند زمستان ها به پایان می رسند

و این حقیقت تغییراست
که مبنایش بر در هم شکستن است

در نارواگری سنگی...در میهمانی منموسین

ــه  ــس از آن، ب ــه کار بود،پ ــادر ب ق
ــد در  ــه تبعی ــال ب ــچ س ــدت پن م
روســتای نورنســکای در بخــش 
آرخانگلســک  شــمالی  منطقــه 

ــد. ــتاده ش فرس
ــی در  ــد ماه ــمنوا چن ــا باس ماریان
زندگــی  برودســکی  بــا  تبعیــد 
کــرد و پســری بــا نــام انــدره  بــه 
دنیــا آورد.امــا ماریانــا و برودســکی 
ــرده  ــمی  ازدواج نک ــور رس ــه ط ب
ــا  ــن ماریان ــر ای ــالوه ب ــد، ع بودن
را  برودســکی  فامیلــی  عنــوان 
بــر روی فرزندشــان نپذیرفــت و 
برودســکی را از دیــدار بــا پســرش 
منــع کــرد کــه اکنــون با  همســر و 
خانــواده اش در ســانکت پتربــورگ 
زندگــی مــی کنند.آنــدری زمانــی 
کــه برودســکی زنــده بــود او را در 

ــد. ــکا دی آمری
تبعیــد  و  ناعادالنــه  محاکمــه 
برودســکی باعــث شــد اعتراضــات 
برجســته  افــراد  از  زیــادی 
چــون  خــارج  و  داخــل  در 
دمیتــری  چوکفســکی،  کورنــی 
اخماتــووا،  آنــا  شاســتاکوویچ، 
یوگنــی  مارشــاک،  ســاموئل 
ــوی  ــوف فرانس ــنکو و فیلس یوفتش
ــد،  ــران ش ــارتر و دیگ ــل س ژان پ
ــه ای خواســتار آزادی  ــا در نام آنه
در ســال 1۹۶5  شــاعر شــدند. 
حکــم برودســکی تغییــر یافــت 
و دمیتــری شاســتاکوویچ بــه او 
کمــک کــرد تــا بــه لنینگــراد 

بازگــردد.
پــس از بازگشــت بــه لنینگــراد 
گرفتــه  ســر  از  آزار  و  تعقیــب 
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Прощай

,Прощай
позабудь
.и не обессудь
,А письма сожги
.как мост
Да будет мужественным
,твой путь
да будет он прям
.и прост
Да будет во мгле
для тебя гореть
,звёздная мишура
да будет надежда
ладони греть
.у твоего костра
,Да будут метели
снега, дожди
,и бешеный рёв огня
да будет удач у тебя впереди
.больше, чем у меня
Да будет могуч и прекрасен
,бой
.гремящий в твоей груди
,Я счастлив за тех
,которым с тобой
,может быть
.по пути

شــد امــا ایــن چیــزا باعــث توقــف 
برودســکی نشــد، او آثــار جدیــدی 
نوشــت کــه برخــی از آنهــا در 
غــرب شــروع شــده بودنــد، اولیــن 
و  وی "شــعر  اشــعار  مجموعــه 
اشــعار"در ســال 1۹۶5 در آمریــکا 
تــا  او  شــدند.همچنان  منتشــر 
ــتن  ــه نوش ــر ب ــال دیگ ــت س هف
ادامــه داد و بســیاری از اشــعار وی 
بــه زبــان هــای آلمانــی، فرانســوی 
و انگلیســی در خــارج از کشــور 
منتشــر شــده انــد و اعتبــار و 
محبوبیــت او روز بــه روز در غــرب 

ــت. ــی یاف ــش م ــدت افزای ش
دو  برودســکی   1۹۷1 ســال  در 
دعــوت بــه مهاجــرت بــه اســرائیل 
را دریافــت کــرد، وقتــی بــه وزارت 
شــد  احضــار  شــوروی  کشــور 
از وی پرســیدند کــه چــرا ایــن 
پیشــنهادات را نپذیرفتــه اســت، 
ــور  ــد کش ــی خواه ــه نم ــت ک گف
خــود را تــرک کند،بســیاری از 
ــد  ــاور بودن ــن ب ــر ای ــران ب معاص
کــه برودســکی نمــی خواســت بــه 
ــر  ــوز منتظ ــرا هن ــرود زی ــارج ب خ
بــود کــه ماریانــا پیــش او بازگــردد 
ــدری را  و اجــازه دهــد پســرش آن
ــن کار را  ــز ای ــا او هرگ ــد، ام ببین

ــداد. ــام ن انج
تصمیــم  برودســکی  ســرانجام 
گرفــت کــه کشــور را تــرک کنــد. 
در ســال 1۹۷2بــه وی ویــزا اعطــا 
خــود  زادگاه  کشــور  از  و  شــد 
ــوزف کشــور را  ــا ی اخــراج شــد ام
ــه ســمت اســرائیل تــرک نکــرد. ب

زبــان  پروفیر،دانشــمند  کارل 
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خدا نگهدار

خدا نگهدار،
فراموش کن

و مرا مالمت نکن
و نامه ها را بسوزان

همچون پلی
این راه توست

بگذار دالورانه باشد و ساده 
بگذار خودش باشد

بگذار در تاریکی مشعلی باشد
همچون ستاره ای درخشان

بگذار امید به دستانت گرمی ببخشد
و بسوزاندت

بگذار چون کوالک
برف، باران ها و رنج بی صدای آتش باشد

بگذار کامروا باشی
زیاد...بیشتر ار من

بگذار پیکاری پرصالبت و زیبا
در سینه هایت فریاد بزند

 خوشحالم برای کسانی  که با تو هستند
یا شاید همراهت.

ــنهاد  ــکی پیش ــه برودس ــناس ب ش
ــود را  ــت خ ــل اقام ــه مح ــرد ک ک
ــکا  ــیگان آمری ــگاه میش ــه دانش ب
دعــوت  همچنیــن  وی  بیــاورد. 
نامــه هایــی از انگلیــس و فرانســه 
نیــز دریافــت کــرد امــا در نهایــت 

ــرد. ــاب ک ــکا را انتخ آمری
ــبت  ــی نس ــی خاص ــل منطق » می
وجــود  اروپــا  در  مانــدن  بــه  
مــداوم  احســاس  امــا  داشــت، 
خــود  بــا  همــواره  را  پیشــین 
ــی  ــر م ــن فک ــتم. بنابراین،م داش
کــردم از آنجایــی کــه زندگــی 
مــن در حــال تغییــر اســت، اجــازه 
ــر کامــل گــردد« ــن تغیی دهــم ای

 برودســکی در 18مــارس1۹۹۶ در 
نیویــورک بــه ســبب حملــه قلبــی 
ــا  ــت ام ــالگی درگذش در سن55س
بــر طبــق اراده و آرزویــش او را در 
ســن میشــل ونیــز دفــن کردنــد.

ســوزانی  ماریــا  همســرش 
برودســکایا در حــال حاضــر در 
انتشــاراتی در ایتالیامشــغول بــه 
کاراســت و جــز هئیــت مدیــره 
بنیــاد برودســکی نیــز اســت و هــر 
ــا  ــه دنی ــی در روز ب ســال در 2۴م
ــز  ــه ونی ــکی،ماریا ب ــدن برودس ام

مــی رود.
یــوزف  سرنوشــت،  اراده  بــا 
ــراد،  ــا در لنینگ ــکی و دری برودس
همیشــه  ونیــز  در  و  نیویــورک 
رابطــه ی جدایــی ناپذیــری بــا 

داشــتند. هــم 
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لفــظ  بــه  ادبیــات  کلمــة  اضافــة  کلــی  بطــور  ارجمنــد  شــنوندگان   ، محتــرم  حضــار 
در  آنچــه  زیــرا  بجاســت  و  صحیــح  تعبیــری  ماســت  کشــور  دیریــن  نــام  کــه  ایــران 
ایــن کشــور از نتایــج ذوق و احســاس و اندیشــة مــردم در طــی 2700 ســال یــا بیشــتر بــه زبانــی 
و خطــی تعبیــر و تحریــر یافتــه اســت همــه مشــمول ادبیــات ایــران می شــود ولــی اضافــة 
ــد  ــد باش ــامل نمی توان ــام و ش ــوم ع ــن مفه ــد ای ــران مفی ــة ای ــه کلم ــرد ب ــورت مف ــه ص ــان ب زب
ــان اوســتایی  ــوی زب ــان پهل ــاًل زب ــوم باشــد مث ــان محــدود و معل ــه زب ــد مضــاٌف الی ــر بای و ناگزی
زبــان ســغدی زبــان ایالمــی زبــان پارســی باســتانی زبــان فارســی دری و غیــره زیــرا ایــن زبــان 
ــده  ــداول ش ــاً مت ــران متوالی ــرف در ای ــن ط ــش بدی ــال پی ــزار س ــه ه ــان از س ــرور زم ــه م ــا ب ه
ــی نوشــته می شــدند . تفــاوت اساســی  ــی و عرب ــا خطــای میخــی و آرامــی و پهلــوی و یونان و ب
کــه در میــان مختصــات صرفــی و نحــوی و خــط کتابــت ایــن زبــان هــا وجــود داشــته و بــرای 
هــر یــک از آنهــا شــخصیت ممتــاز و مســتقلی بــه وجــود آورده اســت در ایــن صــورت وقتــی 
ســخن از زبــان و ادبیــات در میــان می آیــد بایــد متوجــه بــود کــه ایــن ســخن مربــوط بــه کــدام 
یــک از دوره هــای مختلــف تاریــخ ادبــی ایــران مــی شــود مثــاًل اگــر از زبــان و ادبیــات ایــران 
در عهــد ترقــی و ســربلندی آن شــان یــا ایــالم یــادی بــرود بایــد از زمانــی یــاد کــرد کــه زبــان 
ایالمــی بــه خــط میخــی در خوزســتان و فــارس و لرســتان متــداول بــود چنانکــه ســخن از زبــان 
و ادبیــات پهلــوی مربوطــه بــه عصــری می شــود کــه از اواخــر عهــد اشــکانی آغــاز و تــا پایــان 
دورۀ ساســانی بلکــه تــا ســدۀ ســوم هجــری امتــداد مــی یابــد زیــرا قدیم تریــن آثــار ایــن زبــان و 
خــط را از اواخــر عهــد اشــکانی و جدیدتریــن اســناد بــاز مانــدۀ آن را از ســدۀ ســوم هجــری در 
دســت داریــم در صورتــی کــه ذکــر زبــان و خــط و ادبیــات فارســی دری از حــدود ظهور اســالم 
آغــاز مــی شــود و تــا امــروز بــا همــة شــکوه و قــدرت و نفــوذ خــود ادامــه دارد . تصــور مــی کنم 
اگــر از زبــان و ادبیــات فارســی دری بــه عنــوان زبــان و ادبیــات ایــران بــه طــور مطلــق تعریــف و 
تعبیــر کنیــم کمــال مناســبت را خواهــد داشــت زیــرا اونچــه امــروز بــا نــام و شــهرت و شــخصیت 
تاریخــی و جغرافیایــی ایــران پیوســتگی کامــل دارد و دورۀ رونــق و شــهرت آن از نصــِف تمــاِم 
ــر و  ــی ت ــر طوالن ــی دیگ ــر دورۀ ادب ــد و از ه ــاوز بکن ــت تج ــن اس ــران ممک ــی ای دورۀ تاریخ
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موثرتــر و گســترده تــر و پســندیده تــر اتفــاق افتــاده اســت همیــن دورۀ زبــان و ادبیــات فارســی 
دری اســت کــه در ایــن ســخنرانی نظــر مــا بیشــتر متوجــه بــه آن اســت . زبــان آنشــانی و پارســی 
باســتانی و پهلــوی پیــش از دوران رونــق و --- بــه زبــان فارســی دری در مقــام زبــان رســمی و 
ادبــی و حتــی دینــی کشــور هــم قــرار گرفتنــد ولــی هیــچ یــک از اونهــا  هرگــز از نظــر اهمیــت 
ــد و  ــه کشــور محــدود مان ــه داخل ــه درجــة فارســی دری نرســید و حــوزه رواج آن ب ــوذ ب و نف
زبانــی کــه واســطه ارتبــاط بــا نقــاط دور از مرزهــای طبیعــی کشــور در اصــل رونــق اون زبــان هــا 
بــوده ناگزیــر زبــان ســریانی بــوده اســت در صورتــی کــه اهمیــت زبــان فارســی دری بــه مــرور 
زمــان از مرزهــای طبیعــی ایــران گذشــته و در غالــب کشــورهای مجــاور تــا نواحــی دوردســت 
دیگــر پیــش رفتــه اســت . زبــان فارســی دری کــه مهــد اصلــی اون ســرزمین بلــخ و تخارســتان 
و نواحــی دو ســاحل رود آمــون در ایــن قســمت از شــمال شــرقی خراســان قدیــم بــوده گویــا در 
عهــد قــدرت دولــت اشــکانی از خراســان بــه کنــار رود دجلــه در محــل تیســفون انتقــال یافتــه 
ــه  ــار پادشــاهی شــده بــود پــس از انتقــال ســلطنت از اشــکانیان خراســانی ب ــان رســمی درب و زب
ــی مــورد اســتعمال  ــان محل ــی و ســالطین ساســانی پارســی کــه زب ــان اشــکانی آذربایجان دودم
آنهــا لهجــه هایــی از زبــان پهلــوی بــود موقعیــت سیاســی زبــان فارســی دری در دربــار پادشــاهی 
مدایــن محفــوظ مانــد و در مجالــس رســمی زبــان پادشــاهان ساســانی همیــن فارســی دری بــود 
تــا آنکــه بــا ظهــور اســالم مســلمانان در آغــاز برخــورد خویــش بــا ایرانیــان در یمــن و حجــاز 
ــا  ــا ایــن زبــان آشــنا شــدند و آن را واســطه تفاهــم در میــان خــود ب و بحریــن و یــا در مدایــن ب
ــه  ــد مهاجــرت گــروه انبوهــی از مــردم خراســان و ماوراءالنهــر ب مــردم بومــی ایــران قــرار دادن
بیــن النهریــن و ســکونت در شــهرهای قدیمــی و جدیــد بــه مزیــد اســتفاده از ایــن زبــان در گفــت 
و گــو و اســتعمال آن در مــوارد ضــروری کمــک زیــادی کــرد و در شــهرهای بصــره و کوفــه 
و مدائــن و بغــداد کــه محــل اجتمــاع و اختــالط مســلمانان از نژادهــای مختلــف ایرانــی و عــرب 
بــود زبــان فارســی دری مــورد اســتعمال خاصــی بــه دســت آورد و بــه مــوازات زبــان عربــی در 
ــان دری  ــه کار مــی رفــت در همیــن موقــع اســت کــه زب ــه و محــاوره ب ــه افــکار و مخاطب مبادل
ــه  ــز پروان ــعر نی ــب و آداب و ش ــرد و در مذه ــاوز ک ــادی تج ــه ع ــان مکالم ــک زب ــه ی از مرحل
ورود بــه دســت آورد در شــعر ابوالینبقــی و شــعر یزیدبــن مفــرق در اواخــر ســده اول هجــری و 
در شــعر خواجــه عبــاس مــروزی در آغــاز قــرن ســوم هجــری و در ســخن حنظلــه بادغیســی و 
فیــروز مشــرقی و ابوســلیک گرگانــی و محمــد بــن وصیــف و محمــد بســام ُکــرد در نیمــه اول 
از ســده ســوم آثــار رشــد و تکامــل ادبــی زبــان فارســی دری را در مرحلــه شــعری می نگریــم و 
عطــف توجــه ابوحنیفــه و شــاگردان او کــه اصــال ایرانــی و مهاجــر بیــن النهریــن بودنــد بــه جــواز 
اســتعمال زبــان فارســی در مســائل و مــوارد نیــاز شــرعی از عبــادات و احــکام زبــان پارســی را از 
میــان لهجــه هــا و زبــان هــای متــداول در سراســر ایــران برگزیــد و بــدان یــک صفــت زبــان بینــی 
ــرون از قلمــرو اســتعمال محلــی  ــان فارســی کــه مــدت 600 ســال بی ــق زب ــه ایــن طری بخشــید ب
آن در دربــار پادشــاهی آن مدایــن زبــان رســمی دولــت شــده بــود اینــک عــالوه بــر اســتعمال 
ــه  ــد و روز ب ــم در آم ــی ه ــان مذهب ــعری و زب ــان ش ــورت زب ــه ص ــود ب ــای مع ــدی ه در نیازمن
ــی کــه در عصــر ســامانی و  ــا جای ــدا می کــرد ت ــوزج و کمــال و وســعت قلمــرو نفــوذ پی روز ن
ــان دفتــر و دیــوان دولتــی هــم گردیــد در مقدمــه ترجمــه فارســی تفســیر طبــری از  غزنــوی زب



225دوماهنامه ادبی . شماره  هفتم 1398

کوششــی کــه بــرای نقــل و ترجمــه ایــن کتــاب از زبــان عربــی بــه زبــان فارســی شــده و کســب 
اجــازه و صــدور فتــوا از طــرف دههــا نفــر فقهــای ماورالنهــر شــرحی وارد اســت ســرانجام ایــن 
ــول و معنــی کتــاب خــدا را در دســترس عمــوم مســلمانان  ــه فارســی کــه مدل ــی ب نقــل از العرب
پارســی زبان مــی نهــاد بــه تنظیــم و تدویــن متــون فقهــی هــم در ایــن زبــان زمینــه مســاعد بخشــید 
توســعه حــوزه معــارف فقهــی کــه شــامل همــه ابــواب و معلومــات متــداول روز مــی شــد فارســی 
ــی ریاضــی  ــی و طبیع ــی و طب ــار تاریخــی و جغرافیای ــر همــه آث ــل و ترجمــه و تغیی ــرای نق را ب
ــان  ــا ســده اول هجــری زب ــان فارســی دری کــه ت شایســتگی و کفایــت بخشــید و در نتیجــه زب
ــان کاملــی جهــت ســخن ســرایی و نویســندگی و  تکلــم ســاده ای بــود در نیمــه ســده ســوم زب
ــد پیشــرفت فارســی در شــعر عروضــی از  ــی تالیــف گردی ــار علمــی و ادب ــر آث ترجمــه و تحری
حیــث وزن و مضمــون و ترکیــب الفــاظ و بالغــت شــعر فارســی عروضــی را در ســده چهــارم بــا 
شــعر عربــی هــم دوش کــرد بلکــه در ایــن قــرن ظهــور فردوســی در عالــم ســخن کــه توانســت 
شــاهنامه نثــر منصــوری را بــه چندیــن هــزار شــعر شــیوا و رســا و بــا هیمنــه فارســی دری در یــک 
متــن مفصــل مزبــوت و محفــوظ درآورد کاری بــود کــه تــا آن زمــان هنــوز هیــچ شــاعر عربــی 
از عهــده انجــام او برنیامــده بــود و تــا ســده هفتــم هجــری کــه زبــان عربــی از اوج کمــال شــعری 
بــه طــرف حزیــز فــرود می آمــد ایــن تقــدم فارســی در شــاهنامه مــورد تصدیــق و تمجیــد ابــن 
اثیــر در کتــاب مثــل و ســاعر او قــرار گرفــت نکتــه ای کــه بایــد پیــش از تعقــل در ایــن معنــی 
بــدان اشــاره کــرد گســترش حــوزه اســتعمال زبــان و ادبیــات فارســی در خــارج مهــد اصلــی آن 
خراســان و ماوراءالنهــر اســت بایــد دانســت کــه ظهــور سلســله صفاریــان کــه برخــالف طاهریــان 
نســبت بــه ادبیــات عربــی چنــدان آشــنا و دلبســته نبودنــد و بــروز یــک طبقــه عمــرا و رجالــی کــه 
از عــوام و نــاز و طبقــه ســوم خراســانی برخاســته بودنــد ارزش اســتفاده از زبــان فارســی را پیــش 
ــوب شــرقی  ــان در جن ــی صفاری ــواده یعن ــن خان ــوذ سیاســی و اداری ای ــت . نف ــش رف ــرد و پی ب
تــا کابــل و در جنــوب غربــی سیســتان تــا فــارس و خوزســتان حــوزه اســتعمال فارســی دری را 
در شــمال شــرقی ایــران بــا حــوزه اســتعمال آن در بصــره و بیــن النهریــن بــه یکدیگــر پیوســت 
ــان در مشــرق افغانســتان و بلوچســتان  ــه صفاری ــح و غلب ــروی فت ــه نی ــن اســالم ب و گســترش دی
ــون  ــی همچ ــان عرب ــا زب ــازه ب ــن ت ــو دی ــه در پرت ــش از آنک ــی را پی ــن نواح ــردم ای ــی م کنون
ــان  ــا زب مــردم عــراق و خراســان و آذربایجــان و خوزســتان انــس خاطــر پیــدا کننــد مســتقیما ب
فارســی دری آشــنا کــرد و همیــن امــر صــد ســال بعــد پــا بــه پــای دیــن اســالم تــا دره پنجاوســند 
گســترش یافــت و راه شــبه قــاره هنــد را بــه روی زبــان فارســی گشــود تــا آنجــا کــه در آغــاز 
ــی و  ــگاه ادب ــی پای ــان فارســی در الهــور و دهل ــار مغــول زب ــم هجــری و مقــارن ایلغ ســده هفت
سیاســی پیــدا کــرده بــود و محمــد اوفــی کــه کتــاب تذکــره شــعرای خــود را در آن ســرزمین 
مــی نوشــت از طبقــه شــعرای مخصــوص هنــد فصلــی جداگانــه پرداخــت ظهــور ابوالفــرج رونــی 
و ســعد مســعود ســلمان از ایرانــی زادگان مقیــم الهــور دلیــل حســن قبــول مــردم آن ســامان در 
ــن  ــد بنابرای ــوب می ش ــگ محس ــند و گن ــوی دره س ــه س ــی دری ب ــان فارس ــرفت زب ــر پیش براب
بایــد حکومــت صفاریــان سیســتان را در بســِت حــوزه اســتعمال و قبــول زبــان پارســی پیــش از 
دولــت ســامانی موثــر شــناخت . گســترش دولــت ســامانی در غــرب خراســان و شــمال عــراق و 
طبرســتان و توجهــی کــه در ظلــه حمایــت آن دولــت بــه زبــان فارســی و شــعر فارســی مبــذول 
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مــی شــد نیشــابور را در خراســان غربــی کــه پایــگاه مهــم زبان و 
ادبیــات عربــی در خراســان بــود بــا ری کــه در عــراق به واســطه 
ارتبــاط خــاص بــا دربــار خالفــت عباســی مرکــز مهمــی جهــت 
ــعر  ــت ش ــه روی دول ــود ب ــده ب ــی ش ــان عرب ــث زب درس و بح
فارســی گشــود و شــعر دری در دربــار آل بویــه ری و آل زیــار 
ــی  ــد و در ط ــی ش ــعر عرب ــری و ش ــعر طب ــب ش ــرگان رقی گ
مــدت 100 ســال جــای آنهــا را گرفــت . گســترش حــوزه نفــوذ 
شــعر و ادبیــات فارســی از طــرف شــمال غربــی تــا ســاحل رود 
ــا همــدان و اصفهــان  ــی ت ــوب غرب ارس و گــر و از ســوی جن
و شــیراز در روزگار قــدرت ســلجوقیان صــورت گرفــت . 
ــزوم را دارد  ــال ل ــورد کم ــن م ــر آن در ای ــه ذک ــه ای ک نکت
--- از ســهمی و حقــی اســت کــه تــرکان قــزه تــازه مســلمان و 
مهاجــر بــه ایــران در گســترش حــوزه زبــان فارســی در مغــرب 
ــه  ــرا ب ــتند زی ــرق داش ــرف مش ــان در ط ــون غزنوی ــران همچ ای
هــر نســبت و در هــر قســمت کــه حکومــت ســلجوقی در

 اطــراف ایــران و الجزیــره و آســیای صغیــر و عــراق و شــام و 
ــی  ــان ادب ــه زب ــی را ک ــان فارس ــد زب ــترده میش ــطین گس  فلس
ــه  ــا خــود ب ــد ب ــار کــرده بودن ــی خــود اختی و سیاســی و مذهب
همــراه مــی بردنــد بایــد بــه خاطــر ســپرد اهمیــت وجــود ملــک 
ــالم  ــد از اس ــران بع ــخ ای ــالن در تاری ــدرش امیرارس ــاه و پ ش
خیلــی بیــش از آن حــدی اســت کــه در تواریــخ فارســی 
ــات  ــی و ارزش خدم ــام سیاس ــت مق ــده و درک عظم ــاد ش ی
ــه ســِر  ــا را ب ــد م ــدر و پســر مــی توان ــن پ ــی ای اجتماعــی و ادب
گســترش زبــان فارســی از نیمــه دوم ســده پنجــم بــه بعــد آشــنا 
ســازد . ایــن دولــت ســلجوقی بــود کــه آثــار تمــدن و فرهنــگ 
ایرانــی را در آســیای صغیــر طاغونــی و بروســه برد و در مشــرق 
دریــای مدیترانــه تــا حلــب و دمشــق و بیــت المقــدس و مصــر 
ــد دینــی جهــت  ــا گشــایش مدرســه هــای جدی ــرد و ب پیــش ب
حنفیــان و شــافعیان در ایــن نقــاط راه را بــرای مهاجــرت علمای 
ــه  ــان خراســان و پارســی دان عــراق و آذربایجــان ب پارســی زب
ســوی مغــرب گشــود و بــرای زبــان فارســی در مغــرب ایــران 
ــش از آن  ــوی پی ــت غزن ــه دول ــازی را ک ــت ممت ــان موقعی هم
ــود  ــه وج ــرق ب ــامانی در مش ــش از س ــاری پی ــت صف و حکوم
آورده بودنــد ایجــاد کــرد . آثــار نظــم و نثــری کــه در قلمــرو 
فرمانروایــی ســلجوقیان آســیای صغیــر بیــرون از مرزهــای 
ــف  ــوع و لط ــث ارزش و تن ــده از حی ــد آم ــران پدی ــی ای طبیع
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و درجــه قبــول کمتــر از کمیــت و کیفیــت آثــاری نیســت کــه 
ــان و اخــالف ایشــان در هندوســتان  در قلمــرو ســلطنت غزنوی
بــه رشــته نظــم و نثــر درآمــد . زبــان فارســی از برکــت دولــت 
ســلجوقیان موقعــی ممتــاز نظیــر زبــان عربــی در عالــم اســالمی 
ــک مشــرق  ــرای شــعر فارســی در سراســر ممال ــدا کــرد و ب پی
ــه در  ــد ک ــم آم ــی فراه ــول و رواج ــدان قب ــان می ــالمی چن اس
دوره ایلقــار مغــول و ســقوط خالفــت عباســی توانســت جــای 
تهــی شــده از زبــان عربــی را نــه تنهــا در ایــران بلکــه در خــود 
ــیاری از  ــروه بس ــرت گ ــرد مهاج ــر بگی ــیای صغی ــداد و آس بغ
ایرانیــان خراســان و ماوراءالنهــر عــراق بــه هندوســتان و آســیای 
ــن ســرمایه  ــودی ای ــرگ و ناب ــی از خطــر م ــرای رهای ــر ب صغی
ــگام  ــن هن ــدان ارزش و نفــوذ بخشــید کــه در ای ــن را چن دیری
بزرگانــی همچــون مولــوی در آســیای صغیــر و عراقــی در شــام 
و امیــر خســرو دهلــوی در هنــد بــر اورنــگ شــعر فارســی تکیــه 
زدنــد کــه نظیــر ایشــان در آن زمــان تنهــا در داخــل مرزهــای 
ایــران فقــط ســعدی را داشــتیم کــه او هــم پــرورده شــاه بــود . 
عجــب اســت در دنبالــه چنیــن شــوربختی آشــفتگی و ویرانــی 
کــه بــرای ملــت و تمــدن و فرهنــگ ایرانــی در داخــل کشــور 
ــه ســنت  ــات فارســی کــه ب ــان و ادبی ــود زب ــه وجــود آمــده ب ب
ــا  ــه اســتعمال داشــت ب ــار مغــول پروان عصــر ســلجوقی در درب
ــرق و  ــول در مش ــت مغ ــدرت و حکوم ــر ق ــی نظی ــترش ب گس
ــا چیــن و دشــت قبچــاق و بلغــار  شــمال و مغــرب و جنــوب ت
قدیــم در حــوزه رود ولــگا و ســواحل دریــای ســیاه و دریــای 
مدیترانــه تــا کنــار رود نیــل گســترش مــی یافــت و شــعر 
ــن  ــتقرار ای ــی در اس ــل مهم ــان دو عام ــن زم ــوف در ای و تص
ــدد  ــای متع ــول در پایتخت ه ــت مغ ــد . حکوم ــترش بودن گس
خــود از ســرای گرفتــه تــا خانبالــغ یــا پکــن کنونــی بــرای شــعر 
و شــاعر و زبــان پارســی تکیــه گاه خــارج از مــرز و بــوم ایــران 
شــده بــود . صدهــا هــزار مهاجــر و فــراری و اســیرانی کــه در 
ــرک وطــن و توقــف در  ــر از ت مــدت یــک صــد ســال ناگزی
دیــار دوردســت شــدند در حفــظ زبــان فارســی ســهمی داشــتند 
ــه  ــود کــه قریــب ب ــن ب ــه چی ــن مــردم مهاجــر ب و از نســل همی
40 میلیــون مســلمان فعلــی چیــن در شــمال و جنــوب و غربــی 
ــد صــد  ــوز پــس از چن ــد و هن ــه ســر می برن کشــور آســمانی ب
ــدان ســرزمین  ــران ب ــا از ای ــاکان آنه ســال کــه از مهاجــرت نی
می گــذرد کتابهــای فقــه فارســی را کــه ار خراســان و ماورالنهر 
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بــا خــود همــراه آورده بودنــد مــدرک و مأخــذ احــکام شــرعی خویــش قــرار می دهنــد و اگــر 
بــه مــرور زمــان هــم زبــان تکلــم ایشــان همچــون مهاجریــن خراســانی بــه هنــد آســیای صغیــر بــا 
زبــان بومــی مــردم محلــی یکســان شــده و از مقتضیــات زندگانــی محلــی کامــال پیــروی کردنــد 
ولــی زبــان فارســی دری را همچــون بنچــاق اصلــی مذهــب حنفــی بــرای خــود حفــظ کردنــد 
ــکل  ــان و ش ــث زب ــول از حی ــت مغ ــه رو دول ــان دنبال ــر ایش ــم عص ــان ه ــان و ترکمان . تیموری
ــد  ــه ســر می بردن ــان و شــعر فارســی در هــر جــا کــه ب ــن نظــر از زب ــه همی ــد و ب حکومــت بودن
خــواه هــرات خــواه ســمرقند و خــواه کابــل و یــا دهلــی حمایــت مــی کردنــد . داســتان گســترش 
ــه عهــد ســلطنت اخــالف تیمــور از اکبــر  ــار دهلــی ب ــان و ادبیــات فارســی در درب بــی نظیــر زب
گرفتــه تــا شــاه جهــان و رواج آن در کلیــه امــور سیاســی و تجارتــی و ارتباطــی در همــه بنــادر و 
جزایــر اقیانــوس هنــد و قســمت جنــوب غربــی از اقیانــوس کبیــر زبــان فارســی را بــا بازرگانــان 
الری و شــیرازی و خوزســتانی بدیــن نواحــی دور دســت بــرد و ایــن هســت کــه قــرن هــا از آن 
روزگار مــی گــذرد هنــوز در مالــزی و زنگبــار و ســواحل و جزایــر شــرقی آفریقــا آثــار بازمانــده 
ــه  ــومالی ب ــا و س ــه و تانزانی ــام و برم ــزی و ثی ــی در اندون ــدن پارس ــگ و تم ــان و فرهن ای از زب
چشــم می خــورد و در داســتان هــای محلــی هــر منطقــه ای حکایاتــی از دریانــوردان و بازرگانــان 
و جهانگــردان الری و شــیرازی و در گورســتانهای هــر محلــی ســنگ هــای عبــوری از پارســی 
زبانــان مهاجــر بــدان ســرزمین ها بــه گــوش چشــم مــی رســد کــه گــواه ســابقه گســترش زبــان و 
فرهنــگ و تمــدن ایرانــی در آن نواحــی دوردســت بــه شــمار می آیــد وقتــی کــه پــای اروپاییــان 
ــان و  ــا بازرگان ــان ب ــر و کار ایش ــه اول س ــید در درج ــد رس ــوس هن ــس و اقیان ــوس اطل از اقیان
ــارس  ــج ف ــز در مدخــل خلی ــره هرم ــد جزی ــود کــه از حکومــت بحــری و نیرومن ــوردی ب دریان
تبعیــت مــی کردنــد در بنــادر هندوســتان نیــز بــا وضعــی مشــابه ایــن رو بــه رو شــدند کــه ایــن 
ــادی و  ــر اقتص ــه از نظ ــرقی ک ــان ش ــتین زب ــر نخس ــن نظ ــت    بدی ــداد داش ــاوه امت ــا ج ــع ت وض
بازرگانــی و ارتباطــی مــورد نظــر مــردم پرتغــال و انگلیــس و هلنــد و اســپانیا قــرار گرفــت زبــان 
فارســی بــود و آموختــن ایــن زبــان بــرای کســانی کــه قصــد مســافرت یــا تجــارت بــا کشــورهای 
ــد  ــق بع ــن طری ــد بدی ــوب می ش ــی محس ــروری و ابتدای ــائل ض ــم مس ــتند از اه ــیایی را داش آس
ــان عربــی کــه از ســده چهــارم هجــری بــرای مســائل مذهبــی آغــاز  ــه زب از توجــه فرهنگیــان ب
شــده بــود از ســده دهــم بــه بعــد توجــه بــه زبــان فارســی و آموختــن آن در فرنگســتان ضــروری 
شــناخته می شــد و ایــن امــر در طــی قــرن هفدهــم و هجدهــم میــالدی پیوســته رو بــه پیشــرفت 
بــود . تأســیس کمپانــی هــای شــرقی فرانســوی انگلیســی در هنــد و گســترش اســتعمار اروپایــی 
ــل  ــرد . رواج کام ــت می ک ــد و تقوی ــته تأیی ــدی را پیوس ــن نیازمن ــیا ای ــرق آس ــوب و ش در جن
زبــان فارســی در دربــار تیموریــان هنــد حکومــت کمپانــی شــرقی را در کلکتــه وادار کــرد کــه 
ــان در کلکتــه  ــان فارســی و چــاپ متــون معتبــر ادبــی و لغــوی ایــن زب ــه تدریــس و تعلیــم زب ب
اهمیــت خــاص بدهــد و بــرای تســهیل دریافــت متــون عربــی از تلفیــق و تدویــن فرهنــگ هــای 
عربــی بــه فارســی بــا ترجمــه فارســی قامــوس منتحــل عــرب را وســیله تدویــن فرآهــم کردنــد 
ــی و ترکــی و لغــات دیگــر شــرقی در ایــن نهضــت  ــان فارســی وســیله تعلــم و تعلیــم عرب و زب
ارتباطــی میــان شــرق و غــرب قــرار گرفــت . زبــان فارســی کــه نظــر ادبــی و شــعری و فرهنگــی 
ــن  ــردم ای ــه م ــه راقی ــان طبق ــوران زب ــران و ت ــی و هندوســتان همچــون ای درکشــور هــای عثمان
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ــم  ــان شــرق و غــرب عال ــود اینــک از راه ورود در حلقــه ارتبــاط تجارتــی می کشــورها شــده ب
موقعیــت جدیــدی پیــدا کــرد کــه بــه زودی جنبــه ادبــی و فرهنگــی خــود را هــم بــه داوطلبــان 
تحصیــل آن از مــردم اروپــا معرفــی نمــود . در طــی قــرن نوزدهــم کــه زبــان فارســی در نتیجــه 
ــای  ــان ه ــتفاده از زب ــت اس ــه جه ــم و توطئ ــتی ناسیونالیس ــت پرس ــه مل ــج اندیش ــغ و تروی تبلی
ــود و تقویــت لهجــه هــای ترکــی در شــمال و  ــان ب ــای فارســی در می محلــی در هــر جــا کــه پ
شــمال شــرقی ایــران محکــوم بــه عقب نشــینی از متصرفــات قدیمــی خــود شــده بــود در نتیجــه 
آشــنایی صاحبــدالن فرنگــی و آثــار جاویــدان ســعدی و حافــظ و مولــوی و فردوســی و جامــی 
ــای  ــود را در فراخن ــای خ ــو ج ــابوری از ن ــی نیش ــر خیام ــم عم ــه حکی ــوب  ب ــات منس و رباعی
ــه زبان هــای  ــاز کــرد و دقــت در ُحســن ترجمــه آثــار ارزنــده آن ب جهــان ادبیــات کالســیک ب
زنــده متدرجــاً مقامــی را کــه در خــور ســابقه درخشــان ادبیــات فارســی بــود بــه دســت آورد . بــا 
وجــودی کــه ادبیــات و زبــان فارســی در همــه جــا بــه واســطه وجــود عوامــل مختلــف در برابــر 
لهجــه هــای محلــی بــه زبان هــای شــرقی نوبنیــاد و هجــوم برخــی از زبانهــای اروپایــی از طــرف 
شــمال و جنــوب ناگزیــر از عقب نشــینی در مقــام تجــارت و اقتصــاد و ارتبــاط و علــم و صنعــت 
و حتــی تعلیــم و تعلــم در دانشــگاه ها شــده اســت و محدودیــت اســتعمال آن امــروز در کمتــر 
از نیمــی قلمــرو قدیمــی آن مجــال رشــد و پیشــرفت بــه  زبــان هــا و لهجــه هــای دیگــری داده 
ــو شــعر و ادبیــات کالســیک خــود مقــام  ــاز در پرت ــود ب ــداول ب ــران مت اســت کــه در فــالت ای
ــه دســت  ــز ب ــه بعــد در مغــرب نی ــی را کــه در مشــرق داشــت و از ســده هجدهــم ب ادبــی جهان
ــات  ــان و ادبی ــای زب ــاز غن ــد در زیرس ــه بخواهن ــرادی ک ــه اف ــد و هم ــظ بکن ــته حف آورد توانس
ــان هــای متــداول در هنــد و کشــورهای جنــوب شــرقی  ترکــی غربــی و شــرقی و شــمالی و زب
ــد کــه شــعر  ــد ناگزیرن ــد پژوهشــی بکنن ــد می کردن ــگ از هن آســیا کــه کســب تمــدن و فرهن
فارســی و ادبیــات مــا را بــه منزلــه ســنگ اصلــی شــالوده ایــن بناهــای جدیــد بپذیرنــد و اعتــراف 
ــی و  ــی و ازبکــی و ترکمان ــان هــای عثمان ــی کــه نصیــب زب ــا همــه تحــوالت و ترقیات ــد ب بکنن
اردو و پشــتو و کــردی و ســندی و بنگالــی و تلگــو و زبــان هــای دیگــر هنــدی شــده بــاز جــای 
پــای زبــان فارســی و اثــر صــورت و مضمــون شــعر فارســی در ادبیــات و زبــان آن کشــورها و 
نواحــی --- اســت . همــه کوشــش ها و توطئــه هایــی کــه در ایــن ســده جهــت محــدود کــردن 
و ناتــوان ســاختن بنیــه ادبــی ایــن زبــان بــکار رفتــه و تبلیغاتــی کــه راجــع بــه عــدم کفایــت آن 
جهــت بیــان اغــراض عالــی ادبــی علمــی شــده اســت و نیرنــگ هایــی کــه در راه نابســامانی و 
ــت و جمــال و  ــاب فضیل ــو آفت ــد در پرت ــرده ان ــه کار ب ــم گســیختگی شــکل حاضــر آن ب از ه
کمالــی کــه از مشــرق شــعر قدیــم پارســی مــی درخشــد و جهــان کنونــی را نــوری متناســب بــا 
ــی و  ــه روائ ــن دســایس از مرحل ــوی عصــر مــی بخشــد همــه ای ــت درخواســت هــای معن کیفی
ــردد .  ــوایی می گ ــتگی و رس ــه سرشکس ــت بلک ــه شکس ــوم ب ــد و محک ــرون می افت ــی بی دیرپای
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حمیدیانچوکانرشحخویشرابنوشت
بگفتکمرازینیبهذوقٌمانرسد

هزاررشحبهبازارشهرمیآرند
یکیبهموجزیرشحشوقمانرسد!

  

ما را گذران ناگزران خواهد بود          
 اما سده ها حمیدیان خواه بود 

وقتی من و تو از میان برخزییم       
»رشح شوق« تو در میان خواهد بود

 ســعادت بزرگــی اســت کــه در پنجــاه 
و یکمــنی ســال از دوســتی بــا ســعید 

حمیدیــان چنــد کامــی بگویــم .  
دو قطعه شعر برایت رسوده ام:

اولی کاما جدی و دومی طزن آمزی 
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دربارهرشحشوقبایدبگویم
اســت دســتم کنــار در همیشــه کــه
چــوناشــتغالفکــریمــنبــهحافــظ
شــوق رشح بــه و شــود مــی ختــم

. کنــم مــی مراجعــه

ادبــی زمینــه در کــرد ثابــت ایشــان
بــه ماســت محققــان معــدود از یکــی
ــنمدعاســتدر ــواهای ــژهرشحشــوقگ وی
شــد نزدیکــر رابطهمــان انقــاب دوران
ناچــار ایشــان جنــگ دوران در بعدهــا و
ــد ــرانآمدن ــهته ــرکاهــوازشــدندوب ــهت ب
فعــال ادبیــات بخــش در نــرش مرکــز در
بودنــدوبــامجــاتهمــکاریمــیکردنــدو
دوســمینرزبــانفارســیرابرگــزارکردنــد
مســئولیت کــه کردیــم خواهــش او از
گــروهادبیــاتفارســیرابــهعهــدهبگــرد و 

اولــنی بــار مــن صــدای دکــر حمیدیــان 
کــه  شــنیدم  هنگامــی  پــادگان   در  را 

ادبیــات  دربــاره  شــخصی  بــا  داشــت 
می گفــت.  ســخن  شــاعری  و  فارســی 
ایــن  دیــوان  دربــاره  اطمینــان  بــا  چنــان 
بــی  مــن  کــه  کــرد  مــی  صحبــت  شــاعر 
قــرار  سخنانشــان  تأثــری  تحــت  اختیــار 
گرفتــم و بــه نظــرم آمــد کــه ایشــان یکــی از 
ــت. در  ــی اس ــات فارس ــوب ادبی ــان خ محقق
ــودم و  ــده ب ــران آم ــه ای ــی ب ــه تازگ ــان ب آن زم
اشــخاص را نمی شــناختم و بــه ادبــات هــم 
ــا  ــان م ــتی می ــتم . دوس ــی ورود نداش خیل
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سیگار

منسیگارینیمهخاموش
درلحافیکبیخانمان

بهکوچهام
کههرلحظهممکناست

جهنمیکنفرهای
برایاوبناکنم

اعتصاب

نوعیاعتصابغذایبینام
داردهنجارمیشود

درخانهایکهمنهستم
نهدراعراضبه

بیگناهیخوداست
نهبهرشایطزندان

نههیچچزدیگری
نانیبرایخوردننیست

بههمنیسادگی
شایدفراموشیایاست

باشباهتبهاعتصاب
ببخشیدکهدیگر

تفاوتکلماترانمیدانم

  از تاب اندوهم به حریت
چند شعر تازه| هرمز عیل پور
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اتاق خانه حیاط

کوچه
خیابان

یکشهربگواصایکرسزمنی
کهازدیدنمن

ازخجالترسبهپاینیبیندازند
ازتاباندوهمبهحرتو

عادیشدهبااینهمهبرایشان
کهنهمنتقصردارم

نهکهآنها
کهازدستهایپنهانی

بهاینروزیمو
نمیدانیمباچهکسی

درددلکنیمحتی.

خانوادیگ 

بهشکلمادرزاد
مواظبکتابهایزیرپنجرههستم

برطعمتازهچشمبازمیکنم
دنیاراپیادهمیگردموعذربیجهت

نمیخواهم
درانتهایخودچشمهاچهمیگویند
وقتیکهدربارانسوالپیشمیآید

باقصههایآبانگشتمدنبالهیبال
پرندهاست

دربازساخنتجنگل
دشتهایروحمننجومیاست

نه.ایناتاقهمنیجورقشنگتراست
گاهترممیسازد ازخودمآ

برتختپدرامخممیشوممی
بوسمش

برودبمردتتمهیدنیا.
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روشــن از مهریــم، خورشــید جهان گردیم ما
در هــوای عشــق اّما کمــر از گردیم ما

گرچه روشــن نیســت چشــم روزنی از برق شوق
کوچه هــای پرســه را، رندان شــب گردیم ما

تــا برآییم از غبار شــب بــه قر آفتاب
ذّره آســا بر مدار مهــر می گردیم ما

در لبــاس فقــر، کوس پادشــاهی می زنیم
چــون نیفرازیــم رس بر آســمان؟ فردیم ما

شــاه مات افتاد و برشــد شــحنه بر اســب مراد
بــر رس خــود کس چه می دانــد چه آوردیم ما

کم به مدح شــیخ و شــاه آلوده نیســت دامن پا
عرصــه آزادگــی را بی هماوردیم ما

حرمــت مــام وطن را داشــتیم از مهر، پاس
هرچــه را بردند اینــان، بازآوردیم ما

اللــه دل؛ شــعله ور، در خون تپید از داغ عشــق
تــا چراغــی بر مزار خویــش برکردیم ما

کاش درگــرید دمــی، از دود دل هــا آتشــی 
داد؛ کــز بی داد دی، دیریســت دم رسدیم ما

طبــع »مشــفق« گرم؛ »آهی«! کآفتاب زندگی ســت
ورنــه از بی مهــری گردون چــه می کردیم ما

 

شعر     داستان    گپ
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مهریــم،خورشــیدجهانگردیمما روشــناز

آهی حسنی

آیه کوتاه برای 

حسیز آیه
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اســتاد »حســین آهــی« ادیــب ، شــاعر و عروضــی برجســته ، ایــن روزهــا بــه بیمــاری صعــب 
ــر و متأســف  العالجــی مبتــال شــده اســت. وقتــی خبــر بیمــاری او را شــنیدم بســیار متأث
شــدم و لحظاتــی در کنــج خلــوت خــود گریستم.اســتاد بــزرگ عروضــی مــا ، فقــط معلــم 
ادبیــات نیســت ؛ بــل معلــم دریــادل و آیینــه ضمیــر اخــالق هــم است.انســانی صبــور ، آرام ، 
گشــاده رو و گشــاده دســت ؛ اهــل مــزاح و شــوخی بــاردی و در عیــن حــال مؤمــن و معتقــد 
بــه ارزشــهای اســالمی و انقالبــی.....از گشــاده رویــی اســتاد آهــی همــه ی آنــان کــه بــا او 
محشــورند خبــر دارنــد ؛ امــا شــاید خبــر انفــاق هــا ، بخشــش هــا و گشــاده دســتی هــای 
او را نشــنیده و یــا کمتــر شــنیده باشــند.یک شــّمه از گشــاده دســتی هــای اســتاد ایــن کــه 
ســال گذشــته بــه هنــگام بســتری شــدن همســر مهربانــش در بیمارســتان وقتــی از ســوی 
»بنیــاد دعبــل« کمــک مالــی شــایان توجهــی بــرای ادامــه ی درمــان همســرش شــد و او 
از پزشــکان شــنید کــه همســر مهربانــش روی بهبــود نخواهــد دیــد و بــه علــت ابتــالء بــه 
بیمــاری مهلــک ســرطان آســمانی خواهــد شــد ، بــا صالحدیــد پزشــکان کّل آن مبلــغ را 
بــرای ادامــه ی درمــان بیمــار هــم اتاقــی همســرش ـ کــه هیــچ نســبتی بــا وی نداشــتند و 

گفتــه بودنــد بیمــاری اش معالجــه خواهــد شــد ـ اختصــاص داد..... 
بــاری ؛ مــن اولیــن بــار در ســال پنجــاه وشــش بــود کــه اســتاد حســین آهــی را در انجمــن 
ادبــی صبــای کاشــان دیدم.اســتاد همــراه بــا خانــم ســپیده ی ســامانیـ  غزلســرای برجســته 
ــه کاشــان  ــاب تمــّدن ـ ب ــر اســتادان فقیــد شــعر و ادب خلیــل ســامانی)موج( و رب و دخت
آمــده بودند.اســتاد فقیــد مصطفــی فیضــی رییــس وقــت انجمــن ادبــی صبــا در معرفــی و 
ــدار را  ــش از آن مق ــام گذاشــت و بی ــد از اســتاد حســین آهــی ســنگ تم ــف وتمجی تعری
اســتاد حســین راجــع بــه شــاعر همراهــش ســپیده ی ســامانی بیــان نمود.اســتاد حســین و 
خانــم ســامانی در آن جلســه از انجمــن ، غزلهایــی بــس فاخــر و زیبــا خواندنــد کــه بســیار 
مــورد توجــه اعضــای انجمــن قــرار گرفت.بــه یــاد دارم کــه ســیدرضا محمــدی نــوش آبــادی 
شــاعر معّمــر و اّمــی و طّنــاز کاشــانی بــه مناســبت حضــور اســتاد حســین و خانــم ســامانی 

در انجمــن ادبــی صبــا ، رباعــی ذیــل را فــی البداهــه ســرود و تقدیــم آنــان کــرد:
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دادندخبـــر»حسنیآهی«آمد
آنزبدهادیبفحلوداهیآمد

بــاهمرهی»سپیدهیسامانی«
بازورنهبلکهدلبخواهیآمد!

ــا  ــدم ت ــر ندی ــین را دیگ ــتاد حس ــن اس م
ایــن کــه پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
و در ســال شــصت بــه عنــوان مشــاور ادبــی 
مجلــه ی جوانــان امــروز در تهــران مشــغول 
ــد  ــت شــدم.یک روز از اســتاد فقی ــه خدم ب
مشــفق کاشــانی کــه بــه دفتــر مجلــه 
ــال  ــای ح ــود جوی ــده ب ــا ش ــریف فرم تش
اســتاد آهــی شــدم. اســتاد مشــفق فرمــود: 
ــه در  ــل همیش ــت و مث ــوب اس ــش خ حال
انــزوا بــه کارهــای تحیقاتــی اش ادامــه 
مــی دهد.ســپس افــزود:در صفحــه ی شــعر 
ایــن هفتــه ی مجلــه ، اثــری از آقــای رضــا 
ــا او در ارتباطــی؟  ــا ب ــدم ؛ آی ــی دی عبدالله
گفتــم: بلــه ؛ او هرمــاه یکــی دوبــار بــه دفتــر 
ــود:از او  ــی آید.اســتاد مشــفق فرم ــه م مجل
جویــای حــال آهــی شــو کــه نســبت فامیلی 
باهــم دارنــد و گویــا باهــم پســر خالــه انــد.
ــن  ــس از رفت ــدم و پ ــحال ش ــیار خوش بس
اســتاد مشــفق ، بــا رضــا عبداللهــی تمــاس 
ــه  ــا همــراه او ک ــرار گذاشــتیم ت ــم وق گرفت
رفیــق گرمابــه وگلســتان اســتاد آهــی بــود 
ــی  ــا عبدالله ــه ب ــروم. آدین ــش ب ــه دیدن ب
ــه بســیار  ــم ک ــدن اســتاد آهــی رفت ــه دی ب
خوشــحال شــد و دقایقــی از خاطــرات ســفر 
ــتاد  ــد اس ــه بع ــت.....از آن ب ــه کاشــان گف ب
آهــی را بیشــتر در مجامــع ادبــی ؛ بخصوص 
ــدم و از مؤانســت  ــری مــی دی حــوزه ی هن

ــی شــدم. ــا او مســتفیض و مســتفید م ب
ــالم  ــم الّس ــّق آل اهلل علیه ــه ح ــد ب خداون
بــه اســتاد حســین آهــی بــزرگ و بزرگــوار 

ــن. ــد. آمی ــت فرمای ــل عنای ــفای عاج ش

آه و آیه
رفتی و رفت از دلم شادی!

بی تو ماندم به دور از آبادی!
ای بهار ادب سخن پرور!

رهرو راه جاودان هنر!
ای )حسین( همیشه با دل یار!

)آهی( پاکباز دل بیدار!
ماه )حافظ ( شناس با لبخند!

)آهی( دلنواز دانشمند!
ای پژوهنده مرد بی همتا!

وی دل افروز دلبر دانا!
بی تو دیوانه دل پریشانم!

بی کس و بی پناه و گریانم!
بی تو در نیمه راه دل ماندم!

و دل آواز درد را خواندم!
بی تو بی تو ندارم امیدی!

نیست روشن به چشم خورشیدی!
تلخ و بی چاره 
مانده ام بر جا!

رفتی و بی تو شد دلم تنها!
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شاید بتوان مردمان را به دو گروه تقسیم کرد: پیروان »است« ها و رهروان »هست« ها. 
»اســت« هــا، »بــودن« هــا را شــکل مــی دهنــد. گــزاره هــای معمــول و روزمــره )وحتــی مبتــذل( 
از زیســت و زندگــی را شــامل مــی شــوند. انــواع شــهوات مشــروع و نامشــروع. گســتره ای از غرایــز. 
و پیــروان »اســت« هــا، در بنــد و پابســت همیــن شــهوات و غرایــز، روزگار مــی گذراننــد. روزشــان 
همــان اســت کــه شــب، و شــب شــان همانقــدر تیــره کــه روزشــان. اینــان، اســب عصــارِی گیــج 
و گولــی انــد کــه بــر مــداری پــوچ مــی چرخنــد و در توهــم پیــش رفتــن، دســت و پــا مــی زننــد 

و بســیارتر از بسیارشــان نمــی داننــد کــه در ایــن مــدار، چــه اســیراِن قابــل ترحمــی شــده انــد.
ــا نشــانه هایــی از زیبایــی وجــود  ــد. نشــانه ی امــا »هســت« هــا، رنــگ و درنگــی از حقیقــت دارن
را نمایــان مــی ســازند. آینــه ای روشــن و شــفاف و بــی زنگارنــد از سرشــت و باطــن »شــدن« هــا. 
صیــرورت هــای بــی پایــان. پنجــره هایــی بــرای تعالــی و کمــال. خورشــید و خورشــیدهایی دربــر 
ــد و در  ــی بینن ــد و م ــی دانن ــادگاه م ــود را در میع ــاره خ ــا، هم ــت« ه ــروان »هس ــده. و ره گیرن

ســاحت »عهــد ازل«. 
ــه ای از  ــانوش مرتب ــد و در نوش ــی کنن ــه م ــرر را تجرب ــای مک ــالد ه ــا، می ــت« ه ــروان »هس ره
ــه مــی کننــد کــه حافــِظ سرمســت از »هســت« هــا  »برانگیختــه شــدن«، همــان آفاقــی را تجرب

ســروده اســت:
دوشدیدمکهمائکدرمیخانهزدند/گلآدمبرشتندوبهپیمانهزدند

ساکنانحرمسروعفافملکوت/بامنراهنشنیبادهمستانهزدند
...

ازغصهنجاتمدادند/واندرآنظلمتشبآبحیاتمدادند دوشوقتسحر
ــه شــمار مــی رفــت و  اکنــون، اســتاد حســین آهــی کــه یکــی از رهــروان نســتوه »هســت«ها، ب
ســال هــا در رودخانــه ی پرخــروش فرهنــگ و ادب و شــعر دل و جــان شســته بــود و در دریــای 
اندیشــه و خــرد و دانایــی، غواصــی کــرده و مرواریدهایــی درخشــان بــه کــف آورده بــود و در طبــق 
اخــالص و ارادت بــه مردمــان و شــیفتگان هدیــه کــرده بــود، قــدم بــه مرتبــه ای دیگــر از حیــات 
نهــاده اســت. او کــه بامدادانــی پرشــمار، شــنوندگان رادیــو فرهنــگ را بــه میهمانــی »تماشــاگه راز« 
ــا از پنجــره ای  ــده شــد ت ــر از تماشــای »راز« فراخوان ــه ســاحتی دیگــر و برت ــود، خــود، ب ــرده ب ب
روشــن تــر، »نظــر بــازی« خــود را تــداوم بخشــد و »وجــود« را در چشــم انــدازی دیگــر، بــا جــان 

و دل بنوشــد.
خداونــد جامــی از بهتریــن شــراب هــای وجــود در کام جــان ایــن اســتاد قلنــدر بریــزد و در دریــای 

آرامــش ابــدی پذیــرای اش باشــد.
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نهادهبودمدردستهایاوروراگرفتهبودهوایغریبمناورا
وداعکــردازابــرودرخــتوبــادوســردبــهمــنحکومــتایــنعالــمســخنگورا
ــالآهنــیاشســایهبســتهــرســورا ــهخــاکنشســتدوب ــزیازهــواب ــدهفل پرن
اورا بــاخــودش بــرد پرنــدهفلــزی                                 بــود ازفــراقآمــده پرنــدهفلــزی

ایــن بخشــی از غزلــی بــود کــه شــانزده ســال قبــل، وقتــی داشــت آلمــان می رفت برایــش نوشــته 
ــت رســیدم  ــس، اســوی، دوغی..می گف ــی داد، این ــاد م ــی ی ــن آلمان ــه م ــا، ب ــش مدت ه ــودم، قبل ب
آلمــان تــو هــم بیــا، رســید و پاســپورت و کیــف پولــش را گــم کــرد بعــد هــا مــی گفــت گــم نکــردم 
همــه پــول هایــم را بــه یــک دختــر بدخشــانی دادم کــه تــازه بــه آوارگــی رســیدم، پاســپورت را هــم 
انداختــم. یــک روز در تاکســی، راننــده اصــرار داشــت کــه عطــار نیشــابوری را مــی شناســد، اســتاد 
بــه مــن اشــاره کــرد کــه اتفاقــا ایشــان پســر عطــار ســت. راننــده ناگهان نگــه داشــت، گفــت؛ آدرس 
اســتاد عطــار کجاســت؟! آهــی گفــت؛ اینهــا عارفنــد در غــار زندگــی مــی کنند، یــک بــار در خیابان 
جمهــوری بــه یــک میــوه فروشــی رســیدیم، گفــت؛ ببیــن ایــن انجیرهــا بــا آدم حــرف مــی زننــد، 
دکانــدار گفــت نــه ســخنرانی مــی کننــد، چقــدر بــدم خدمتتــون، اســتاد گفــت هــر چــی دوســت 
داری، او هــم نامــردی نکــرد ده کیلــو انجیــر کشــید..بغل خیابــان نشســتیم بــه خــوردن انجیــر هــا.. 
آه! آهــی آهــی... چقــدر قصــه هایــت حــاال در ذهنــم رژه مــی رونــد، قصــه گمشــدن دوچرخــه ات، 
قصــه بــا زیــر شــلواری بــه تلویزیــون رفتــن، قصــه وقــت ســجده از امامــت نمــاز گریختــن ..روی 

فرهنــگ علــوم غریبــه کار مــی کردیــم ، معرفــی نامــه یــی بــه عالمــه آملــی نوشــت کــه؛
بــه پیشــگاه ادب درگاه واســطه فیــض الهــی، عالمــه آملــی، ســالله ارجمنــد رســول خــدا آقــا ســید 
رضــا محمــدی بــه لمعــه یــی از دیــدار شــما.... دلــم نیامــده همــه ایــن ســالها آن نامــه را بــا آن 
خــط و نثــر زیبــا بــه عالمــه بدهم..مجبــور شــدم همــه کتــاب هــای شــیخ بهایــی و کنــز االســرار و 

غیــره را پیــدا کنــم و بخوانــم تــا نامــه را دزدکــی نگــه دارم..
ــا آن همــه رنــدی و ظرافــت و دانــش و خوبــی مــی توانــد ول کنــد بــرود،  آخــر چگونــه آدمــی ب
ــان  ــت ناگه ــط صحب ــدی وس ــی دی ــی. م ــی خداحافظ ــش.. ب ــه رفتن ــود همیش ــوری ب ــن ط همی
ــه  ــد کــه رفته...ن ــوده الب ــر ب ــم دلگی تاکســی ســوار شــده و رفته..حــاال هــم از صحبــت همــه عال
ــارف دانســتنش..  ــه و مع ــات و فق ــه آن همــه ادبی ــرای فلســفه اش مصاحــب ســزاواری داد ن دکت

ــادش دارم گــوش مــی دهــم؛ ــه ی ــه هایــش را ب تران
غریب آشنا/ دوستت دارم بیا

منو با خود ببر/ به شهر قصه ها
مثــل ایــن صدهــا ترانــه گمنــام دارد و هیــچ. وقــت هــم در پــی شــهرتش نبــود ، مثــل غــزل هــای 
بــی ماننــدش، مثــل صــدای روحانــی اش کــه از رادیــو پیــام شــب هــای پنجشــنبه تعبیــر رویــا مــی 
کــرد. همــه چیــزش خــاص و رندانــه و فاضالنــه و حاشــیه گزیــن بــود..او از آخریــن قلنــدران فرزانــه 

روزگار مــا بــود از آخریــن عالمــه هــا..
و یادش بخیر
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مرحوم دکتر حمیدی شیرازی می نویسد:
»مــن تصدیــق می کنــم کــه در طــی دوره دانش آمــوزی و دانشــجویی و دبیــری و 
ــات  ــک دهــم اطالع ــه ی ــا کســی مواجــه نشــده ام ک ــز ب دانشــیاری و اســتادی خــود هرگ

عروضــی نویســنده این کتــاب، آقــای حســین آهــی را داشته باشــد.
ــه دقایــق و ظرایــف و رمــوز علــم پیچیــده  ــا ایــن حــد ب ــی در ایــن ســن ت از اینکــه جوان

ــه حقیقــت حیــرت کــردم.... عــروض وارد باشــد ، ب
ــروض  ــتادی ع ــی اس ــه کرس ــود ک ــی آن ب ــوان در پ ــن ج ــر ای ــم اگ ــه بگوی ــک جمل دری
فارســی را در دانشــگاه احــراز کنــد و بــرای ایــن کار از  مــن نمــره ای می خواســتند بــا آنکــه 
ــرای آن  ــوردی ب ــرا م ــرده ام؛  زی ــت اســت کار را نک ــچ وق ــام دوران اســتادی خودهی در تم

ــی دادم.... ــت م ــره  بیس ــه نم ــی مضایق ــه او ب ندیده ام ب
ــد و  ــر نهاده ان ــنت فرات ــد س ــی از ح ــن راه قدم ــتی درای ــا همه چیره دس ــی ب ــای آه آق

ــد«. ــن کنن ــند و چنی ــته باش ــروا نداش ــن پ ــد از ای ــه بع ــدوارم ک امی
دو نکتــه: نخســت اینکــه ایــن متــن زمانــی نوشــته شــده  کــه اســتاد آهــی بیســت و چنــد 

ســاله بــوده اســت.
ــتاد  ــم اس ــه بدانی ــد ک ــد ش ــدان خواه ــی دو چن ــن ســخنان هنگام ــه ارزش ای ــر اینک دیگ
ــن  ــوده اســت، همچنی ــق مســلط ب ــروض بســیار دقی ــم ع ــدی شــیرازی خــود در عل حمی

ــت. ــته اس ــختگیرانه ای داش ــیار س ــان روحیه بس ایش
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حســین آهــي هــم رفــت و شــگفت تــر از رفتنــش، آن بــود کــه شــاعر زیســت و شــاعر ُمــرد. 
آنقــدر در ایــن ســالها مــرگ هــاي بــي بهانــه و یکبــاره دیــده ام کــه مــردن کســي متعجبــم 
نمــي کنــد، امــا بســیار اندوهگیــن مــي شــوم. از مــرگ حســین آهــي امــا، اندوهگیــن تــر از 
همیشــه ام! کســي کــه همــه بــي پیرایــه اســتاد خطابــش مــي کردنــد و اســتاد هــم بــود. 
ــر  ــه ي نســل هــاي پُ ــي ادعــا، در زمان ــر و ب ــو پُ ــا ســواد و ت جــزو آخریــن هــاي نســلي ب

مدعــاي تــو خالــي و میــان تهــي! 
ــم کــه تهــران یکــي از معــدود شــاعرانش را  ــم بگوی ــان مــي توان ــغ و اطمین ــا دری حــاال ب
ــل  ــن محاف ــه ای ــم! ب ــي کــم داری ــي خیل ــا شــاعر خیل ــم کــه م ــد بپذیری از دســت داد. بای
هزارگانــه شــعر و ادب نبایــد نــگاه کــرد. بــه کســاني کــه بــا کــت و شــلوار اتــو کشــیده و 
تبختــِر از غبغــِب ســکوت بیــرون زده و خــودرو فــالن و ادا و اطــوار روشــنفکري و ســخنراني 
ــا هــواداراِن هوراکــِش سیاســت زده، حتــا ظاهرشــان هــم رنــگ شــاعري  ــي ب هــاي طوالن

نــدارد چــه برســد بــه باطنشــان!
ــش  ــا ِک ــِل شکســته ي ب ــم آن موبای ــم در باطــن. ه ــر و ه ــود هــم در ظاه آهــي شــاعر ب
ــِن نحیــف کــه از  ــا و هــم آن ت ــي ری محکــم شــده و هــم آن ظاهــر  و زندگــي ســاده و ب
دنیــا زیــادت نمــي طلبیــد و هــم آن دانــش و حافظــه بــي نظیــر و آن روح لطیــف و صــداي 
آرام و ادب و تواضــع بــي مثــال، همــه و همــه گواهــي مــي داد او شــاعر اســت. نــود درصــد 
شــاعران امــروز، تــا خودشــان نگوینــد، کســي نمــي فهمــد شــاعرند، امــا گمــان نمــي کنــم 

کســي آهــي را مــي دیــد و نمــي فهمیــد کــه شــاعر اســت! 
وقتــي شــاعري مــي میــرد، بــه گمــان مــن جهــان زشــت تــر مــي شــود. حــاال بــراي آهــي 
ــاره ببینــد و بیــت  ــا پاییــز را دوب مرثیــه مــي نویســیم و دریــغ مــي گوییــم کــه نیســت ت
هایــي از میــراث پارســي گویــان دربــاره پاییــز بخوانــد کــه هیــچ کــدام از مــا پُرمدعایــان 

حتــا بــه گوشــمان نخــورده! 
ــاعر"ي در  ــش را از دســت داد. "ش ــي های ــن زیبای ــاده تری ــي از س ــا یک ــت و دنی ــي رف آه
ــرد و  ــي از ســکوت و تواضــع و ادب و مســکنت و شــکوه م ــوِت شــاعرانه اش و در ردای خل

ــر نمــي شــود؟!  ــا جهــان هــر روز زشــت ت ــد! آی ــل فراوانن "شــعرگویان" در محاف
 روحش مثل همیشه آرام باشد، در جوار رحمتي که بي انتهاست...

|

ت
دخ

ی 
تق

ضا 
د ر

حم
م

 و آن روح لطیف
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 یه
  سنگرتاش کور

با قیاقه  مهربون  
| علیرضا محمودی ایرانمهر

چنــگ  از  بتونــی  می کنــم  آرزو 
ســنگ تراش کــوری کــه قیافــه ی مهربــون 
بــه در  فــرار کنــی و جــون ســالم  داره 
ببــری. چــون  واقعــا بــه انــدازه ی راننــده ای 
مســت تــوی خیابونــی تاریــک خطرناکــه!

ماجــرا  بخــش  تریــن  خطرنــاک  امــا 
بــاور  اصــال  تــو  کــه  ســت  جــا  اون 
ایــن  بــا  ترســناکی  موجــود  نمی کنــی 
باشــه.  داشــته  وجــود  مشــخصات 
ــا خــودت می گــی : یــه ســنگتراش کــور  ب
ــی  ــه یعن ــن دیگ ــون؟! ای ــه ی مهرب ــا قیاق ب
چــی؟!  احتمــاال یــه تخیــل بی معنــی ســت!

و دقیقــا از همیــن نقطــه اســت کــه بدتریــن 
ــکار  ــم. ان ضربه هــای زندگــی رو می خوری
چیزهایــی کــه نمی بینیــم امــا وجــود دارنــد. 
ــون  ــه ی مهرب ــا قیاق ــور ب ــراش ک ــنگ ت س
ــا حضــور داره.  ــوی وجــود بیشــتر م هــم ت
یــه گوشــه نشســته و داره کار خــودش 
رو می کنــه. و بــا اون قیافــه ی مهربــون 
بــاور  نمی شــه  اصــال  معصومانــه اش  و 
ــاره. کــرد کــه داره چــه بالیــی ســرمون می ی

اینــه  کارش  مهربــون  تــراش  ســنگ 
ــده.  ــر ب ــه و تغیی ــز رو بتراش ــه چی ــه هم ک
ــنگ رو  ــه س ــازی ک ــمه س ــه مجس ــه ی مث
یــک  شــکل  بــه  رو  اون  تــا  می تراشــه 

تندیــس زیبــا تغییــر بــده. امــا چــون کــوره 
و  می کنــه  کار  چــه  داره  کــه  نمی بینــه 
ــه. ــش کار می کن ــر اســاس تصورات فقــط ب

تــو  مغــار  و  چکــش  بــا  روز  هــر  اون 
تصــور  بــه  و  می تراشــه  آروم  آروم  رو 
رو  اشــکاالتی  و  نقص هــا  خــودش 
 . می کنــه  اصــالح  داره  وجــود  کــه 

دســت  اشــتباهی  ممکنــه  همیــن  بــرای 
کنــه  تصــور  و   دماغــت  بــه  بکشــه 
و  ســت  جــا  اون  ناجــور  زائــده ی  یــه 
شــروع کنــه بــه تراشــیدنش. چــون اون 
نمی بینــه!  رو  تــو  واقعیــت  وقــت  هیــچ 
بزنــه  یــه ضربــه ی محکــم  اگــه  تــازه 
خطــر  متوجــه  چــون  خوبــه.  خیلــی 
چنگــش  از  رو  خــودت  و  می شــی 
نجــات مــی دی. ولــی ســنگتراش کــور 
آروم  قــدر  اون  مهربونــش  قیافــه ی  بــا 
کــه  می بــره  پیــش  رو  خــودش  کار 
ــچ چیــزی نمی شــیم. اصــال متوجــه ی هی

تــا ایــن کــه یــه روز بــه خودمــون مــی 
یایــم و می بینیــم در دســتان ســنگتراش 
کــور تبدیــل بــه موجــودی عجیــب الخلقــه 
و ترســناک شــدیم و مثــل آرایشــگری 
چــاره  کــرده  خــراب  رو  موهــات  کــه 
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جــز ایــن کــه زیــر دســتش بشــینی تــا 
خــودش اون رو درســت کنــه نداریــم. 
کــرد  بــاور  نمی شــه  اصــال  چــون 

بتونــه  مهربــون  و  معصــوم  چهــره  اون 
چنیــن بالیــی ســر آدم بیــاره. اون فقــط 
می کنــه.  اصــالح  رو  چیــز  همــه  داره 
تــو  کــه  می خــواد  فقــط  اون  ظاهــرا 
ــته  ــری داش ــا ت ــر و زیب ــت ت ــی درس زندگ
باشــی. می خــواد چیزهــای اضافــه رو از 
زندگیــت حــذف کنــه، ازت مراقبــت کنــه 
ــره ــو رو بگی ــوی تکــرار اشــتباهات ت و جل

امــا در واقــع مثــل جراحــی عمــل مــی 
کنــه کــه بــا چشــمان بســته تــو رو جراحــی 
می کنــه. بــرای همیــن به جــاری درمــان تیغ 
جراحیــش فقــط تــو رو پــاره پــاره مــی کنه! 
کــه  ســت  کاری  همــون  دقیقــا  ایــن 
یــک  طــول  در  کــور  ســنگتراش 
می کنــه. آدم  بــا  زندگــی  عمــر 

 اون وقــت یــه روز بــه خــودت می یایــی و 
ــت رو ســوراخ کــرده و  ــی اون قلب ــی بین م
عشــق رو ازش بیــرون کشــیده و بــه عنــوان 
احساســی خطرناک و اضافــی دور انداخته. 
داری  بینــی  مــی  و  می یایــی  خــود  بــه 

ــه ای رو تکــرار  همــون حرف هــای احمقان
مــی کنــی کــه چنــد ســال پیــش از شــنیدن 
ــی  ــه خــودت می یای ــودی. ب ــر ب شــون متنف
مثــل آدم هایــی رفتــار  و می بینــی داری 
دوری  شــون  از  زمانــی  کــه  می کنــی 
ــی  ــکل زندگ ــون ش ــردی. داری هم می ک
رو ادامــه مــی دی هیــچ وقــت دوســتش 
قــدم  مســیری  همــون  تــوی  نداشــتی.  
بــری.  خواســتی  نمــی  کــه  مــی ذاری 
بــه  آینــه  تــوی  ممکنــه  روز  یــه  بعــد 
خدایــا   : بگــی  و  کنــی  نــگاه  خــودت 
آورده!!! مــن  ســر  رو  بــال  ایــن  کــی 

تعجب نکن! این دقیقا کار همون سنگ 
تراش 

کــور بــا قیافــه ی مهربونــه!  پــس بهتــره حتــا 
اگــه یــه کوچولــو فرصــت داری از دســتش 
فــرار کنــی. چــون اگــه یــه روز روی تخت 
جراحــی بــه هــوش بیایــی و ببینــی چنــد نفر 
بــا چشــمان بســته و لبخنــد دارن تیکــه تیکه 
ــداری. ــراری ن ــه راه ف ــن دیگ ــی کن ات م
مــی  بــرات آرزو  بــار دیگــه  یــه  پــس 
تــراش  ســنگ  چنــگ  از  بتونــی  کنــم 
ــی. ــرار کن ــش ف ــه ی مهربون ــا قیاف ــور ب ک
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 شعر سپید، شعر امروز
 
به انتخاب | حمیدرضا اکبری شروه

 | مژده نادری
1

من یک گوزنم
 که سالهاست از گله جدا مانده اما ،

هر شب خواب دشت باز را می بیند...
من یک گوزنم 

که شاخش را میخ کرده اند 
به روی دیوار باالی تختش 
وهر بار قبل از چشم بستن،

خیس به آن خیره می شود وماغ می 
کشد...

من یک گوزنم 
که هر شب با کابوس هجوم شکارچیان 

از خواب می پرد 
و با خیال آبگیر 

از لیوان شیشه ای آب می نوشد... 
من یک گوزنم

 که هرشب
 تا زمانی که آفتاب بزند 

چراغهای خانه را روشن می گذارد...
واگر همه ی اینها را باور کردید 

این را هم بگویم، 
من یک گوزنم

2
در طــول تمــام روزهــای امــِن انتظــار 

وناامیــدی
ــن  ــای نامطمئ ــه ه ــام لحظ ــول تم در ط

ــودن! ــاره ب ــاره و دوب ــودن دوب ب
در عــرض تمــام دردهــای تنهــا خــودم بــا 

خــودم تنهایــی
در عرض زخمهای عمیقم که

خشک می شود وپوسته پوسته مدام
دوباره تازه،خونی،بی التیام...

دایره بوده ام!
از موازی به منحنی

از شکسته به بند زده
از وصله دار به معلق،به رها،

به بی نهایت
دایره بوده ام!

حتی وقتی از ظرفی به ظرفیت دیگر
در آمدم

حتی وقتی که از شعاع خودم جزغاله
شدم وغیر قابل شناسایی

حتــی وقتــی کــه دور زدم  ودور شــدم 
ودوره کــردم
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همه ی جاده های
 بی دور برگردان را...

من همیشه در مدار اصالت خودم
چرخیده ام،

من از تمام زوایا
دایره بوده ام!

3
 دیگر سیاه نیست

خونی که از من میرود
بند نمی آید طوالنی

تا هر بار 
از بریدگی هر جنس رابطه ای

که دور ایستاده
ونزدیکی یک با یک ،یکسان نیست

این را می شود بی المسه حس کرد
بو می کشم

خون سرریز می شود در من
از قلبی

که خوب می فهمد
این بار هم چیزی فرو نمی ریزد!

از شیب خیابان که جان بکنی
از گل مین های کاشته شده

در پیچ بعدی
نشیب دیگری انتظارت رامی کشد 
که این بار حتما عمل خواهد کرد

با دستهایی
در دستکش های تمام چرم  

که آلوده است 
که دیگر سیاه نیست

از این خون که بند نمی آید
از این جوی که تمام نمی شود

تا این خیابان که نمی ایستد
تااین قلب ،نمی میرد...

4
پشت می کنم
به عکسی که 

قرار است
صورت من باشد
و بگیری از من 

بی آنکه خودم مایل باشم
به چپ 

یا به راست
یا به هرجهت

بایستم به انتظار
در نوری که

چشم را می زند
و تو را گم می کند

در تاریکی
که نمی دانم به یک صدا

که از دور می آید
و روشن نیست

چطور باید واکنش نشان داد؟
وقتی پیش نمی آید!

باید دید...
چشم هایت را

که حرف می زند اصال
یا صدا از کجای دهانت می ریزد

بیرون که چیزی پیدا نیست...
دوربینی 
در دست

حدس آن سخت نیست
که لمس کرده ام 

از سمت روشنی که ایستاده ام
در تاریکی

که سخت و خشک ایستاده بودی
روی یک پا

و جم نمی خوردی اصال...
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نزدیک شدم 
تو را دیدم

و اشتیاقت را...
اما این همه به کنار
صورت هایی دیگر

که هست
مجموعه ای

برای خودنمایی
یا شاید دیگرنمایی

که دیر یا زود به آرشیو می رود
جایی در تاریکی خانه...

پشت می کنم
تا نبینم افتادنم را
در عکس هایت...

باید برگردانی
صورتم را
تا ببینی 

در هر شکل
دیگر

من نیستم...

 | پوران کاوه
1

بیا 
صورت مان را با سیلی سرخ کنیم 

بیا حاال که 
بالش گرگ پر از پرهای ماست 

به ریش کبوتر 
به شاخ های دیو بخندیم 

مطمئن باش 
بدون بال 

ــه اوج  ــوان ب ــم می ت ــرواز ه ــای پ ــا رؤی ب
ــید! رس

2
از این دروغ های بزرگ

رویایم بوی کافور گرفته،
گیر کرده ام در گلوی باد

درخت می شکند از طوفان
مرگ باقی می ماند در تقویم

کالغ پیر خوش رقصی می کند
و میان این همه حرف سپید شعله  ور

ــده در نمــک  ــایه ای زخمــی مان ــن س از م
زار

سایه ای که
هرگز تسلیم هیچ بادی نشد!

3
حیف، نمی  دانستم

ُکره خاکی
پُر شده از فریب و ناپاکی

تا آلوده نسازم
لباس سفیدم را در این سفر

اگر کنار آمده بودم با
ـ نامادری ام ـ ابر 

به سمتی از آسمان می رفتیم
تا فقط دریا سکوی فرود ما باشد

که یک رنگ است و هرگز
پشت نمی کند به ماهیانش!

 | آفاق شوهاین
دوست داشتن های زمین را دور زده ام
صد بار از باال رفتن ام به خاطر توست

می غلتم به خاِک متن
دال ها نیش ام می زنند

دوباره می روم از رفتن باال
برای عطِش جاه طلبی ات مدلول می چینم
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و برای زن باره گی ات
 

شیر اولین روز چهارده سالگی ام
شکلی از دال به دورم می پیچد

در اعماق دّره گی هایش
درمانده به تو فکر می کنم

به شاخه هایت دست می کشم
ببین چگونه مثل کرم می لولم

خواب را آب می ریزم
روزهایم نشسته بر باد

پاروزنان تا تو
دوباره می آیم از آمدن باال

حرف ها را نمی شناسی
می رود را نمی بینی

دال ها را می ُکشی، قرمز، سیاه
هر چه که بر سر راه ات

من اما بارها گفته ام
مورچه را خط نزن!

 | مظاهر  شهامت 
اکنون که هر دم از گلوی آدم ها

رود خون آلود اندوه
تا ته ترسیم افق

جاری می شود
ترسناک است سکوت میان واژه ها

و زیباتر از آن نیست
هر چهره ای که از تو می سازم

ــای  ــد ترانه ه ــه تردی ــود ب ــزوده ش ــه اف ک
ــان جه

کم نکن صدای کودکانی را
که بازی می کنند در ماه چشم هایت

شمشیر من
در استخوان سخت مانده است

مانند بادبادک کودکی های تو
در شاخسار درختی در دور

دیگر
با اشارۀ انگشت

ستاره ها را یک به یک خاموش نکن
بگذار در این جشن آخر

روی این زمین
رج های دیوار تنها کلبه

در گوشۀ بیابان
تا آخر شب بدرخشد

 
فرصت برای خیرگی های ما کم است

به زودی
بوسه در دریای آخرین فرو می رود

و عقربۀ همۀ ساعت ها
روی عدد صفر

به پایان می رسد!

 | محمد مهدی مصلحی 
اول کسی که گفت:

                        آب
   بی شک زالل بود

از عمق جان شفافش
آبی ِی چشمه ها

                   ییالق می شدند
من هم در آن حوالی

چندی
     بیتوته کرده بودم

آن کس که گفت:
                    آهو
شاید نگاهش از آه 

فواره یی از او بود
از نافه اش همیشه
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دل را
   به دشت می زد

گاهی 
    هنوز رازیست

تا سوی جنبه هایش
      قشالق جستجویم

گویا
آن کس که گفت:

                    عشق
دائم در آفرینش بود

از قلب او
       سپیده

                لبریز های هو  بود
انگار تا ابد

       نبض مرا جری کرد
آنگاه

    تا بیکرانه بردم
اول کسی که گفت:

                       ماه
نامش فرشته بود
با بال باِل نرمش

شاید بنفشه می چید
شاید

    بنفشه در ماه
                       نام جدیدی می خواست

اکنون منم
که رویاها

        در مه صدایم می زدند
من بعدی ام

که با جادو
از راز واژه ها

ماهی از او
           برای آهو

                       بر می دارم

تا نافه اش بپیچد
                    پیوسته در مشام

من بعدی ام
ادامه ی آنها

مرموز صبح فردا
نام جدید او را

با مه می نویسم!

 | محمدعیل شکیبایی
1

این باران
ابر می زاید

و من کنار این چتر
بخار می شوم

               بخار
حجم این تنهایی

آغاز دلتنگی های عاشقانه است
پس بیا یلدای من باش

تا در کنار تو
عاشقانه هایم را مثل انار دانه کنم

و تو
بدرقه ی دلتنگی های من باشی!

2
کمی فلسفه می خواهم

کمی از ترس های کودکی 
کمی از حضور فانوس های شب زنده دار

ــف  ــی کــه ســمت گیســو تعری و خواب های
می شــود

کمی از لبخندت را کم دارم 
کمــی از دوســتت دارم هایــی کــه بــه قــول 

خــودت برایــم کنــار گذاشــته بــودی
کمی تا سرم را روی شانه ات بگذارم و

بمیرم!
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 | عیلي مومیني 
تفنگ مست

گلوله اي بچکان
از شراب شاخه هاي پر باروت

قدم به قدم
چکه جکه

در گلو و رگهایي
که جاي ماه و ماهي و اقیانوس

تفنگ لخت تو را
انعکاس کهکشان کرده است

قدم به قدم 
نقطه نقطه

حرف به حرف
بلند و وحشي و تاریک

آنچنان که با هم نمي دانیم
امروزفرداي صبح دیروز است!

 | فریبا برایت
نماز می گزارمت

ای پاسخ سبز جوانه 
 به سوال سخت زمین

ای دایه ی مهربان مشی و مشیانه

به نظاره ات می نشینم
ای اوج اعجاز قاف

ای کمال اندیشه های سیمرغ 

می چشمت 
ای طعم خوش ثانیه ها   

ای نمک زندگی

بــا تــو تمــام خاطــرات بلــوغ را مزمــزه مــی 
کنم 

وزمزمه میکنم

 ترانه های رهایی کودکی را
می خوانمت 

ــه ی  ــه ازتاریکخان ــی ک ــس گلخندهای ازپ
ــد ــور میرس ــه ظه ــودت ب وج

و از پــس پــرده هــای اشــکی کــه هیچــگاه 
آویختــه نمــی شــود

حست میکنم
دلــت در  کامــل  اگــر خســوف  حتــی 
نباشــد رویــت  قابــل  وجــودم  ســرزمین 

رازهایت را بر من ببار
ــرای  ــی ب ــه ی خوب ــن خــاک دای شــاید ای

ــت باشــد ــی های ــذر ناکام ب
با من غریبگی نکن

اگرچه همواره راه مجنون را رفته ام
من هم از قبیله ی لیلی ام!

 | عبداهلل سلمیاین
ــی  ــی رخت ــود وقت ــبز ب ــود و س ــت ب درخ

ــود نب
درخت بود و سبز بود

تنها بود و 
تاک بود و 

خوابیده بود روی
ســاقه هایی کــه شــاخص مســتی بــود 

ــکل ال
ــود کــه از خــواب بیــرون  ــه ســری ب و خان

می زنــد 
و خانه مهلتی همیشه بود

تابوتی بود
تخت و شناور و تاریک

خواب بودم که از درخت بیرون زدم
درخت سبز نبود و 
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من تنها بودم
لخــت  ســاقه های  روی  و  بــودم  تــاک 

خــودم 
سابق بود و اطالعاتی نبود

ــش  ــو پرت ــه ت ــود ک ــبی نب ــای مناس فض
ــردی ک

شــبکه های نامرئــی را از ســرم بیــرون 
ــودم ــبز نب ــیدی و س کش

حقیقت نبود و 
ــود و  ثلثــی از نمــاد، روی کتــاب، ســهل ب

مکتــوب بــود
نماز را به جا نیاوردی و رکنی از نماز

ثلث دیگر حقیقت بود
ــود و ســبز نبــود،  ثلــث آخــرش درخــت ب

وقتــی رختــی نبــود
درخت بود و سرخ بود و بیغوله بود

حجره های سکون
حجره های الل

و حنجره های آغشته در خون
در خوِن مرده

برنخاستی که در را بگشایی
و برنخاســتی کــه حــرف ربــِط بیــن کلمات 

را از الی خــون شــتک زده بیــرون بیاوری
برنخاســتی کــه حــروف بی ربــط را عطــف 

بــه ماســبق کنــی
ــانی  ــر پیش ــاری ب ــدی حج ــنگی ش و س

ــه همیش
ســنگ  اول و ســنگ دوم و بعدتــر و بعدتــر 

و آخــر
و سنگ الل

سنگینی بی وزِن خوِن مرده
بر قفل اول و آخر

ــکل  ــتی ال ــاخص مس ــه ش ــاخه هایی ک ش
بــود

خوابیده بود روِی
تاک اول و آخر
آدم نبود حتی

ــور را  ــه ی انگ ــازد و حب ــتی بی ــه دس  بل ک
از گلــوی حــوا بیــرون بیــاورد!

 | رضاروزبهاین
ازخونابه ای به شکل خودم

متولد شدم
با دست هایی که می توانند 

گل را به شکل آدمی تبدیل کنند 
آن وقت است 
که می فهمم 

جهان شایعه ای بیش نبوده است 
تا

کوهمن باشم
دشتمن باشم
دریامن باشم

اما 
خالی پوچ

و ایســتاده روی ویرانــه هایــی کــه از کفتــار 
هــای پســت ثبت شــده اســت

ومن 
می خواستم همان خونابه بمانم 

بدون دست 
بدون پا 

عشق من که نبودی 
تا میان همین کلمات

آغوشم را باز کنم 
وتورا به جشن اندامم دعوت

ــی  ــرد م ــوی م ــه ب ــی ک ــازه های روی جن
ــد  دهن

کجای این خاک آواره ای 
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ــان  ــل هایش ــا بی ــا ب ــن ه ــه گورک ک
ــمارند  ــی ش ــرا م ــای م ــس ه نف

مرگ 
مانند مردی روبه رویم ایستاده است 

مدام داد می کشد 
و دست هایش 

از عشق های گم شده پرده می درد!

 | غالمرضا فروغی مهر
من هنوز هم می توانم بمیرم

و این خیلی خوب است
که یک صبح 

با صدای گنجشکان
بیداری همیشگیام را
با خوابها پیوند بزنم

آن وقت
نه ترسی از برآمدن روز دارم 

نه شب
دیگر هیبتی از ستارههاست

دراز به دراز خودم خوابیدهام 
و پادشاهی تازهای را

تجربه خواهم کرد!

 | اراز محمد سارلی
بر گرداگرد قارنی یاریق

از زیر پای زنبق های صحرا
از بوته تره های تر ترش و تلخ
قد کشیدم به هزار رنگ سبز

تا که من هست شدم،
یاران !!

لبخند من بود ...
شکفتن دوماالن ها

از زیر یاشماق عروس اصالت
از لبالب بزم آالله های سرخ

از کناره رقص شقایق های عاشق
بر گرداگرد قارنی یاریق

ای چوپانان !!
اکنون مرا به تماشا نشینید

با من بیائید به دل فراخ صحرا
پستان شتران را پر شیر کردم من
تن نحیف گاوها را پر گوشت کردم

و اسبان ترکمن را، یورغه کردم
برای روز تاخت ....

من به پشت بام بلند بهار بردم،
خوش بوی بره های بی تاب دشت را

ــچ  ــه هی ــد ب ــه رم نکنن ــان دادم ک و یادش
ــی. اهریمن

برای قد کشیدن، باید گله بود.
شاخ در شاخ هم سد هیبت بود

و آق قلعه بود.
گلجه ها!!

غروبگاهان از اوبه بیرون بیائید
چونکه بوی شیر و دوغ شتران

سیراب می کند سبیل تابیده ی
جاهیل یگیت اوبه را،

تا که راهی شود
به بی بازگشت سرزمین های دور
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به بوی تن تو عادت کرده اند
چشمان پر شیر پستان شتران.

گلجه من، بیا و بدوش
که سفیدی شیر

بخت پاک ایل من است.
پس، پر کن بدره های امید را

تا که شیر بچه هایت،
جوالن دهند در سینه ی صحرا

مردانگی، سخاوت و صفای ایمان را
جانان من!!

اما اگر دیدید که
این مجور بهاری قارنی یاریق،

صدایش گم شد
بی طنین ماند

در البالی دره ها،
بدانیــد کــه مــن همــان تــک درخــت 

اســتوار بــودم
که گیسوان دختران دشت،

دختران کار و انتظار را
به نوازش بادهای موافق دادم

و ایلم، مردان سواره اش را
به صحرا روان ساختم

تا که برکت را از حرکت درو کنند.
و من اکنون، بی صدا و بی نامم.

گم گشته ام
نیست شده ام

زیر پوست خاک صحرا
و تو را، چشم در راهم

برای رویشی دیگر
در بهارانی که از پی هم آمده اند

و باز هم خواهد آمد
بی هیچ یاسی، به انتظارم نشین.

زیرا که من
ساوچی بهار هر سال نوام

پس مرا از بهار آینده
به انتظار نشینید

ای ایل سرافراز من

پاره=محلــی  )شــکم  یاریــق  قــارین   |  
از شهرســتان تپــه  ســقر  روســتای  در 

ــد شــهاب  گمیشــان. مــردم محــل معتقدن
ــرده ــقوط ک ــا س ــمانی در آنج ــنگ آس س
و باعث شــکاف عمیق در زمین شده است (

 | بهاره نوروزی سده
بعدها اگر برگشتم 

موهایت را شانه می زنم
و از بادی که درون احساسم پیچید 

قصه ها می بافم
از شفیره ای حرف می زنم 

که میان انبوه دردهایم پیله بست 
وپروانه نشد

از طوفان فکرهایم
ــدگان  ــه ی پرن ــه الن ــی ک ــت های و درخ

ــد ــس زدن ــر را پ مهاج
از رگ هایم می گویم 

که به فاضالب وصل شدند 
و موش ها 

زیر پوستم جشنی بزرگ می گرفتند 
من 

قافیه را باخته بودم 
و هر شعری را 

میــان کلمــات افســار گســیخته ام، پنهــان 
مــی کــردم

بر می گردم 
و آشیانی خواهم ساخت 

برای پرستوهای مهاجرت 
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موهایت را 
ــه  ــگ و رو رفت ــای رن ــانه ه ــام ش از تم

ــم  ــی کن ــع م جم
و طراوت پستان هایت را برمی گردانم 

بعدها
پروانه می شوم 

بال می زنم 
می چرخم 
می رقصم 

ــه  ــت هدی ــق را برای ــات عاش ــام کلم و تم
ــی آورم  م

بعدها 
بعدها!

 | ماندانامبیک
آنگاه که ستاره ای می افتد

آشکارم در تو
چون عطِر غنچۀ باز نشده

ِکنارمی
آنجا که ابری رویایم را می پوشاند

دورم از تو
در صبحی که هزاران شبنم خانۀ عنکبوت 

را پُر کرده
نزدیکی

چون گلهای کوکِب پیراهنم
من، تو هستم

 آنجا که خانۀ خالی حلزون جمع می کنم
 در من هستی

 آنگاه که دستی موهایم را می بافد
هویدایی

به گاِه حضوِر سایه های غروب
غایبی

وقتی که مهتاب به بسترم می رسد

بر مالیی 
  آنجا که یکی می شود قطره قطره

 عرق های تنمان
می میری

 به گاه سپیده دم که زاده می شوی 
در من

آه، کسی چه می داند
نبودنت در من پنهان

بودنت اینچنین آشکار

 | مژگان معدین
*

نهری ست گلویم
که هر روز 

اتفاق تازه ای 
از آن آب می خورد

قندی، ازگلوی بیدهای مجنون!
حل می شود بر روی تنم
حاال که گذشته از َسرم

دستان ام هرچه نجاتم می دهند
باز هم غرق می شوم

در اتفاقاتی با زخم های دیگر ...

**
به وقت باران

لب برلِب ثانیه های گیج می گذارم
با این بغض ایستاده در گلو

سرباز می شوم باز
یا بسته

کافه به کافه
خیالت در پستوی چشمان ام

برلبان رنگ پریده ات 
به تماشا می نشینند
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کنترل لطفن
زبانم دارد از دست می رود

لولــه  هرچــه  دهــان  بــر  می خواهــد 
یســت ر بخا

ِگل بگیرد
که این طور

بر نقش پتو ُگل انداخته
پنکه لطفن

بهتر است این گل ها پرپر شوند
تا نقش شان نقش بر آب شود

می خواهم به همین خیال باشم
تا دلم کمی خنک شود

 | سودابه زنگنه
*

چهار فصِل چهره ی تو هستم 
از آغاز شکوفه های بوسه ات 

تا یخ زدن کلمات
حسی غریب

مرا از غربت می ترساند
ترسی که فرسنگ ها فاصله دارد

زخمهایی که روحم لمس می کند
با سیگارت

رویایی در چشمهایم دود می شود
نشسته بودیم

روی نیمکتی شکسته
توآخرین درخت را اشاره کردی

که قلب داشت 
 زیر سایه اش عشق را دوره کردیم

*
وقت بریدِن خاطره هاست

روزی که آخرین درخت 
آوازش را بخواند 

نیمکت هایی بسیار
پارک هایی فراموش

وعاشقانی که
بدرود می گویند.

**
بیداریم،

پریشان تراز
 خواب هایم 

پاهایم عقرب"هایی
 که پیوسته

 مرا روی خطوِط 
"بیا زندگی کن" می کشند

و من
که هرچه می دوم

 به مقصد نمی رسم
خسته در غباری از خاطرات

دهانم را دوخته ام  
این روزها در ترافیک،

پشت تابلو، 
 ایست ها 

متولد می شویم
گریه می کنیم

خنده می کنیم 
این روزها

زندکی نمی کنیم
ومی میریم ...

ودر دسته گلهای فروش نرفته
در آغوش چهار راهها

پرپر می شویم
 خشک می شویم 

حتم دارم
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 اگر درخت بودیم
معامله مان تبر بود

با  قلبهایی که
پر از سکوتند!

این روزها
عاشقان...

 همدیگر را نمی بوسند
 می گزند 

وبا لب های خون آلود 
تقال میکنند

بگویند 
خوشبخت اند  !!

صورتکها لبها را پانسمان می کنند
خونها را پاک می کنند 

 نوازش می کنند
این روزها 

هر شب در آغوش موبایلی می خوابیم
صدایمان 

فدایت شوم می فرستد
و قلب

همچنان سکوت می کند
این روزها...

 | مسعود ضرغامیان
*

روا نیست
گردن نهاده باشم و

چاقو، دست تو نباشد
روا نیست

جنگلی زیر آب برود
تا پرنده تنها آواره تر شود

پلک می چکانم به شب
و در عمیق تاریک

اضالع شکسته پنجره را 
ترمیم می کنم
چشم بچرخان

این منم که یک عمر
از سینه تنهایی مکیده ام

و نفس به نفس باد
جنون خودم را دویده ام

به اندام غربتم خرده مگیر
که این الک پشت واژگون

سالهاست که دست و پا می زند
در هیچ

پیش از آنکه در برف مدفون شوم
تصمیمت را بگیر

روا نیست
با تاجی از آتش رهایم کنی

 
**

کلمات همیشه از دهان 
بیرون نمی آیند

همیشه از خود صدایی ندارند
گاهی گوشه چشمی پیدا می کنند

و خیلی آرام از پوست خود
 بیرون می زنند

چشمانت را 
در این لحظه ها می خواهم

وقتی که لب نمی تواند
پرنده ای را در قفس نشان بدهد
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شب که شد، دو نیمه ی سیب رو با سکه به هم وصل کردم و به شوق دیدار فردا چشمام رو 
بستم.

ســاعت ۳/5 بعدازظهــر از حجــره بــه طــرف شــیخ راه افتــادم. خیابــون خلــوت بــود و بــرف ریــز و 
تنــدی می باریــد و بــه صورتــم می خــورد. از دور دســت ها صــدای پــای اســب ها، گاری هــا و 
درشــکه هایی می اومــد کــه روی یــخ شــکننده در رفــت و آمد بودنــد. جلوتر که رفتــم رد چرخ 
گاری هــا روی زمیــن به جــا مانــده بــود کــه بــرف کم کــم داشــت روی آن هــا را می پوشــاند.
و  کــردم  جیبــم  تــو  دســتامو  و  کشــیدم  بــاال  گردنــم  تــا  پالتومــو  یقــه ی 
بیــاد.  نتونــه  ســرما  و  بــرف  ایــن  تــو  نکنــه  مــی زد؛  شــور  دلــم  تندتــر.  قدمامــو 
نشــم. ناراحــت  نیومــد  اگــه  کــه  مــی دادم  دلــداری  خودمــو  همین طــور 
بیشــتری  هیجــان  حــس  می   شــدم  نزدیک تــر  خانقــاه  بــه  کــه  قدمــی  هــر  بــا 
مانــده  چله خونــه  مســیر  در  کوچــک  جاپاهایــی  می شــد.  جــاری  وجــودم  تــو 
بــود. نپوشــونده  روشــونو  بــرف  ســنگین  و  گــرد  دانه هــای  هنــوز  کــه  بــود 
اون  بــا  همیشــگی  جــای  همــون  چله خونــه؛  طــرف  بــه  پیچیــدم  و  حیــاط  بــه  رســیدم   
رنگــش  ســبز  باالپــوش  و  زرشــکی  شــال  اون  بــا  رو  مــارال  یکدســت.  برفــی  فضــای 
ــرو  ــش ف ــر بغل ــو زی ــرما دستاش ــود و از س ــرده ب ــش ک ــرف سفیدپوش ــه ب ــدم، درحالی ک دی
انداختــه  گل  لپــاش  زیــاد  ســرمای  از  و  می لرزیدنــد  دندونــاش  و  شــانه ها  بــود.  بــرده 
و لبــاش قرمزتــر شــده بــود؛ درســت مثــل نهالــی در حســرت بهــار. چشــمای ســیاهش 
می دیــدم. قبــل  از  زیباتــر  را  صورتــش  از  بخشــی  بــار  هــر  حــاال  و  می درخشــیدند 

کــه  درعین حــال مضطــرب  و  بــودم،  شــده  مســت  و  بی خــود  خــودم  از  از حضــورش 
مبــادا ایــن لحظه هــارو از دســت بــدم. عطــش نگاهــم ســیری ناپذیر شــده بــود؛ هرچــه 
خیره تــر می شــدم کمتــر می دیــدم. پیــچ و تــاب موهــاش را دیــدم کــه از زیــر شــالش 
ــم  ــه ه ــن هفت ــت: ای ــه گف ــرد و بی مقدم ــالم ک ــش س ــن آرام و نجیب ــا لح ــود. ب ــرون زده ب بی
ــت  ــوش شکس ــو گل ــض ت ــد. بغ ــون نش ــری از مادرت ــی خب ــد ول ــک ش ــه در خش ــمم ب چش

 پشت چله خانه
 شیخ صفی 

بریش از رمان | ساناز  حاجی محمد حسیین
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ــورد  ــک خ ــل پت ــش مث ــه. حرف ــو بزن ــه ی  حرفاش ــه بقی ــداد ک ــش ن ــک امان ــای اش و دونه ه
ــود  ــم ب ــر از جان ــادر عزیزت ــرف م ــک ط ــودم؛ ی ــاده ب ــه ای افت ــد مخمص ــوی ب ــرم؛ ت ــو س ت
نداشــتم. هــم  رو  کدومشــون  هیــچ  گریــه ی  طاقــت  و  نازنینــم.  عشــق  طــرف  یــک  و 
نگاهــم بی هــدف تــو آســمون چرخیــد؛ ابــر ســفید تــوی آســمون کم کــم بــه رنــگ 
کمــک  خــدا  از  بــود.  گرفتــه  مــن  از  دلــش  هــم  آســمون  انــگار  درآمــد.  خاکســتری 
ــم. ــارال گرفت ــوی م ــی اون رو جل ــد زورک ــا لبخن ــم درآوردم. ب ــیب رو از جیب ــتم و س خواس

- مارال جان سرتو بگیر باال.
- قول می دم دفعه ی بعد آخرین دیدارمون تو اینجا باشه؛ آخرین سکه ی جلیقه  ی تو رو 

خودم با دستام وصل می کنم.
- تو که دل نازک نبودی خانوم.

دستمالی از جیبم درآوردم و گفتم: حاال اشکاتو پاک کن و با لبخند ما رو بدرقه کن.
ــرد رو  ــعی می ک ــه س ــی ک ــدن، درحال ــه لرزی ــرد ب ــروع ک ــش ش ــده ی همزمان ــه و خن ــا گری ب
ــدم  ــو چشــم شــدیم؛   دی ــار چشــم ت ــن ب ــرای اولی ــذش ب ــق و ناف ــگاه عمی ــا ن پاهــاش بایســته. ب
ــو  ــردم و آب دهان م ــز ک ــش پرهی ــه. از نگاه ــگاه می کن ــن ن ــه م ــی ب ــاس خاص ــا احس ــه ب ک
ــی  ــودن، ول ــه ب ــون گرفت ــم ج ــای تن ــوی رگ ه ــیرینی ت ــوق ش ــورت دادم. ش ــختی ق ــه س ب
ــیبی  ــد رو س ــکاش لغزی ــن و اش ــت پایی ــو انداخ ــد و سرش ــگ ش ــدش کمرن ــی زود لبخن خیل
کــه دســتش داده بــودم؛ یــه جــوری منــو نــگاه می کــرد کــه انــگار دیگــر قــرار نیســت 
ــه  ــک لحظ ــاد. ی ــه راه افت ــی ب ــدون خداحافظ ــی و ب ــا کالفگ ــم. ب ــر رو ببینی ــاره همدیگ دوب
ــوش  ــختی از گل ــه س ــه ب ــی ک ــا صدای ــت و ب ــب برگش ــه عق ــی ب ــد قدم ــرد و چن ــث ک مک
ــه . ــر بش ــذار دی ــم ن ــان دل ــت:  ج ــزش گف ــم انگی ــدان و غ ــورت خن ــا ص ــد، ب ــرون می اوم بی
خــودم  از  دیگــه  حــاال  ســوزوند.  دلمــو  کــه  بــود  تأثیرگــذار  قــدری  بــه  لحنــش 
شــد. ناپدیــد  قاپــو  عالــی  کوچه هــای  خــم  و  پیــچ  در  و  رفــت  می کشــیدم.  خجالــت 
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ــرادی  ــوراهلل م ــور و ن ــیر صالحپ ــردی اردش ــه پایم ــه را ب ــار چام ــماره چه ش
ــودم.  ــر ب ــی خب ــر از او ب ــن اواخ ــا ای ــم. ت ــژه کردی ــدپور وی ــد اس ــار محم ــه ی ب
ــام  ــا، ن ــنگ ه ــر س ــا ب ــنگ ه ــینه، س ــر س ــاب ب ــتم کت ــم. از او خواس ــر گرفت خب
ــاری.  ــت: مخت ــم. گف ــاپ کن ــه چ ــت در مجل ــود نیس ــازار موج ــه در ب ــا را ک ه
ــد  ــرم مان ــال در دفت ــازده س ــروده ام و ی ــتان س ــعرها را در دوران دبیرس ــن ش ای
ــاکری  ــن ش ــی و بهم ــد روحان ــر امی ــی و دکت ــژن اله ــتان بی ــت دوس ــه دس ــا ب ت
اســت.  نایــاب  حالیــا  و  شــد  چــاپ  تــا  هــزار  دو  افتــاد.  فرانســه  مترجــم 
ســال هــای پیــش یــک کتابفــروش کپــی ایــن کتــاب الغــر را کــه ۳7 
ــای  ــتری ه ــه مش ــط ب ــت. فق ــی فروخ ــه نم ــه هم ــت. ب ــی فروخ ــعر دارد م ش
ایــن  ندارد.هــر کاری کــه  ایــن کتــاب حشــو و زوائــد  خــاص مــی داد. 
ــون  ــی ام. اکن ــن راض ــده! م ــام ب ــاند انج ــی رس ــردم م ــت م ــه دس ــاب را ب کت
مــی شــود. بهــره خواننــدگان در مجلــه چــاپ  بــرای  ایــن کتــاب  همــه 

یــار محمــد اســدپور یکــی از پنج شــاعر موج ناب اســت که نخســتین بــار منوچهر 
آتشــی شعرهایشــان را در مجله تماشــا وابســته به رادیو تلویزون ایران چاپ کرد.

این شعرها در بهار 1۳60 هجری شمسی نشر یافته است.
رسودن

مالشگفتیست!
ازدورانمن

وهیچاستخوانینیاسود،
آنگاهکهسنگبرسینهنشیند مگر

بهنامها
 

 بر سینه، سنگ ها
بر سنگ ها، نام ها
| یارمحمد اسدپور
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یک
پذیرفتم

هیچ بهار
اردیبهشت هیجده  سالگی ام را
                        نخواهد داشت

اگر نتوانم
اوج شکوفه و نارنج را بنگرم

از پشت آخرین بهار
سقوط خواهم کرد.

 
دو

با زخم هام
یال کدام فرزانه را بگیرم

اکنون که دستان انتزاعی من
       سماجت مرگ دارند

و سفرنامه ی کدام بیراهه ست
که بهاران هول کرده را دارد!

توقف همیشه تسلیم ست
اکنون

به سرسرای دل می روم
پشت پنجره یی روشن.

 
سه

سپیده دم ست
پلک در ادای مرثیه می بندم.

هنگام
که دعا از بازو می افتد

مرگ می زند
یکریز

طالع نحسی را!
 

چهار
 بر سنگ ها چه نوشته اند

که سینه ها
     اینسان

می سوزد از خواندن آن!

در کشاکش آه های من
همواره

کسی در پریشانی خود می گرید!
خلقی که می رود
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با چشمان منتظر
باور خواهد کرد

راز شگفت این جادو را!

اکنون بنگر
بر سنگ ها

نام کسی حک می شود.
اکنون بنگر!

 
پنج

بر منشورهای حک شده
حنجره یی از مرگ دارم

و همواره
بر سینه، سنگ ها

بر سنگ ها، نام ها

صبح
بیدار می شود

کنار مشت های من
                  دلبسته و

                  مطول
                از حکایت ها.

 
شش

جاودانه نخواهد ماند
آنکه همواره

بر پشت اسب خویش می تازد
و نه آن اسب

که شیهه کشان شیفته ی سم تاختن 
خویش می شود

حالیا!
از کاخ های کهنه هم

نه نعره ی سلطانی بر می خیزد
و نه اطاعت کنیزکی!

سوار!
بجوی

زیباترین روزانی که به چنگ داری!
 

هفت
بریده می شود

                انسان
              از صبح

هنگام که مرگ یک پروازست.
 ایکار !

این طومار توست
که بر دریا می رود؟

 
هشت

نه!
من پر می کشم

و به شیوه ی صبح
از گلوی خشک این شب تیره

                    گذر خواهم کرد
تا پروانه بجویم

که به گرد خون سبزم گردش کند.
 
نه

چون می جویم زبانش را
به رگ آخر می مانم

که مهمیز می زند:
پلک بی قرار
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آرام نمی خوابد
ای که به رثای ماندن می اندیشی.

گوش می دهم
به فرمانی که دیوانه ام می کند.

آه
می دانم

مار به آستین خهام خواهد خزید!
آنجا که می خوانی به گوش هام

                     از سوره ی مردگان.
دریغا!

که پوست خواهد فسرد
 
ده

بگذار
مهربانتر از یاد روم

که اینجا در کنار خاموشی ی من
هزار ناله ی غمگین
                می روید

                از گلو
اینجا

کنار سلول من
پوست هایی ست

که زخم های کبود دارند!
آه... چگونه بگویم

عرف این پاییز دیوانه را
اینک

که با تمامی ی یقین
لگدکوب این آغاز می شوم

آه... اکنون
پلک در اطمینان تو می بندم

ای آرامجای گور.

 

یازده
می گذرم

با نشانه هام
که فرصت عشق نداشت

چون منقاری که می سوخت
بر عطوفت این دریا

که این دل در کمند تو خواهد فرسود
چون رمه ای که به خواب فرو می رود

اینک منم که زنگوله به دست می گذرم.

تو هرگز فرشته را به گناه نمی یابی
وقتی که می آموزی

جادوی این مرگ را.
 

دوازده
این مرگ اگر سخن دارد

لذت های مرا
ارغوانی می کند

و انتظارهایم را
         ابرآلود.

افسوس!
دود اندکی هم

از سوختنم بر نمی خیزد
تا هشدار قبیله باشد

گاه هزار زمستان،
بهتر از یک بهار غمگین ست.

اما
ای مرگ
تنها تویی

که آرام می کنی.
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ده سیرز
چگونه بگویم

از زخمی که بر 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.

بر نگاه کودکانه ی من
غوغایی از عشق

نشسته است.
 

چهارده
بگذار

وزیدن گیرد
آنچه اندوهگینم می کند

بی گواه روز
تنیده می شوم

در دهان مرگ
کاین زندگی هجای بی نام و نشانی ست!

این گل
که به نام عشق

بر سینه ام می گذاری
بر مزار دل نمی روید

وقتی که سپری می شوم
                         در یاد.

 
ده پانرز

می آید
با اندوه ایستاده به کف.

می خواند
زمزمه های کهنه ی پاییزی را.

این زمان
غزل فریبنده ی بد فصلی هاست

وقتی که کسالت علف
گونه به تاراج می برد
در گمگشته های دل.

اینک
دوباره ات می خو انم

ای آرامجای گور.

همیشه
در من

چیزی به قواعد موریانه
        حرکت می کند.

 
ده شانرز

دم صبح ست
می نشینم

بر گرده ی شکی پنهان
که کدام صبح من

دیوانه نمی دمد.
 

هفده
حکایت  شگفتی ست

                    دل
چونان گلوی

که می فرسایدم از غزل
به تنگ می آید و 

                           می میرم.
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هجده
من بیزارم

که دل می سپارید
به این همه فرسایش!

قلب لیلی پیر می شود،
و عشق اش بر باد می رود.

دریغا!
که پوسیده خواهید شد

وقتی که می بینید
گاوی

به پیشانی گاو دیگری
لیس می کشد.

 
نوزده

تو !
ای دریده نای!

کشنده ی مظلومان!
آنگاه که من

شرم بر آمده یی بودم
در سکوت خانه ات،
جدی ترین سخن تو

چرخاندن یک کلید بود.
من

با نبض هام
با نبض های کودکانه ام

   خموشانه
بر سایه ی خویش نقش می بستم

و تو چه گرگی بودی!
که هر گذرنده یی

شتاب های مرا
       می گریست!

روزان
روزان افتاده در خیزاب

روزان کدورت آب
روزان که من

با نقره نقره ی خاطره ام
شهری را دلواپس رفتم.

 
بیست

آرمیده میان دو پلک توام
که این حضور پنهانی
لهجه ی غریبی دارد.

تا دور می شوی.

از گلوی یک ستاره
سر می خورم

تا نامت را
دوباره جار زنم!

 
بیست ویک

بی گفت و گو نمی نشیند
گلویی که غزل می گوید

اما، من یال هام هرگز به صبح نخواهد 
رسید!

تا رخی به صبح بنماید،
با دلی

که دل تسالیی نیست،
و هنوزم

که نبریده ام
از دمان آه

با تقدیر این که، روزهای سی سالگی ام،
روزهای پلنگان تیر خورده ست

                از دلفریبی های ماه
می پذیرم

که بر گرده ی ابری بنشینم و
                   تاریک ببارم.
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بیست ودو
اول

دستمال راز              تفاهم خانگی بود
  آنگاه

زنی از سرزمین خیال
لیوانی آب سرد به من نوشاند

پرهیزی نداشتم بر آسودنی هاش
                             آسودم.

افسوس!
پنداری بود

که نفس هاش
چاره ی مرا می کند.

 
بیست وسه

بانو پشت کرده
رو به تنهایی دل

چندان که شعله ی مرا
                    خاموش کند

و هنگام
که تاریکم کند،

صدام رنگ گریه می گیرد
که ماه خرام

آرام تر
حوصله ام تنگ می شود.

 
بیست وچهار

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.

غزل از اندوه می گیرم و
دانش از شرم

و به هر چیز
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 برخیزم
نفرین می کنم

به تو ای ماه
که چه زود رفتی.

 
بیست وپنج
من عشق را
نادان آمدم

در سال هایی که
                  دل

چونان درخت کوچکی
                       می رویید

من عشق را
نادان آمدم

من که
آرامشم را

در چشمان زنی باختم
که به زیبایی

سهمناک بود!
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بیست وشش
رمنده تر می خواهمت

دوشیزه ی حجره های نور
با لحنی از بهار

و نفسی از صبح
چشم که می گشایی

بر نفس های خود می لرزم
و ضربه های تو

همواره
عشق را

خوش منظر می کند

لذتی خوانا
مرا صیقل می دهد

هرگاه
که سینه به نیزه ی تو می دهم.

 
بیست وهفت

بر کجاوه نشسته لیلی
پاچین سپیدش در مشت

تا نرباید ساقش را باد

لیلی با دو ناقه و چهار یل زنگی
بر سینه کش شن ها

قیس
بر نافه ی لیلی می گرید

و نمد زین بر می دارد

تا نقش گرده اش را بوید
در این دم

که پروین بر اکلیل ها می تابد
در سنگچین های چشمه

            تن می شوید
                 لیلی 

کاش 
تار موی او

ارمغان آب باشد.
چشم تو لیلی
فضیلتی ست

که نمای جادو دارد.
سر بردار

تا صدای عشق را
زیباتر بشنوم.

لیلی از مکاشفه ی دل است
که از نفس نمی افتد

                  عشق

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

لیلی!
من قیس م!

الواح سخت سنگم
به هر سوی

پرانم!
 

بیست وهشت
راهی به دل نمی جوید

آنکه دهانش زیبا نیست!

در برخاستن آبی خود
بدان

که هیچ صبحی نیست
که آسان و

بی زخم گذر کند.
چه زیباست!

آنکه شوریدگی هاش
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یک دریا
دل را

ناآرام می کند.
 

بیست ونه
ابرم!

بغض آلوده
        بی شورش!

شهالی بخت آور
گمگشته ی سپید

در خواب هام
هول مرا دریاب!

به خانه ات که بیایم
گام هام سنگ می شود.

به هیچ نگاه
اشارتگر آنم

که شیفتگی ی مرا می داند.
 

یس
به خانه ی دل نمی وزی

                          ای باد!
دمی به فرصت ماه

که ما از میان جنگل
غرفه های پاییزی دیدیم!

چه بسیار،
بر این رکاب منتظر ماندیم و

                            دل کندیم
اکنون دریاب

دلی که به پریشانی گیسو می گذرد
و این کهنه اندوهی که به دل دارم.

 

یس ویک
سرانجام

انسان خواهد دانست
گام های شگفت بر می دارد

و بر ماه های پریشان 
                عطسه نمی روید

باری
این جهان تکدی نیست

که کج شوی و
سینه مالیم کنی

جهتی اگر بمانده ست
جانب آبی ست

که آن هم مالل می شود
پس بپذیر

فیضی که تو را
              رها می کند

و بیندیش
همسان این عصر.

 
یس  و دو

با این صدای منتظر
حرفی نماند

تا جاری شود
و همواره

در شنیده های من
سخن دل

آواره می شود.
خورشید را

اگر همتی ست
تنها سایه ها می دانند

یا شاید
نمی بخشد 
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نور
و گیاه قصیل می شود

آنگاه
که تشنه

به گفت و گوی بارانیم
یا شاید

نمی بخشد
باران

والجرعه می شویم
این چنین ست

که آدمی می رود
تا در درون خویش

گر گیرد.
 

یس و سه
روز می وزد

بر ضیافت های روشن آب
و دلدادگان صبح

همچنان
مسموم انضباط خویشند.

من از کدام گلوی زاده می شوم
وقتی همه ی آوازها

نای تعزیت دارند!
مادرم،

همیشه می گفت:
تمثال ها مقدس اند

و من می خواستم
قلب کوچکم را قاب بگیرم.

اما، اکنون
بر صخره ها می بینم

که مردان مقدس
شمشیرها را رها کرده

و به جستجوی
سپیده ی صبح سرگردانند.

 یس و چهار 
اکنون

چه پنهانت کنم
            ای زخم کهن

که چون رگت بریده شود
بر می خیزم

و بر آن جا که شهید می شوی
                        بوسه می زنم

شاید
شاید

این خواهر سالگشت من
                  آرام گیرد.

 
یس و پنج

همیشه سیاه می شود
بر گیسو که می سپرد

                     زیر تکاندن ماه
حنجره در آب

به گونه ی سقوط
تمامی ی کمان گرده

بوی موحش اسپند
      در گلوی مردگان

و تنفس خاک.
 

یس و شش
پلک رام

در حجره ی خواب
صدای آشفته دارد

             این گلوی من
چون ابران دلتنگ کننده ...

اینک
با واژه یی از دایه

بوی سپید اسپند را
در دامن خود دارم.
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ــی  ــاه ول ــاص دارد. دوره کوت ــا اختص ــخ ورزش م ــاس در تاری ــک دوره حس ــه ی ــق ب ــان رم رم
ــازی  ــی ب ــورد. یعن ــره خ ــوت گ ــد طاغ ــی و ض ــات سیاس ــا گرایش ــا ب ــه ورزش م ــی ک مهم
ــیرودی  ــهید ش ــگاه ش ــال در ورش ــابقات فوتب ــن مس ــال 1۳47. ای ــال در س ــیایی فوتب ــای آس ه
ــه نامیــده میشــد برگــزار شــد و شــش تیــم در آن حضــور داشــتند. چیــن  کــه آن زمــان امجدی
ــدس. ــغالگر ق ــم اش ــال رژی ــم فوتب ــورمان و تی ــی کش ــم مل ــگ، تی ــگ کن ــار، هن ــه، میانم تایپ
دو تیم مدعی در این میان به طور مشخص تیم ملی ما و تیم رژیم اشغالگر قدس بودند که نهایتا 

به فینال رسیدند.

ــه  ــارزی ک ــای مب ــروه ه ــود گ ــن ب ــاال گرفت ــال ب ــابقات در ح ــاب مس ــه الته ــور ک ــن ط  همی
میدادنــد  افزایــش  را  خودشــان  تحــرکات  میکردنــد  فعالیــت  طاغــوت  رژیــم  علیــه  بــر 
تــا ایــن کــه نهایتــا در روز بــازی نهایــی مهــم تریــن اتفــاق ممکــن را رقــم زدنــد. از 
شــما دعــوت میکنیــم بــرای ایــن کــه بدانیــد در جریــان ایــن تحــرکات انقالبــی چــه 
اتفاقاتــی افتــاد رمــان نســبتا کــم حجــم ولــی خــوش خــوان  رمــق  را مطالعــه کنیــد.
امــا گذشــته از ایــن روایــت تاریخی، رمــان رمق روایت زندگــی و تامالت یک جوان 1۹ ســاله به 
نــام رئــوف اســت کــه در پیوســتن یا نپیوســتن بــه گروه هــای مبارز دودل اســت. رئــوف تمایالت 
مذهبــی پررنگــی دارد کــه او را بــه ســمت گــروه هــای مبــارز میکشــاند امــا در عیــن حــال بســیار 
مســتقل فکر میکند و دوســت ندارد با پیوســتن به گروه های مبارز آزادی عمل او محدود شــود. 
ــا  ــنده ب ــز دارد. نویس ــی نی ــق هیپ ــک رفی ــوف ی ــه رئ ــویم ک ــه میش ــاکش متوج ــن کش در ای
توصیــف شــخصیت بابــک کــه گرایــش شــدید بــه هیپــی گــری دارد توانســته گوشــه 
ــان  ــوال در رم ــد. معم ــر کن ــالب را تصوی ــش از انق ــالهای پی ــی س ــای فرهنگ ــش ه ای از چال
ــودن  ــگ ب ــی از پررن ــود حاک ــیم میش ــان ترس ــت جوان ــه از وضعی ــری ک ــالب تصوی ــای انق ه
گرایشــات چپگرایانــه و مارکسیســتی اســت امــا مجیــد اســطیری در رمــان رمــق بــه مــا 
ــد  ــگ بودن ــیار پررن ــم بس ــه ه ــات غربگرایان ــوت گرایش ــه در دوران طاغ ــرده ک ــادآوری ک ی

 کالنی توپ را فرستاد
  توی دروازه چنی
|  معرفی رمان  رمق  نوشته مجید استیری
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ــدند. ــی ش ــری م ــی گ ــل هیپ ــا از قبی ــرش ه ــن نگ ــذب ای ــم ج ــادی ه ــان زی ــفانه جوان و متاس
ــالش  ــوف توانســته مســئله ت ــی و خــاص رئ ــای درون ــا نشــان دادن کشــمکش ه ــق ب ــان رم رم
ــد  ــر اهمیــت مســئله  آزادی  تاکی ــد و ب ــان را حالجــی کن ــدا کــردن هویــت در جوان ــرای پی ب
کنــد. وقتــی کــه یــک جــوان بــه یــک گــروه یــا مــرام خــاص میپیونــدد اولیــن چیــزی کــه از 
دســت میدهــد آزادی اســت. نویســنده قصــد دارد نشــان دهــد کــه آزادی بخشــی از هویت نســل 
جــوان اســت کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــود. از طــرف دیگــر ایــن رمــان بــه همــه جوانــان توصیــه 
میکنــد بــرای پیــدا کــردن هویــت خودشــان بایــد دســت بــه کنشــگری بزننــد و هویــت چیــزی 
نیســت کــه تنهــا بــا کنــکاش هــای ذهنــی و الی صفحــات کتــاب هــای قابــل پیــدا کــردن باشــد.
بــا  و  دارد  هــم  گرایانــه  اســطوره  رویکــرد  یــک  رمــق  رمــان  در  اســطیری  مجیــد 
را  رمانــش  زلــف  کــرده  ســعی  ســیمرغ  ای  اســطوره  روایــت  الگــوی  از  اســتفاده 
دو  کــه  بدانیــد  اســت  جالــب  بزنــد.  گــره  نیشــابوری  عطــار  الطیــر  منطــق  زلــف  بــه 
اســت:  بســته  نقــش  رمــق  رمــان  طلیعــه  بــر  نیشــابوری  عطــار  الطیــر  منطــق  از  بیــت 

هدهدشگفتایزدولتبینشان
مردنبودهرکهنبودجانفشان

اینبهکارآیدتورا جانزبهر
تادمیدرخوردیارآیدتورا
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بریده ای از رمان رمق:

ــت  ــرف دوس ــک ط ــگاه. از ی ــت جای ــل راس ــگی. بغ ــة همیش ــان گوش ــودم هم ــته ب نشس
داشــتم از باالتریــن ســکو بــازی را نــگاه کنــم کــه زمیــن را بهتــر ببینــم. از یــک طــرف از 
ــط این کــه  ــه فق ــود کــه همیشــه همــان وســط ها می نشســتم. ن ــن ب ــاع می ترســیدم. ای ارتف
از ارتفــاع بترســم. از فکــر این کــه زیــر پایــم خالی ســت می ترســیدم. یــک بــار جوانکــی 
ــل  ــد ســال قب ــود. می گفــت چن ــی ب ــر حرف ــی آدم پ ــود و خیل ــار دســتم نشســته ب کــه کن
کــه بچــه دبیرســتانی بــوده آورده بودنشــان بــرای جشــن 4 آبــان و نصــف ورزشــگاه هــم 
ــا  ــه ب ــت ک ــف می گف ــا کی ــاهنگی. ب ــن پیش ــاس و دام ــا لب ــد ب ــه ای ها بوده ان ــر مدرس دخت
ــد  ــا را دی ــة دختره ــکوها و پروپاچ ــر س ــه زی ــانده اند ب ــان را رس ــا خودش ــی از بچه ه یک
ــد. ــم در رفته ان ــد ه ــدن و بع ــنگ پران ــه س ــد ب ــروع کرده ان ــم ش ــرش ه ــد و آخ می زده ان
نمی دانــم اولیــن بــار کــه آمــدم تــوی ورزشــگاه چطــور شــد کــه آمــدم و ایــن 
گوشــه نشســتم، امــا حــاال ایــن را می دانــم کــه فقــط همین جــا می توانــم بنشــینم 
حــس  نمی کنــم.  آرامــش  احســاس  بنشــینم  کــه  ورزشــگاه  دیگــر  گوشــة  هــر  و 
پاییــن. کنــم  ســقوط  و  شــود  خالــی  زیــرم  نیمکــت  کــه  حاالســت  می کــردم 

ــه  ــود ک ــاعت ب ــم س ــد. نی ــود بکن ــته ب ــم نتوانس ــه ه ــک حمل ــی ی ــازی حت ــن از اول ب چی
ــد ایــن طــرف بیاینــد. بچه هــای مــا خیلــی هماهنــگ  از خــط وســط زمیــن نتوانســته بودن
بــازی می کردنــد. یــک نفــر از پشــت ســرم بلنــد گفــت:  اگــه جلــوی اســرائیل هــم همیــن 
طــوری بــازی کننــد چــه خــوب میشــه!  و یــک نفــر دیگــر گفــت:  اون اســرائیله هــا! فکــر 
کــردی بــه همیــن الکــی هــاس!  آن یکــی بــاز داشــت جــواب مــی داد کــه مصطفــی عــرب 
از همــان خــط دفاعــی یــک ارســال بلنــد کــرد بــرای بهــزادی و او هــم بــا یــک حرکــت 
از وســط دو تــا چینــی رد شــد و خیلــی راحــت تــوپ را فرســتاد بــه کنــج دروازۀ چیــن، 
آن جــا کــه ممکــن نبــود دروازه بانشــان بتوانــد تــوپ را بگیــرد. گل راحــت و قشــنگی بــود. 
ورزشــگاه پــر از ســر و صــدا شــد و دســت چیــن هــم برایمــان رو شــد کــه حریفــی نیســت.
مــن ســرم تــوی آدم هــا می چرخیــد و دنبــال یــک آدم آشــنا بــودم. آدمــی کــه خــودم هــم 
نمی دانســتم کــی بایــد باشــد. شــاید هــادی. امــا نــه فقــط او. یــک نفــر کــه بدانــم راه افتــاده 
آمــده این جــا تــوی امجدیــه و دوســت نــدارد کســی ســر از کارش دربیــاورد. یــک نفــر 
تــوی ردیــف جلــو، از اول بــازی دو ســه بــار ســرش را چرخانــده بود بــه عقب و ســکوهای 
باالتــر را دیــد زده بــود. یــک بــار هــم نگاهــش بــا نــگاه مــن گــره خــورده بــود. چــی تــوی 
ــد؟! ــن را می شناس ــد م ــازی؟ نکن ــه ب ــی داد ب ــش را نم ــرا حواس ــت؟ چ ــرش می گذش س

آن  نفــر  چنــد  خــودم  ســکوی  تــوی  داشــت  چرکمــرد  کــت  کــه  مــردی  آن 
طرف تــر، دســت راســتم نشســته بــود. همان طــور ثابــت و خشــکیده مثــل مجســمه 
بــه روبــه رو نــگاه می کــرد و از تــوی پاکتــش تخمــه برمی داشــت و می خــورد. بــا 
بــاز حضــورش چیــز ناخوشــایندی را بهــم تلقیــن  این کــه نگاهــم نمی کــرد ولــی 
هیجــان زده  بــازی  دیــدن  از  چــرا  نمی شــود؟  تمــام  تخمه هایــش  چــرا  می کــرد. 
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نمی شــود؟ اصــاًل چــرا ســرش را نمی چرخانــد ایــن طــرف کــه قیافــه اش را ببینــم؟
بــه خــودم نهیــب زدم کــه  دســت بــردار رئــوف! دســت بــردار از ایــن فکرهــای مســخره! 
نمی شــود کــه از همــه ترســید و بــه همــه مشــکوک بــود! ولــش کــن.  و ســعی کــردم دیگــر 
حواســم را بدهــم بــه بــازی. همیــن کــه ایــن تصمیــم را گرفتــم بازیکنــان مــا از چــپ نفــوذ 
کردنــد و بازیکنــی کــه نفهمیــدم کــی بــود یک ســانتر دقیق کشــید بــرای بهــزادی و بهزادی 
ــان ناقــص دفعــش کــرد و کالنــی تــوپ را  بلنــد و محکم تــر از شــوت ســر زد و دروازه ب
فرســتاد تــوی دروازۀ چیــن و ایــن بــار دروازه بــان فقط ایســتاد و تماشــا کرد. مــردم ترکیدند 
از شــادی. صــدای جیــغ و داد آدم هــا و شــیپورها بــا هم رفــت به آســمان. دیدم بهتریــن بهانه 
اســت کــه فضــای گرفتــة خــودم را بشــکنم. همان طــور کــه بــه همــراه بقیــه بلنــد شــده بــودم 
صدایــم را رهــا کــردم و داد کشــیدم و کــف زدم و بــا بقیــه دم گرفتــم  ایــراآآآن، ایــران... 

همــه در حــال شــادی کــردن و جیــغ و داد بودنــد کــه دیــدم چیــزی آن طــرف ورزشــگاه 
ــه دور  ــی ک ــی از پرچم های ــت. یک ــه چیس ــدم ک ــت ش ــریع ملتف ــی س ــد. خیل می درخش
ــد  ــد فهمی ــه نمی ش ــود. از آن فاصل ــه ب ــش گرفت ــود آت ــده ب ــب ش ــگاه نص ــا دور ورزش ت
کــدام پرچــم اســت امــا ایــن طــرف و آن طرفــش پرچــم چیــن و میانمــار پیــدا بــود. پرچــم 
خودمــان هــم کــه نمی توانســت باشــد. پــس قطعــاً پرچــم اســرائیل بــود. هنــوز داشــتم بــه 
ــد. برگشــتم  ــدم از پشــت ســر صــدای همهمــه می آی ــگاه می کــردم کــه دی ــه رو ن آن روب
ــاال ســر  ــار!  ب ــد کن ــد:  مواظــب باشــید نســوزید! بروی ــد می گوین ــر دارن ــد نف ــدم چن و دی
ــت در  ــرائیل داش ــای اس ــر از پرچم ه ــی دیگ ــگاه یک ــت جای ــل راس ــن بغ ــان، همی خودم
ــود کــه  دمشــان  ــن ب ــم ای ــا خــودم بگوی ــزی کــه توانســتم ب ــا چی ــش می ســوخت. تنه آت
از  امــا چقــدر  ایــن کارهــا را می کردنــد  نمی دانســتم چــه کســانی داشــتند  گــرم!  
ــد. ــد رو کنن ــمه های جدی ــور چش ــتم همین ط ــت داش ــد و دوس ــم می آم ــان خوش کارش
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ــه گل و  ــته ب ــوص  آراس ــی مخص ــروس جایگاه ــرای ع ــود. ب ــزرگ ب ــاالری ب ت  
ــه زده  ــا حلق ــا دور میزه ــود. خانم ه ــده ب ــده ش ــدارک دی ــی ت ــفید و صورت ــای س پرده ه
بودنــد. ســلومه خــود را روی صندلــی رهــا کــرده بــود. ســرش نــه بــاال بــود و نــه پاییــن. 
ــا  ــش ب ــود. پاهای ــات ب ــره و بدلیج ــال و نق ــتبند های ط ــتر و دس ــر از انگش ــت هایش پ دس
خلخال هــا روی زمیــن ثابــت مانــده بــود. لبخنــدی بــر لــب داشــت کــه از رضایــت حکایــت 
می کــرد ولــی نگاهــش ثابــت بــود و پلــک نمــی زد و انــگار عــروس خانــم را زیــر نظــر دارد.

ســلومه بیــش از دو ســاعت همــان جــا بــی حرکــت مانــده بــود و لبخنــدش هــم   
محــو نشــده بــود. انــگار بــرای همیــن صندلــی آفریــده شــده بــود و تمــام عمــر هــم جــز 

ــود. ــد ب ــا خواه ــد همین ج ــا اب ــوده و ت ــری نب ــای دیگ ــچ ج ــا هی اینج
ــود.  ــده ب ــنی ندی ــن جش ــا چنی ــود، ام ــرده ب ــرد ازدواج ک ــا ده م ــل ب او حداق  
هیچ وقــت در جایــگاه عــروس بــه ایــن جایــگاه پــر از زرق و بــرق ننشســته بــود و بــه فکــر 
هیچ کــدام از شــوهرانش خطــور نکــرده بــود کــه کنــارش بنشــینند و دســتش را در دســت 
بگیرنــد. هربــار کــه عــروس می شــد ســرتا پــا در شــالی ســبز و ســنگین بــا نخ هــای طــال 
دوزی شــده )بنــا بــه وســع مالــی شــوهر( و در میــان انبــوه پرهیاهــوی زن هــا راه می افتــاد.
ــرده می شــد. آنجــا در  ــه شــوهر ب ــه خان ــه خــود مســتقیم ب ــم از خان ــوال ه معم  
یــک گوشــه روی فرشــی کوچــک می نشســت و از ســنگینی شــال ســبز و زنــان پیرامونــش 
نفســش بــه زور بــاال می آمــد. بخصــوص کــه رو بــه روی آنهــا ســینی های پــر از شــیرینی 
ــان  ــع زن ــد جم ــاد وارد می ش ــم دام ــی ه ــد. وقت ــرار می دادن ــخ ق ــوه تل ــای قه و دله ه
ــره  ــای طــال و نق ــی از دســت بندها و گردنبند ه ــا طوفان ــم ب ــاد ه ــد. دام ــده می گردی پراکن
ــرق شــده  ــا غ ــا نگاهــی شــرم گنانه در آن ه ــه ســلومه ب ــه رو می شــد ک و پالســتیکی رو ب

بــود.
امشــب هــم ایــن صندلــی را بــه خاطــر او آورده بودنــد و ســلومه بــر روی آن تجلــی   
و درخشــش پیــدا کــرده بــود. او بــا چشــمانی خمــار کــه معلــوم نبــود طبیعــی اســت یــا 

عروسی

جوخه الحاریث| مویس بیدج
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تصنعــی، غــرق در ســرمه ســیاه دســت ســاز محلــی، بــه عــروس خیــره شــده بــود. مــوی 
شــینیون شــده او زیــر روســری نشــان از انبــوه موهــا داشــت. همیشــه یــک پولــک طالیــی 
ــه نفســش  ــر اســت کــه از اعتمــاد ب ــا بهت ــده می شــد ام ــه شــکل گل روی بینــی اش دی ب
ــد.  ــرغ او خوابیده ان ــا م ــه ت ــاال ن ــا ح ــس! حتم ــه نف ــاد ب ــن اعتم ــم، وای از ای ــی نزنی حرف
ــود. ظــرف پــر  صبــح علــی الطلــوع جایشــان را تمیــز کــرده و تخــم مرغ هــا را برداشــته ب
از برنــج را هــم قبــل از آمــاده شــدن بــرای عروســی، پیــش روی مرغ هــا خالــی کــرده بــود. 
بعــد ســوار اتوبوســی شــده بــود کــه مهمانــان را بــه تــاالر جشــن ، در انجمــن زنــان مســقط 

مــی آورد.
ــش را  ــار دهان ــد،چروک های کن ــدا نمی ش ــش ج ــه از لبان ــگ او ک ــد کمرن لبخن  
ــحالی  ــت و خوش ــه از رضای ــود بلک ــز نب ــه آمی ــد او طعن ــی داد.  لبخن ــان م ــر نش مالیم ت
ــی  ــد ریال ــازه، چن ــای ت ــروش تخم مرغ ه ــا ف ــروز ب ــن ام ــه همی ــرا ک ــرد. چ ــت می ک حکای
بــه جیــب زده بــود. ایــن پیراهــن بلنــد هدیــه دختــرش بــود کــه عیــد بــه عیــد بــه او ســر 
ــار  ــراف و کن ــا در اط ــه ماه ه ــود ک ــلومه ب ــوهر س ــن ش ــر چهارمی ــن دخت ــدر ای ــی زد. پ م
قنات هــا و کوچه هــای تنــگ، محلــه بــه محلــه ســلومه را دنبــال کــرده بــود تــا رضایــت او 

ــود. ــرده ب ــرک ک ــش را ت ــده و زن اول ــرون آم ــد. او از شــهر خــود بی ــب کن را جل
ــد. بشــقاب و چاقــو و چنــگال روی میزهــا چیــده شــد. ســینی های  غــذا را آوردن  
پــر از غــذا و کیــک و شــیرینی دور می گردیــد امــا ســلومه هیــچ اهمیتــی بــه آنهــا نمــی داد 
و ثابــت در جــای خــود نشســته بــود. نگاهــش همچنــان بــه عروســی بــود کــه یــک دســته 
گل طبیعــی در دســت داشــت. وقتــی کــه میزبان هــا بــه او اصــرار کردنــد چیــزی بخــورد، 
چنــان بــا چنــگال غــذا خــورد کــه انــگار در تمــام عمــر چنــگال بــه دســت بــوده اســت. از 
میــان نوشــیدنی ها هــم "شــانی" را برداشــت کــه لب هایــش را ســرخ کــرد. هــر وقــت هــم 
ــد. دســتبند پنهــان  ــاال می آمــد دســتبندها و النگوهــا بــه صــدا در می آمدن کــه دســتش ب

ــد. در آســتین اش هــم داســتان جالبــی داشــت کــه عقــل از ســر می پران
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ــای  ــیدیم: ه ــده می پرس ــرای خن ــتیم و ب ــر او می گذاش ــه س ــر ب ــی س ــا گاه م  
پــدر دختــرت چطــور شــد؟ چــرا رهایــت کــرد؟ ســلومه 

ــار پلــک  ســلومه کمــر راســت می کــرد، دســت روی کمــر می گذاشــت و چنــد ب  
ــم  ــم: حســادت! او ه ــک صــدا می گفتی ــا ی ــد م ــزی بگوی ــه چی ــل از آن ک ــا قب ــی زد. ام م
ــا ایــن حرکــت حــرف مــا را تأییــد  ــر ران می کوبیــد. ب ــا کــف دســت ب لبخنــد مــی زد و ب
می کــرد و می گفــت: آره والــال. همــش حســادت بــود. مــن هــر روز مــو و اســتخوان و نــخ 
ــد؟  ــه مــن حســادت کنن ــد ب ــردم. چــرا بای ــدا می ک ــه ام پی ــوی خان ــن شــده جل ســیاه دف
ــود  ــالم تر وج ــو س ــم: از ت ــه او می گفتی ــدا ب ــک ص ــی ی ــا همگ ــا... م ــض تنه ــن مری ــه م ب
نــدارد. او شــصت ســال را هــم پشــت ســر گذاشــته بــود امــا وقتــی راه می رفــت حرکاتــش 

همچنــان توجه هــا را جلــب می کــرد.
ــم  ــوز ه ــه هن ــرد ک ــه می ک ــد و اضاف ــحال می ش ــا خوش ــن حرف ه ــا ای ــلومه ب س  

خواســتگار دارد ولــی آنهــا را رد می کنــد چــرا کــه همگــی پیرنــد و نــق نقــو. 
ــش،  ــای اطراف ــد. زن ه ــاک می کن ــش را پ ــذی دهان ــتمال کاغ ــا دس ــلومه ب س  
لحظــه بــه لحظــه لباس شــان را مرتــب می کردنــد و هــر کــدام آینــه کوچکــی از کیــف در 
ــد.  ــد می کردن ــا فرچــه کوچکــی ابروهایشــان را صــاف و رژ لبشــان را تجدی ــد و ب می آوردن
ــود دســتی می کشــیدند.  ــه ب ــه پشــت ریخت ــه ب ــه موهایشــان ک ــک زده و ب ســپس پن کی
امــا ســلومه کــه ابروهــای خــود را بــا آب زعفــران پهــن کــرده بــود، کیــف دســتی بــه همــراه 
نداشــت و هیــچ گاه هــم بــه آن نیــازی نداشــت. بــه زن هــای دیگــر هــم نــگاه نمی کــرد و 

ــود. ــره شــده ب ــت خی ــار نمی رف ــن کن ــوی دوربی ــه از جل ــروس ک ــه ع ــط ب فق
ــر  ــه بزرگ ت ــه رفت ــه رفت ــی ک ــد. حلقه های ــص تشــکیل دادن ــای رق ــا حلقه ه زن ه  
ــا ایــن کــه  ــا ترانه هایــی کــه بــه زبــان ســواحیلی بــود می رقصیدنــد. ســلومه ب می شــد و ب
یکــی از همســرانش بــه ایــن زبــان حــرف مــی زد ولــی ســواحیلی یــاد نگرفتــه بــود زیــرا آن 
ازدواج چنــد مــاه بیشــتر دوام نیــاورده بــود. ســلومه گاهــی خــوش داشــت کــه در جلســات 
ــید،  ــان دراز می کش ــاورد. او ناگه ــود را دربی ــواحیلی خ ــر س ــه ادای همس ــی زنان صبح گاه
پــا روی پــا می انداخــت و بــا صدایــی خشــن و لهجــه ای کــه شــبیه لهجــه همســرش بــود 
ــتم  ــو هس ــا ت ــه ب ــوده ام ک ــت نب ــی راح ــچ زن ــا هی ــال ب ــه ح ــا ب ــن ت ــت: ال واهلل م می گف
ســلومه. تــو یــک نعمــت و برکتــی. تــو تــا بــه حــال کجــا بــودی؟ صندوقچــه مــال تــو، مــاده 
االغ مــال تــو و ایــن نخل هــا هــم مــال تــو؛ تــو تــا حــاال کجــا بــودی زن؟ ســپس ســلومه 
ــه  ــت، صندوقچ ــا آوردم، او رف ــه دنی ــر را ب ــه پس ــن ک ــا همی ــد. ام ــت و می خندی می نشس
و نخل هــا رفتنــد، و مــاده االغ هــم رفــت. همــش هــم بــه خاطــر حســودی بــود. هروقــت 
ــه  ــد ک ــه او می گفتن ــود ب ــای حس ــرد زن ه ــدا نمی ک ــرا پی ــد و م ــه می آم ــه خان ــه ب ک
ــد. چــرا  ــه مــن حســودی می کردن ــد. ب ــه اســت. دروغ می گفتن ــا معشــوقش رفت ســلومه ب
بایــد ایــن کار را می کــردم؟ مــن اآلن مریــض و تنهــا هســتم. ایــن جملــه را می گفــت و بــا 
لبخنــد، چشــمکی مــی زد. زن هــا بــه او جــواب می دادنــد: ان شــاءاهلل کــه همیشــه صحیــح 
و ســالم باشــی. تــو تنهــا نیســتی. پســرت بــه تازگــی از زنــدان آزاد شــده، بــه زودی عروســی 
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ــی.  ــم می بین ــش را ه ــو بچه های ــد و ت می کن
آیــا ســلومه در ایــن لحظــات کــه زیــر نور هــای رنگــی رقصــان و صــدای ترانه هــا   
ــا  ــن نوه ه ــه ای ــرد ک ــر می ک ــا فک ــرد؟ آی ــر می ک ــده اش فک ــای آین ــه نوه ه ــود ب نشســته ب
ــه  ــدر خــوش قیافه شــان می شــوند کــه او هــم ب ــا شــبیه پ ــود؟ آی چــه شــکلی خواهنــد ب
ــا  ــار در هزینه ه ــل اختص ــه دلی ــا ب ــه ترجیح ــان ک ــل مادرش ــا مث ــود؟ ی ــه ب ــدرش رفت پ

ــود! ــد ب ــدی خواه هن
ســلومه نمی توانســت بــرای عروســی پســرش چنیــن جشــنی و یــا حتــی   
معمولی تــر بگیــرد. او بــی ســر و صــدا ازدواج می کنــد و ســلومه هــم نوه هایــش را 
می بینــد. امــا پســر دیگــرش، خــدا برایــش نســازد. چنــد ســالی اســت کــه او را ندیــده. از 
روزی کــه پــدرش یعنــی هفتمیــن شــوهر ســلومه رفــت، او هــم خانــه را تــرک کــرد. ایــن 

ــاورد. ــال دوام نی ــک س ــش از ی ــم بی ــوهر ه ش
زن هــا دســت از رقــص برداشــتند و خســته بــر صندلی هــا افتادنــد. عــروس خانــم   
هــم کمــی جــا بــه جــا شــد و نگاهــش را بــه در دوخــت. صــدای ترانــه کــم شــد و بعضــی 
ــود و  ــته ب ــی نشس ــت روی صندل ــان راح ــلومه همچن ــا س ــد. ام ــرون رفتن ــا بی از خانم ه
ــت  ــوس دارد حرک ــت: اتوب ــه او گف ــایگان ب ــی از همس ــت. یک ــب داش ــدش را روی ل لبخن
می کنــد کــه بــه ده برگــردد. ســلومه باالخــره طــوری بلنــد شــد کــه انــگار هیچ وقــت درد 
دیســک کمــر نداشــته اســت. او بــه ســمت جایــگاه عــروس رفــت و دســت روی ســر عــروس 
ــرد ســرش را  ــم بخــورد ســعی ک ــش به ــش موهای ــید آرای ــه می ترس ــروس ک گذاشــت. ع
پاییــن بیــاورد. ســلومه زیــر لــب دعایــی خوانــد و بــه راه افتــاد. از تــاالر آذیــن شــده کــه 

ــار عــروس شــود بیــرون رفــت و ســوار اتوبــوس شــد.  ــود ده ب باعــث شــده ب

* پژوهش گر و نویسنده رمان، داستان کوتاه، شعر، و داستان برای کودکان
* دکترای ادبیات عرب از انگلستان / استاد دانشگاه
* آثار او برنده چند جایزه معتبر شده.
 برخی از شعرها و داستان های او به زبان های مختلف ترجمه شده.*
* از کتاب های او می توان به این عنوان ها اشاره کرد:
- دختران ماه / رمان / بیروت / 2۰1۰  
- در مدح عشق / شعر / 2۰۰8  
- پسرکی روی بام / مجموعه داستان / 2۰۰۷  
- نارنج / رمان / 2۰1۶  
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میــا وقتــی دیگــر نتوانســت از بزرگــی شــکمش بخوابــد بــه پســر ســلیمان تاجــر گفــت:  گــوش 
ــری  ــو بب ــوام من ــی خ ــم؛ م ــان کن ــا زایم ــه ه ــت دای ــر دس ــا زی ــن ج ــوام ای ــی خ ــن نم ــن، م ک
مســکد.  حرفــش را بریــد:  هــزار دفعــه گفتــم اســمش مســقط هســت!  انــگار نشــنیده باشــد ادامــه 
داد:  مــی خــوام تــوی بیمارســتان الســعادۀ زایمــان کنــم.  مــرد گفــت:  یعنــی بچــه م بــه دســت 
مســیحیا بیفتــه؟  میــا چیــزی نگفــت؛ ووقتــی نــه ماهــش شــد شــوهرش او را بــه خانــه ی عمویــش 
ــد.  ــری لنــدوک زایی ــا در بیمارســتان تبلیغــی الرســالة دخت ــرد؛ ومی در وادی عــدی در مســقط ب
میــا چشــمانش را بــاز کــرد ودیــد کــه دختــر توی دســتان مــادرش اســت. به خــواب رفــت ووقتی 
دوبــاره بیــدار شــد دختــرش داشــت از ســینه اش شــیر مــی مکیــد. وقتــی پســر ســلیمان تاجــر برای 
دیــدن نــوزاد آمــد میــا بــه او گفــت کــه اســم دختــر را مــی خواهــد  لنــدن  بگــذارد. مــرد فکــر 
کــرد میــا خســته از بــار زایمــان دارد هذیــان مــی گویــد. روز بعــد میــا ودختــر ومــادرش بــه خانــه 
ی عمــوی شــوهرش برگشــتند، ومیــا بــه فامیــل شــوهر خــود خبــر داد کــه نــوازد اســمش  لنــدن  
ــه او  ــان ســاج درســت کــرد؛ وب ــازه ون ــرای او خورشــت مــرغ ت اســت. زن عمــوی شــوهرش ب
شــیر عســل داد. بعــد بــه میــا کمــک کــرد تــا دســت هایــش را بشــوید. بعــد کنــار رختخــواب 
میــا نشســت:  دختــرم میــا!  میــا گفــت:  بلــه!  دســت روی شــانه ی میــا گذاشــت وگفــت:  هنــوز 
بــر ایــن اســم عجیــب غریــب اصــرار داری؟ آخــه کســی اســم بچــه شــو لنــدن مــی گــذاره!؟ ایــن 
اســم یــه جاییــه دختــرم.. اســم بــالد مسیحیاســت... مــا همــه از کار تــو متعجــب ایــم. گمونــم اآلن 
حالــت ایــن قــدر خــوب شــده کــه بخــوای یــه بــار دیگــه بــه اســم گــذاری بچــه فکــر کنــی. اســم 
مــادرت ســالمه رو روش بــذار.  مــادر کــه آن کنــار حاضــر بــود خشــمگینانه گفــت:  جــون دلــم 
واســه چــی مــی خــوای اســم منــو روش بــذاره وقتــی هنــوز خــودم زنــده ام؟ پیــش پیــش، مــرگ 
منــو مــی خــوای؟ مــی خــوای بچــه م یتیــم بشــه؟  زن عمــو ســعی کــرد درســتش بکنــد:  خــدا 

برشی کوتاه  از رمان
دخرتان ماه
برنده بوکر عریب2019

جوخه الحارثه | فرزدق اسدی
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شــاهده مــن منظــورم ایــن نبــود.. خیلــی از مــردم اســم پــدر ومادراشــون رو روی بچــه هاشــون 
مــی گــذارن در حالــی کــه هنــوز ســر و مــر وگنــده ان... دور از جونــت ســالمه... اسمشــو بــذار 
ــر  ــت:  مگ ــر آورد وگف ــر را باالت ــا دخت ــدن!  می ــر لن ــمی غی ــر اس ــه... ه ــب... صفی ــم... زین مری
ــا  ــدن هســت.  زن عمــو ب ــوی جعــالن هســت کــه اســمش لن ــی ت ــه زن ــدن!؟... ی چشــه اســم لن
ــس  ــه از ب ــه، ک ــه لقب ــت. ی ــش نیس ــم اصلی ــن اس ــی ای ــی دون ــودت م ــت:  خ ــری گف ــی صب ب
ــر را روی پاهایــش  ــا دخت ــر...  می ــن دخت ــی ای ــدن... ول ــه ســرخ وســفیده بهــش مــی گــن لن زن
گذاشــت:  مثــل خانــواده ی پســر تاجــر ســفید نیســت، ولــی دخترشــونه، واســمش لنــدن هســت. 

ــی  ــان العواف ــه شهرش ــوه اش ب ــر ون ــه دخت ــت ک ــده اس ــش ش ــه وقت ــت ک ــم گرف ــالمه تصمی س
برگردنــد، تــا زائــو چلــه ی زایمــان را تــوی خانــه ی مــادری وتحــت مراقبــت مــادر بگذرانــد. 
ــش  ــن زایمان ــوی اولی ــت ت ــن عیال ــداهلل، ای ــرش گفــت:  گــوش کــن پســرم عب ــه شــوهر دخت ب
ــی  ــزرگ م ــرادراش رو ب ــه وب ــی کن ــک م ــادرش کم ــه م ــه، ب ــر برکت ــده، ودخت ــر زایی دخت
ــی... عســل کوهــی،  ــه شیشــه عســل اصل ــم، وی ــی خوای ــده م ــرغ زن ــو چهــل م ــرای زائ ــه. ب کن
ویــه شیشــه روغــن محلــی گاو مــی خوایــم. ووقتــی لنــدن چهــل روزش رو کامــل کــرد 
ــر  ــر بب ــراش س ــم ب ــش ه ــه می ــده. ی ــه ب ــره صدق ــش نق ــدازه ی وزن ــه ان ــراش وب ــاش رو بت موه
ــن رو  ــش از ای ــداهلل صورت ــت. عب ــظ –گف ــدن  را غلی ــروف  لن ــرا بده. ح ــه فق ــتش رو ب وگوش
بــه آن رو شــد؛ ولــی ســر تــکان داد، وزن ومــادرزن خــود را بــه شهرشــان العوافــی بازگردانــد.
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سمییز دخت وحیدی، نصراهلل مرداین، بییگ حبیب آبادی، قیصر امیز پور و حسیز آیه 

حسیز آیه شاعر در جواین 
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تهران: سید مهدی شجاعی در سوگ پدر
شنبه 15 اردیهبشت 1398 ، مسجد الزهرا  عکس: حسیز مرصادی

تهران: سید مهدی شجاعی در سوگ پدر
شنبه 15 اردیهبشت 1398 ، مسجد الزهرا  عکس: حسیز مرصادی
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: غالمعیل حداد عادل،  فتح اهلل مجتبایی و حمید شاه آبادی  باغ کتاب: جشنواره قمل زری�ز
پارسا رحمانیان و قربان ولیی،  عکس: محمدعیل قاسمی؛ ایسنا

: غالمعیل حداد عادل،  فتح اهلل مجتبایی و حمید شاه آبادی  باغ کتاب: جشنواره قمل زری�ز
رضا رهگذر 
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خانه هنرمندان بامداد ولی زاده، جعفر حمیدی، محمدجواد حق شناس، ندا اب�ز عیل و
 آنمیا جاللپور 3 تیرماه 1398  

تهران: خانه هنرمندان ایران: صادق رحمایت، عیل هوشمند و ساعد باقری 
در مراسم یادبود مانا یاد حسیز جالل پور 13 تیرماه 1398  
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حسیز آیه , سید کریم امیری فیروزکویه

، ساعد باقری، سعید بیابانیک، هادی  خانه شاعران : با حضور بیوک ملیک ، علیرضا سپایه الئیز
منوری، مینا اروجلو، فاطمه ساالروند، مریم حسیین قهرودی ؛ شیرازه شعر انجمن شعر جوان، 

28 خرداد 1398
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تهران: دیدار مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از امیربانو امیری فیروزکویه  
و مظاهر مصفا در خانه 

مرداد  1398

تهران: دیدار بهنام حسیین پور و محمود شالویی از مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
امیربانو امیری فیروزکویه  و مظاهر مصفا

مرداد  1398
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تهران خانه شاعران : حلقه شعر شیرازه:  سید عیل میرافضیل ، ساعد باقری، احمد نادمی
فاطمه ساالروند، مرتیض کاردر، اکبر میرجعفری، بیوک ملیک، مریم حسیین قهرودی 

تهران خانه شاعران سید عیل میرافضیل و سهیل محمودی
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الهیجان: عیل پورحسن، صادق رحماین و محدحسن مهدوی ) ممی. موید(
12 مرداد ماه 1398

الهیجان: عیل پورحسن، صادق رحماین و محدحسن مهدوی ) ممی. موید( 
12 مرداد ماه 1398
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ی، اکبر نصراللیه و  کیش: شب های فرهنگ، شب رسانه ها با حضور سعیدآبادی، محمد عزیرز
محمود اسعدی

کیش: شب های فرهنگ، شب رسانه ها با حضور باقر ساروخاین، پورعیل و اصحاب رسانه
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تهران:مسجد بالل صدا و سمیا: در مجلس یادبود حسیز آیه شنبه 12 مرداد ماه  1398

تهران:مسجد بالل صدا و سمیا: منوچهر صدوقی سیه در مجلس یادبود حسیز آیه 
شنبه 12 مرداد ماه  1398
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تهران:مسجد بالل صدا و سمیا: محمد سملاین،  سیدعباس سجادی، صادق رحماین و 
مرتیض محب زاده

شنبه 12 مرداد ماه  1398

مسجد بالل صدا و سمیا، غالمعیل حداد عادل،  در مجلس یادبود حسیز آیه 
شنبه 12 مرداد ماه  1398
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 چامه د ان
|دیداری کوتاه با پدیدآورندگان

ــل  ــیک حاص ــعر کالس ش
کار بســیاری از شــاعران 
کشــور اســت و هنــوز هــم 
در جهــان مــورد احتــرام 
همچنــان  شــعر  هســتند. 
ادامــه  را  خــود  رســالت 
در روزگار  و  دهــد  مــی 
و  شــکل  اگرچــه  مــا 
ــر کــرده اســت  شــیوه تغیی
ــه  ــه گون ــا ب ــت ه ــا قابلی ام
دیگــر وجــود دارد و در 
زمینــه  در  فارســی  ادب 
فــرم بــا تکامــل مواجــه 
تغییــر  ایــن  و  هســتیم 
داده  رخ  نیــز  محتــوا  در 
ــا  ــردم م ــار م ــت و انتظ اس
ــا  ــوب ب ــعر خ ــک ش از ی
گذشــته متفــاوت اســت.
رادیو گفت و  گو

حسن ذوالفقاریکامران شرفشایه

ــت های  ــد نشس ــروز بای ام
از  گلســتان خوانی 
حالــت ابتــکاری خــارج 
حلقه هــای  قالــب  در  و 
ســعدی خوانی در مراکــز 
کانــون  فرهنگی هنــری 
ــر  ــری سراس ــرورش فک پ
کشــور راه انــدازی شــود 
تــا هــم بــه اخالق مــدار 
ــده و هــم  شــدن نســل آین
مهارت هــای  ارتقــای 
زبانــی آن هــا کمــک کند.
اگــر گذشــته ها را مــرور 
نســل  می بینیــم  کنیــم، 
ــس  ــعدی ان ــا س ــته ب گذش
زندگــی  او  بــا  و  داشــته 
امــروزه  امــا  می کردنــد 
گلســتان و بوســتان سعدی 
یــک  به عنــوان  صرفــاً 
ــزاران  ــار ه ــاب در کن کت
کتابخانه هــا  در  کتــاب 
اســت. گرفتــه  قــرار 

شــیوه داســتان پردازی بیهقــی 
شــیوه ای ایرانــی بــوده، همــان 
شــیوه ای کــه فردوســی آن را 
بــه کار می گرفــت و ســعی 
بــا  را  مخاطــب  می کــرد 
قهرمــان داســتان پیونــد زده 
ــت  ــا  موفقی ــد، ب ــراه کن و هم
شــاد  را  مخاطــب  قهرمــان 
کــرده و بــا مــرگ او مخاطب 
ســپس  و  کنــد  غمگیــن  را 
بــه پنــد و انــدرز بپــردازد.
مســئله  ایــن  معــروف  نمونــه ی 
اســت  وزیــر  حســنک  داســتان 
کــه بــا وجــود اینکــه حســنک 
ــی نداشــته  ــان مثبت شــخصیت آنچن
ــا  ــوده ام ــم نب ــی ه ــر کاردان و وزی
بیهقــی طــوری حســنک را معرفــی 
می کنــد کــه وقتــی حســنک را 
و  مخاطبــان  می کشــند  دار  بــه 
می شــوند ناراحــت  خواننــدگان 

محمدرضا یوسفی
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محمود معتقدی علیرضا طبایی رشید کاکاوند

تمــام  اوج  دوران 
مــا،  بــزرگ  شــاعران 
و  اخــوان  تــا  شــاملو  از 
ــت  ــوده اس ــی ب ــا، جای نیم
مطبوعاتــی  کار  کــه 
یــک  در  می کردنــد، 
می کردنــد  کار  روزنامــه 
صفحــه  خودشــان  یــا 
ایــن  و  داشــتند  ادبــی 
رفت وآمدهایــی  باعــث 
می شــده تــا جوانــان بــه 
از  و  بزننــد  ســر  آن هــا 
و  بگیرنــد  درس  آن هــا 
داشــتند  کــه  ایده هایــی 
گســترش  مطبوعــات  در 
شــاید  می کــرد.  پیــدا 
یکــی از - تاکیــد می کنــم 
یکــی از - دالیلــی کــه 
شــعر در روزگار مــا افــت 
کــرده، ایــن اســت کــه 
مخصوصــا  و  رســانه ها 
مطبوعــات بــه مــردم شــعر 
ــاال  ــد. ح ــی نمی کنن معرف
مــردم  این کــه  از  جــدا 
حساسیت شــان  هــم 
نســبت بــه شــعر از بیــن 
ایــن را هــم  رفتــه، کــه 

کار  می توانــد  کســی 
نجــام  را  روزنامه نــگاری 
دهــد و در کنــارش می توانــد 
شــاعر هــم باشــد، البتــه بــدون 
روزنامه نــگار  این کــه 
در  می توانــد  هــم  باشــد 
مــن  کنــد.  فعالیــت  شــعر 
هــر دو را داشــتم، در عیــن 
ــات  ــعر و ادبی ــه کار ش این ک
ــی  ــاز نوجوان ــان آغ را از هم
شــروع کــردم در کنــارش 
هــم  روزنامه نــگاری  کار 
انجــام داده ام. مطمئنــا اگــر 
بخواهیــم تاثیــرش را بررســی 
آن  تاثیــر  بیشــترین  کنیــم، 
توانســته ام  کــه  بــوده  ایــن 
ــه  ــودم را عرض ــار خ ــم آث ه
کنــم و هــم اندیشــه، فکــر 
و طــرز تلقــی خــودم را در 
ــی  ــای ادب ــا نقده ــا و ی مقاله ه
زمینــه  در  می نوشــتم  کــه 
تعمیــم دهــم و در  ادبیــات 
اختیــار دیگــران بگــذارم و 
ــی  ــن حــال دســت خیل در عی
از شــاعران جوان تــر را کــه 
حــس کــردم بایــد دست شــان 
را گرفــت، گرفتــه ام. بنابرایــن 

متاســفانه پیــش آمــده کــه مــن 
مطلبــی را آمــاده کــرده  و داده ام 
ــاعر  ــی ش ــا حت ــریه ای ی ــه نش ب
امــا  دیگــر،  نویســندگان  یــا 
ــب  ــاپ مطل ــرای چ ــریه ها ب نش
پــول خواســته اند و تــا ایــن حــد 
ــدارد.  ــی ن ــچ معن ــی هی بی اخالق
مــن تصمیــم گرفتــه ام از ایــن بــه 
بعــد دیگــر اصــال مطلبــی بــرای 
مطبوعــات و نشــریه ها ننویســم، 
ــه ســرافکندگی همــه  چــون مای
یــا رســانه ای  نشــریه   ماســت. 
دارد  فرهنگــی  رســالت  کــه 
ســعی می کنــد بــا افــراد خــاص 
ــد خاصــی صحبــت کنــد  ــا بان ی
ایجــاد  فرهنگــی  مافیــای  و 
کنــد و بــه کســانی کــه ســخت 
را  جوانــان  تــا  می کوشــند 
مطــرح کننــد جــواب نمی دهــد. 
ــه  ــت ک ــی اس ــت بزرگ ــن آف ای
هــم در صــدا و ســیما و هــم 
ــود. ــده می ش ــات دی در مطبوع
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منیرالدی�ز بیرویت سعید بیابانیک شمس آقاجاین

بســیار  زبــان  از  او  آثــار 
به اصطــالح  و  منــزه 
برخــوردار  شســته رفته ای 
اســت. نــگاه انســانی ویــژه  
مســعود احمــدی همــراه 
و  حســی  جزئیــات  بــا 
عاطفــی اش در پرداخــت 
بــا  وقتــی  پیرامــون،  بــه 
ــت  ــاعر در جه ــام ش اهتم
ــگارِش درســت  ــِت ن رعای
درهــم  فارســی  زبــان 
فضــای  می آمیــزد، 
دلنشــینی را بــه خواننــده 
ــه  ــه می هــد. حــذف ب هدی
ــترش  ــی و گس ــه  لفظ قرین
به عنــوان  آن،  تکنیکــی 
مشــخصات  از  نمونــه، 
ــدی  ــعود احم ــبکی مس س
در  بایــد  کــه  اســت 
فرصتــی مناســب بــه آن 
البتــه  و  شــود.  پرداختــه 
کــه  دیگــری  مــوارد 
گفتــن از آن هــا در ایــن 
مختصــر نخواهــد گنجیــد.

در  تاجیکســتان  مــردم 
فاصلــه  کــه  کشــوری 
مرزهــای  بــا  زیــادی 
فارســی  دارد  ایــران 
ولــی  می زننــد،  حــرف 
روســی  رســم الخط  بــا 
ایــن  در  می نویســند. 
ســفر از یکــی از دوســتان 
اینکــه  بــا  پرســیدم 
خطشــان هــم تغییــر کــرده 
ــی  ــان فارس ــرا زب ــس چ پ
ــدگار  ــور مان ــن کش در ای
شــده اســت. ایــن دوســتم 
معتقــد بــود به خاطــر شــعر 
و موســیقی فارســی کــه 
در میــان مــردم تاجیــک 
رواج دارد زبــان فارســی 
نیــز همچنــان زنــده اســت. 
اهمیــت  از  نشــان  ایــن 
ــاعران  ــت ش ــعر و اهمی ش
فارســی اســت. پــس قــدر 
چــرا  بدانیــد.  را  خــود 
شــاعران درســت تر  کــه 
حــرف  دیگــران  از 
زبــان  حفــظ  و  می زننــد 
دســت  از  تنهــا  فارســی 
برمی آیــد. شــاعران 

از  چــه  هبوطیــه  رســاله 
و  روایــی  ســاختار  نظــر 
شــجاعت  نظــر  از  چــه 
از  محتــوی  بیــان  در 
روایــت  و  هــا  داســتان 
هــای پیــش از خــود جــدا 
در  روایــت  شــود.  مــی 
ظاهــر چنــد تکــه اســت 
ــن  ــم چنی ــع ه ــا در واق ام
ایــن تفــاوت  بــا  اســت. 
کــه تکــه هــا از جنــس 
هســتند. کاغــذ  یــک 
رســاله  نادیــدن  آیــا 
هبوطیــه، وضــع ادبیــات 
جــدی مــا را خیلــی خوب 
نشــان نمــی دهــد؟! رســاله 
ثابــت  مــا  بــه  هبوطیــه 
ــتان و  ــه داس ــد ک ــی کن م
قدرتــش بیکــران اســت. 
رســاله  گفــت  بایــد 
ــنده  ــت نویس ــه دس هبوطی
اســت  گذاشــته  بــاز  را 
فــرای  داســتانی  کــه 
دیگــر  هــای  داســتان 
بنویســد. اگــر قــرار اســت 
بــه  چیــزی  نویســندگان 
اضافــه  داســتان  جهــان 
ــت  ــر اس ــس بهت ــد، پ نکنن
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مــن  کــه  زمــان  آن 
دربــاره مــوج  نــو صحبــت 
ایــراد  بیشــتِر  کــردم  
ــن  ــود، ای ــت نب ــن درس م
این هــا  چــرا  کــه  بــود 
اجتماعــی  مســائل  بــه 
مســائل  و  ندارنــد  کاری 
پیش پاافتــاده  و  جزئــی 
مربــوط بــه خودشــان را 
ایــراد  می کننــد.  مطــرح 
دوم مــن ایــن بــود کــه 
فارســی  زبــان  این هــا 
نیســتند  بلــد  درســت  را 
عبارت هایــی  مثــاًل  و 
ــدی  ــا احم ــه احمدرض ک
بچه گانــه  می نویســد، 
اســت. براهنــی هــم همیــن 
اعتقاد را داشــت و مقاله ای 
بــاب  همیــن  در  هــم 
ــام »مناجــات  ــه ن نوشــت ب
یــک جنیــن«. بیشــتر آن 
ــی  ــز جوان های ــاعران نی ش
مثــل احمدرضــا احمــدی، 
و  ســپانلو  علــي  محمــد 
نوری عــال  اســماعیل 
بودنــد کــه حتــی یــک 
نخوانــده  جــدی  رمــان 
بودنــد؛ امــا مــن امــروز 
ــد  ــن نق ــه ای ــل ب دیگــر قائ
مســائل  چــون  نیســتم؛ 
اســت. شــده  عــوض 

در  کــه  نظریه هایــی  آن 
می شــود  مطــرح  اروپــا 
نمایشــنامه  مثــال  کــه 
می تــوان  را  شکســپیر 
براســاس آن هــا بررســی 
ادبیــات  بــرای  کــرد، 
ــت.  ــاز نیس ــی کارس فارس
چــون مــا در آن واحــد 
و مجموعــه  بــا خالق هــا 
آفریننده هــای متنــی ســر 
و کار داریــم کــه کارشــان 
ــد.  ــه می آفرینن را چندگون
مثــال مثنــوی موالنــا با یک 
ــود و  ــته می ش ــری نوش ژان
ــک  ــال ی ــر اص ــوان کبی دی
در  اســت  دیگــر  گونــه 
ایــن حــال فیه مافیــه هــم 
دارد، ایــن کــدام موالنــا 
اســت؟ آیــا ســعدی مــا 
در  کــه  اســت  ســعدی 
گلســتان اســت یــا ســعدی 
ایــن  اســت؟  بوســتان 
اســت؟! ســعدی  کــدام 
ایبنا

رغــم  بــه  کــه  تغییــری 
از  برخــی  مخالفت هــای 
ــا  ــات، ب ــعر و ادبی ــان ش مدعی
ــی  ــوان تحول ــه عن ــو ب ــعر ن ش
ــت و در  ــکل گرف ــزرگ ش ب
ــاعران  ــط ش ــان توس ــذر زم گ
شــعر  بــه  معاصــر  بــزرگ 
ــرم  ــروزه ف ــید و ام ــپید رس س
ــود  ــا وج ــم ب ــتی ه مینی مالیس
همــان شــکل مخالفت هــای 
قدیمــی بــا ویژگــی اعجــاز 
تمــام  کنــار  در  ایجــاز،  و 
قالب هــای شــعری جدیــد و 
ــده و  ــان زن ــه همچن ــم ک قدی
ــه راه روشــن  ــا هســتند و ب پوی
می دهنــد،  ادامــه  خودشــان 
ــی  ــد و جذاب ــبک جدی ــه س ب
مخاطبیــن  و  شــده  تبدیــل 
پیگیــر خــودش را دارد و در 
تــالش بــرای ماندگاری ســت.

ادبیــات و خاصه شــعر همواره 
و  لطافت بخــش  همه جــا  و 
رنگ دهنــده فضــای جامعــه 
بــوده و هســت و خواهــد بــود. 
ــته   ــرد، پوس ــط س ــج رواب و رن
ــدا  ــی پی ــتری رنگ ــر خاکس زب
بیــش  شــاید  اســت  کــرده 
بــه  دیگــری  زمــان  هــر  از 
بــه  ادبیــات  و  هنــر  تزریــق 
ــم. ــه نیازمندی ــای جامع رگ ه
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رشید کاکاوند مجید سعد آبادیآرش شفایی

زمانــی کــه رادیــو در کشــور 
رســانه خیلــی غالبــی بــود، 
ادبیــات  در  چهره هایــی 
بودنــد  مطــرح  بســیار  مــا 
هــم دوره  کــه  کســانی  و 
فکــر  می زیســتند،  آن هــا 
شــاعران  ایــن  می کردنــد 
مطــرح  آن قــدر  دیگــر 
شــده اند کــه بعــد از آن هــا 
ــد  ــری نخواه ــاعر بزرگ ت ش
ــک  ــه در ی ــد. در حالی ک آم
رده  بــه  بعــد  نســل  دو  یــا 
شــاعران درجــه ســه یــا چهــار 
تنــزل پیــدا کردنــد و تــا چنــد 
نســل بعــد دیگــر حتــی در 
حــد اســم هــم نامــی از آن هــا 
باقــی نمانــده اســت. بنابرایــن 
بحــث  ایــن  می کنــم  فکــر 
کــه بــه صــرف دسترســی بــه 
ــی،  ــات تبلیغات رســانه و امکان
بــه  و  مطــرح  شــاعری 
شــاعری درجــه یــک تبدیــل 
می شــود، غلــو و اغــراق دارد 
ــدارد. ــق ن ــت تطاب ــا واقعی و ب

دو  می کنــم  حــس  مــن 
برایــم  ایــن  و  هســتم  نفــر 
ــه  ــر دوم ک ــت نف دردآور اس
ــتم  ــن نیس ــاً م ــد واقع می نویس
یعنــی خیلــی وقت هــا ایــن را 
بــه وضــوح درک می کنــم 
ــی کــه در هوشــیاری  در زمان
ــام شــعر می نویســم و آن  تم
شــخصی کــه شــعر می گویــد 
ــل  ــن شــخصی کــه مقاب ــا ای ب
فــرق  اســت  نشســته  شــما 
می کنــد و دو نفــر هســتند. 
حــس می کنــم آن شــخص 
از مــن کوچکتــر  15 ســال 
کــودک  آن  دقیقــا  اســت 
بلــوغ  بــه ســن  کــه هنــوز 
ــت دارد  ــت دوس ــیده اس نرس
ــد،  ــه کن ــعرهایش گری در ش
نمی دانــم  را  گریــه  شــکل 
کنــم.  پیــاده  بایــد  چطــور 
ــدن  ــزرگ ش ــاً از ب االن دقیق
می ترســم یعنــی نفــر دوم کــه 
ــر هســتم. ــا او درگی ــم ب درون

یــک قطــب شــعر رســمی 
بــا  مطابــق  کــه  اســت 
ــت  ــت اس ــای حاکمی معیاره
می شــود  هــم  تبلیــغ  کــه 
درســی  کتاب هــای  در  و 
و  مطبوعــات  در  می آیــد، 
صداوســیما مطــرح می شــود، 
خــوب  هــم  کتاب هایــش 
در  کــه  می شــود  چــاپ 
خــوب  شــاعران  میان شــان 
هــم هســتند، شــاعران ضعیف 
هــم هســتند؛ منتهــا ایــن  دســته 
ایدئولوژی شــان  به خاطــر 
دســته  می شــوند.  تبلیــغ 
دوم شــاعران خیلــی خوبــی 
هســتند کــه رســانه ندارنــد 
غیررســمی  شــاعران  و 
ایــن  می شــوند.  محســوب 
شــاعران گاهــی در فضــای 
می شــوند،  دیــده  مجــازی 
البتــه کــه فضــای مجــازی هم 
نــدارد، در  فضــای ســالمی 
نتیجــه خــوب دیــده و معرفــی 
باعــث  ایــن  و  نمی شــوند 
می شــود بخــش بزرگــی از 
ادبیــات معاصــر مــا بــه شــکل 
غیررســمی  و  زیرزمینــی 
ــد ــام ده ــودش را انج کار خ
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ســعدآبادی  مجیــد 
غریــزی  صــورت  بــه 
شــعری  ابزارهــای  از 
اســت.  کــرده  اســتفاده 
کــه  ویژگــی  همچنیــن 
بــرای ســعدآبادی هویــت 
مفــرط  اســتفاده  می ســازد 
کــه  اســت  تصاویــری  از 
پشــت ســر هــم می آینــد 
ــه،  ــه جمل ــای اینک ــه ج و ب
شــعر را جلــو ببــرد تصاویــر 
جلــو  را  شــعر  کــه  انــد 
اســتفاده  در  و  برنــد  مــی 
ــی  ــی م ــر ولخرج از تصاوی
تمایــز  ویژگــی   کنــد. 
ــبت  ــعدآبادی نس ــش س بخ
 ، هایــش  نســلی  هــم  بــه 
تعبیرهــای کودکانــه او در 
زبــان شــعرهایش اســت کــه 
ــود. شــاعر  بســیار برجســته ب
ایــن تصاویــر را بــا یــک نوع 
ــا  ــاً اینه عواطفــی کــه قاعدت
می شــنویم؛  بچه هــا  از  را 
پیونــد داده اســت. مهــم ایــن 
کاراکترهــای  کــه  اســت 
کاراکترهایــی  شــاعر 
فرهنــگ  بــا  کــه  هســتند 
دارنــد آشــنایی  بومــی 
تسنیم

سید احمد نادمی میچکا سرمدیعیل مسعودی نیا
از  به غیــر  دنیــا،  همــه  در 
عام تــری  هنــر  کــه  ســینما 
ــان، آن  ــن رم اســت و همچنی
عامه پســند،  نــوع  در  هــم 
یــک شــاعر توقــع خاصــی 
عمومــی  رســانه های  از 
خاصــی  کار  شــعر  نــدارد. 
تخصصــی  رســانه  و  اســت 
می خواهــد. آن هایــی کــه بــر 
هــر دو حیطه رســانه و ادبیات 
ــد نشــریات  ــد بای تســلط دارن
تخصصــی  راه بیندازنــد. فقــط 
رســانه ها  ســرمایه گذاران  از 
ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ می ت
از نظــر مالــی بــه نشــریات 
ادبیــات  و  تخصصــی شــعر 
کمــک کننــد تــا گــردش 
مالــی و امــکان تــداوم داشــته 
را  ایــن  شــانس  و  باشــند 
پیــدا کننــد کــه بین المللــی 
ــایر  ــه س ــا ب ــعر م ــوند و ش ش
کشــورها هــم معرفــی شــود؛ 
اســت،  مــن  انتظــار  ایــن 
ــه شــاعران از رســانه ها،  وگرن
مطبوعــات و خبرگزاری هــا 
ــند. ــته باش ــی داش ــد توقع نبای
ایسنا

ــی موریســون خیلــی  ــم تون قل
قــوی اســت، امــا چیــزی کــه 
ــن  ــت، ای ــهود اس ــی مش خیل
ــته های  ــام نوش ــه تم ــت ک اس
او تقریبــا یــک جنبــه دارد. 
ــش  ــتان کتاب های ــی داس یعن
هــر طــور کــه باشــد و در 
مختلــف  مراحــل  مراحــل 
آمریــکا  جامعــه  زمانــی 
ــوف  ــاز معط ــود، ب ــته ش نوش
ــود؛  ــیاهان می ش ــئله س ــه مس ب
موریســون  واقــع  در  یعنــی 
تقریبــا هیــچ چیــز دیگــری 
ســیاهان  مســئله  از  غیــر 
اســت.  نــداده  پوشــش  را 
آخــرش  کتــاب  در  حتــی 
ــک  ــودک کم ــه ک ــدا ب »خ
کنــد« کــه مــن ترجمــه آن 
ــه  ــد ب ــردم و بع ــروع ک را ش
همســرم  بیمــاری  خاطــر 
ــدادم. ــه ن ــه آن را ادام ترجم
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نفــر در دوره ای کــه  یــک 
در  را  مهــم  روزنامــه  چنــد 
دســت داشــت بــه ایــن نتیجــه 
ــا در کشــورمان  رســید کــه م
نیــاز داریــم طبقــه متوســط 
را تقویــت کنیــم، بنابرایــن 
ــانه  ــان رس ــه رم ــا ک از آن ج
ــس  ــت، پ ــط اس ــه متوس طبق
شــعر را بکوبیــم. همیــن فــرد 
ــا رســانه های پرتیــراژی کــه  ب
داشــت موفــق شــد جریــان 
ــه 70،  ــر ده ــعر را در اواخ ش
کــه شــکوفا شــده بــود، خفــه 
باعــث  اتفــاق  ایــن  کنــد. 
آن  در  زمــان  آن  کــه  شــد 
دربــاره  مطالــب  رســانه ها 
ــد،  ــاپ نمی کردن ــعر را چ ش
امــا مطالــب مربــوط بــه رمــان 
چــاپ  اول  صفحــه  در  را 
کــه  حالــی  در  می کردنــد. 
مربــوط  تفکــر  ایــن  اصــال 
ــت  ــا اس ــرن 1۹ در اروپ ــه ق ب
نــه قــرن 21 در ایــران. بــه 
یــک  کــه  حرفــی  خاطــر 
ــاد داشــت و  ــه آن اعتق ــر ب نف
ــت  ــش توانس ــل قدرت ــه دلی ب
جریــان شــعر را از مســیری 
تعالــی  ســمت  بــه  کــه 
تــا  بــازدارد.  می رفــت 
ــرایط  ــن ش ــا ای ــه م ــی ک زمان

ممکــن  فولکلــور  ادبیــات 
اســت ادبیــات فاخری نباشــد، 
امــا مضامینــی از گذشــته دارد 
کــه شــامل تاریــخ، جغرافیــا و 
ــدن  ــت و خوان ــگ ماس فرهن
ــگ و  ــال فرهن ــث انتق آن باع
ــد  ــل های جدی ــه نس ــخ ب تاری
از  موضــوع  ایــن  می شــود؛ 
برخــوردار  باالیــی  اهمیــت 
ــای  ــفانه الالیی ه ــت. متاس اس
دارنــد  یکســانی  ریتــم  مــا 
اســت چیزهایــی  و ممکــن 
االن  کــه  کننــد  منتقــل  را 
کارکــردی نــدارد. الالیی هــا 
ــک  ــاره ی ــت درب ــن اس ممک
از  و  تکــراری  موضــوع 
کــودکان  بــرای  طرفــی 
ــل لمــس باشــند، پــس  غیرقاب
بــودن  بــه روز  ضــرورت 
می آیــد.  پیــش  الالیی هــا 
اســت  ایــن  مســئله  امــا   
کــه آیــا بســتر ادبیــات مــا 
ــم  ــوع فراه ــن موض ــرای ای ب
بــوده تــا کســی بتوانــد در 
ایــن زمینــه ســرمایه گذاری 
خلــق  جدیــد  الالیــی  و 
الالیی هــا  به نظــرم  کنــد؟ 
کارکــرد دوگانــه دارنــد و 
نمی تواننــد ادبیــات صــرف 
باشــند، بنابرایــن فضایــی را 

 همــه مــا بــا پاورقی هــا شــروع 
بــه خوانــدن کردیــم یعنــی 
ــی  ــه بخش ــی ک ــان ادبیات هم
ادبیــات  واقعیت نمــای  از 
جهــان اســت و بخــش اعظــم 
ادبیــات مــا نیــز چنیــن اســت. 
به واقــع  تصریحــی  ادبیــات 
اســت  نردبانــی  و  پلــکان 
ــک  ــا کم ــد ب ــردم بای ــه م ک
و  رســانه ها  نویســندگان، 
فضاهــای دانشــگاهی از آن 
ــن مســاله کــه  ــد. ای ــاال برون ب
»چه قــدر از ایــن نــوع ادبیــات 
به واقــع  بگیریــم؟«  فاصلــه 
ارزیابــی  بــرای  معیــاری 
مولفه هــای  از  یکــی  و 
اســت. فرهنگــی  توســعه 
او ادبیــات تلویحــی را نیــز 
ــه در آن  ــت ک ــی دانس ادبیات
ــی  ــتان چیزهای ــنده داس نویس
را می گویــد و چیزهایــی را 
ــب  ــا مخاط ــد ت ــم نمی گوی ه
کــه از ســطح عــوام باالتــر 
دریابــد.  را  آنهــا  اســت، 
هــم  مســکوت  ادبیــات  در 
چیزهایــی  داســتان نویس 
خیلــی  و  می گویــد  را 
البتــه  و  دیگــر  چیزهــای 
نمی گویــد  را  مهــم  بســیار 
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اکبر اکسیر
و  نشــریات  مطبوعــات،   
در  اغلــب  مــا  رســانه های 
دســت کســانی اســت کــه بــه 
دوســتان خودشــان و اعضــای 
انجمــن و محفــل خودشــان 
بهــا می دهنــد و ایــن افــراد را 
ــد.  ــزرگ می کنن ــا ب در آن ج
ســال ها  طــول  در  مــن 
روســتاهای  در  را  شــاعرانی 
لرســتان، بوشــهر، بندرعبــاس 
دیــده ام  آذربایجــان  و 
کــه بــدون راهنمــا، بــدون 
آن هــا  از  شــعری  این کــه 
بــه چــاپ رســیده باشــد و 
ــی داشــته  ــدون این کــه کتاب ب
ــار بســیار  باشــند، صاحــب آث
محکــم و دلپذیــری هســتند و 
ــوردم  ــوس می خ ــه افس همیش
و  شــاعران  ایــن  چــرا  کــه 
بــه  دست شــان  هنرمنــدان 
ــی  ــت و کس ــد نیس ــی بن جای
کشــف  را  این هــا  نیســت 
خودمــان  اســتان  در  کنــد. 
بیــژن نجــدی از ایــن انســان ها 
تــا  را  نجــدی  بیــژن  بــود. 
زمانــی که شــمس لنگــرودی 
معرفــی کنــد و اولیــن کتابش 
مــن  بــا  کــه  »یوزپلنگانــی 
انتشــارات  در  دویده انــد« 

برســد،  چــاپ  بــه  مرکــز 
هیچ کــس نمی شــناخت. در 
حالــی کــه او معلــم فرهیختــه 
ــیار  ــنده ای بس ــی، نویس ریاض
بســیار  شــاعری  خــوب، 
ــود  ــز ب ــاده گوی و دل انگی س
ــد و  ــم ها نمی آم ــه چش ــه ب ک
ــی او توســط شــمس  ــا معرف ب
یــک  طلــوع  لنگــرودی، 
ســتاره را در کهکشــان ادبــی 
بودیــم. شــاهد  خودمــان 

ــه  ادبیــات شــفاهی یــک »خال
»الالیی «هــا  و  سوســکه« 
را دارد کــه زنانــه هســتند و 
مردســاالر  جامعــه  نقــد  در 
الالیــی  می کننــد.  صحبــت 
رنج هــای  و  درد  واقــع  در 
زنــان اســت کــه تحــت ســلطه 
گرفته انــد،  قــرار  مردهــا 
زیــره/  گل  »الالالال  مثــال 
بگیــره«.  زن  رفتــه  بابــات 
ــه مردســاالر  الالیی هــا جامع
درســت  می کننــد.  نقــد  را 
ــه  ــن مضامیــن ب اســت کــه ای
نمی شــود  مربــوط  بچه هــا 
امــا دســتاوردی کــه بــرای 
آن هــا دارد ایــن اســت کــه 
ــه نفــس  ــه بچه هــا اعتمــاد ب ب
ــا  ــادر ب ــع م ــد. در واق می ده
رنج هایــش  و  درد  گفتــن 
ــد  ــه او می گوی ــودک ب ــه ک ب
ــوان  ــه عن ــو را ب ــن ت ــه م ک
یــک زن یــا مــرد انتخــاب 
کــرده ام و بــا تــو احســاس 
نزدیکــی و درد دل می کنــم.
بــه روز  را  هرچیــزی  مــا 
حتــی  مــا  می کنیــم. 
داریــم.  مــدرن  افســانه های 
الالیی هــا  می توانیــم  پــس 
را هــم بــه روز کنیــم و بــا 
ــا  ــای بچه ه ــه نیازه ــه ب توج
الالیی هــا را بســازیم.            

مجمدرضا شمس
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پــل اســتر، رمان نویــس، مقاله نویــس، فیلمنامه نویس، کارگردان و شــاعر مطرح آمریکایی اســت. 
وی در حــوزه ادبیــات داســتانی و اندکــی کمرنگ تــر در قلمــرو شــعر در فضــای ادبــی آمریــکا 
چهــره نامــداری اســت. از وی در زبــان فارســی، نزدیــک بــه 20 عنــوان رمــان تــا کنــون بــه چاپ 
رســیده اســت. پل اســتر در منظر ادبیات این قرن، یک نویســنده و شــاعر پســت مدرن به حســاب 
می آیــد کــه ســعی دارد در حــوزه خالقیــت چنــدان اطالعاتــی از وضعیــت بــه مخاطــب ندهــد.

او می گوید:
ماکهمردگانجهاندیگرشدهایم

بیشرازآنکهزندهباشیم.)ص14۲(

وی در بخشی از یک گفت وگو می گوید:
»منفقطشیفتهنتیجهنوشنتنیستم،
فرآیندوعملقراردادنکلماترویکاغذ

همبرایمجذابهستند.«)مجلهپاریسریویو(

ــان  ــل و نشــانه هایی از زب ــا تخی ــت را ب ــای واقعی ــت، دنیاه ــا کنشــی از روای شــاعر ســعی دارد ب
ــت  ــدم قطعی ــت و ع ــی و گسس ــد پارگ ــی چن ــمت نوع ــه س ــنایی زدایی، ب ــر آش ــتعاره و منظ اس
ــر  ــان معاص ــفتگی روزگار انس ــی و آش ــی و پوچ ــه بی نظم ــد؛ چراک ــر کن ــک و نزدیک ت نزدی
ــک  ــی و تراژی ــی انتزاع ــه فضاهای ــتر را ب ــل اس ــعر پ ــای ش ــه دنی ــت ک ــود دستمایه هایی س خ
نبــودن و  میــان  از رهیافت هــای شــاعر  بســیاری  اســت کــه  منظــر  ایــن  می کشــاند و در 
ــان اول  ــن و زب ــت و ذه ــی روای ــد وجه ــه چن ــت ک ــد. گفتنی س ــوض می کنن ــرد ع ــودن، گ ب
ــه  ــن زمین ــن پســت مدرنی ســت و در ای ــد داســتان در منظــر مت شــخص در قلمــرو شــعر، همانن

 فاصله ای به اندازه سه اینچ
 | محمود معتقدی
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ــرد. ــاره ک ــوان اش ــاب می ت ــوان کت ــود عن ــه خ ــت، ب ــل اس ــل تأم ــه مح ــا ک ــن ادع ــه ای نمون
 »فاصله ای به اندازه سه اینچ«، یعنی فاصله میان دیدن و شعر گفتن )چشم و زبان( که در این سه 
اینــچ خالصــه می شــود و شــاعر در چشــم انداز چنیــن فاصله هایــی از دغدغه هــای انســان معاصر به 
ویــژه در دنیــای متمدنــی از قبیل امریکا پیوســته در ســروده هایش پنهان و آشــکار حــرف می زند.

 
»درتاریکیدرمییابیم

کهکمرازبودنمان
خلقشدهایم

برایگفنتهیچ/برایفریادزدنزندگیها
کهبهآنوابستهایم«)بخشیازشعرطریقتص155(

شــاعر تــو گویــی بــه گونــه ای »بــه تخریــب جهــان واقعیت هــا آمــده اســت«، پــل اســتر 
ــی و  ــازی زندگ ــم از ب ــعرش ه ــای ش ــی در فضاه ــی پیچیده گوی ــا نوع ــتان هایش ب ــبیه داس ش
مــرگ، مــدام از فروپاشــی هویت هــا و آرمان هــا می نویســد و هســته روانشــناختی )زبــان( 
ــه  ــه« ب ــت رفت ــان از دس ــون »زم ــی، همچ ــد وجه ــیوه ای چن ــه ش ــون ب ــای گوناگ را در عرصه ه
ــا،  ــته ها و خاطره ه ــون از گذش ــای گوناگ ــه دیده ــا زاوی ــاعر ب ــاند. ش ــباح می کش ــذرگاه اش گ
پیوســته پــر و خالــی می شــود. پرســش از زندگــی و طبیعــت و تقابــل ذهــن و عیــن را در 
ــه وی  ــت ک ــه اس ــیند و چگون ــی می نش ــه واگوی ــدگی ب ــراض و گمش ــه اعت ــتی ب ــرون هس بی
ــد؛  ــه فرامی خوان ــت قص ــه روای ــش را ب ــس کوچه های ــه پ ــناخت کوچ ــورک و ش ــهر نیوی ش
در  پیوســته  آدم هــا،  و  مکان هــا  و  عشــق  تنهایــی،  شــانس،  اتفــاق،  هماننــد  موضوعاتــی 
از واژه  بهره گیــری  ناهنگامــی دارنــد.  بــه  ســروده هایش جایگاه هــای خــاص خاکســتری 
»ســنگ« و »زمیــن« در چشــم انداز بســیاری از بافــت ســطرهای شــاعر، دیــده و شــنیده می شــود. 
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ــز  ــل اســتر، همــه چی ــان پ ــگاه و زب ــد در ن ــی نمی گوی ــه و ســمبل ها حرف ــای تجرب شــاعر از دنی
ــکل  ــا، در ش ــیاری از چیزه ــتند، و بس ــدن هس ــران ش ــن و وی ــاختن و گفت ــال س ــواره در ح هم
ــت. ــا آن دیگریس ــدن ب ــی ش ــال یک ــی، در ح ــه عبارت ــتند و ب ــرار نیس ــدار و برق ــودش پای خ

»انسان/دورازصدایشقدمبرمیدارد
وتبدیلبهمنمیشود

وباواژههابلعیدهوناپدیدمیشود
توکلماتتبارهاکشتهشدهای
کسیکهخودراپیداکردهباشد

درجاییمیایستد
کهچشمهابهطرزهولناکی

زمنیزیرپایشرانگاهمیکند«
)بخشیازشعرهبوط/ ص 10۹ (

می شــود  ختــم  قصه هــا  خــود  بــه  تــا  شــروع  خــود  مــن  از  اغلــب  شــاعر،  صــدای 
بــه  رویــا  تــا  واقعیــت  میــان  از  ســروده هایش،  دنیــای  دارد  ســعی  پیوســته  و 
مخاطــب  بــه  را  خاصــی  جهت یابــی  هیچــگاه  شــاعر  برســد.  دیگــری  آن  گــوش 
نمی کشــد. تصویــر  بــه  را  پایــان  و  آغــاز  لغزنــده،  و  ســیال  نمی دهــد.  نشــان 

»اودرونچزیستکهآنرازندگیمیکند
درونچزیکهبدوناوبهزندگیادامهخواهدداد«

 )سطر پایانی شعره ص 127(
 

در ایــن دو ســطر »او« یعنــی انســان درگیــر اینجــا و اکنــون، کــه جایــی هــم بــر روی 
زمیــن نــدارد، لحظــه ای نفــس می کشــد و لحظــه ای دیگــر و زمانــی در پــی اش نیســت.

می گویــد.  ســخن  تلخی هــا  و  دســت دادگی  از  زمــان  و  صــدای  از  مــدام،  اســتر،  پــل 
زنــده  واقعیــت  بــوی  بــه  اســت  قــرار  کــه  می گویــد  آدم هایــی  دشــوار  شــرایط  از 
نیســت. هنــگام  بــه  و  روشــن  چنــدان  بخــش  ایــن  ســروده هایش،  در  امــا،  باشــد. 

ــا  ــی ب ــر ارتباط ــی کمت ــطرهای پایان ــروده هایش، س ــب س ــه، در اغل ــر، اینک ــی دیگ ــه اساس نکت
ســطرهای اولیــه و میانــی دارنــد. سرگشــتگی از مفهــوم هســتی، شــاه کلیــد اندیشــه های شــعری 
وی بــه حســاب می آیــد  و دیگــر اینکــه محورهــای عمــودی و افقــی در شــعرهای ایــن مجموعــه 
گاه جــدا از هــم و زمانــی هــم در هدایــت هــم، مخاطــب را درگیــر پیچیدگی هــا و نشــانه های 
خــود می کنــد. در شــعرهای پــل اســتر، عناصــر فراوانــی از دنیــای مــرگ و زندگــی، بــه دامــان 
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شــاعرانگی فــرو می ریزنــد. تــو گویــی شــاعر از ممکــن بــه غیرممکــن، خــودش را بیــان می کنــد.

»اینحرفهاباچشمشنیدهمیشوند
کلماتیکهبابرفمیآمزند

علیههیچدهانیشهادتنمیدهند«)ص10(

در جای دیگری به جسارتی هر چه تمام می سراید:

»منهمهچزاینخانهرا
بهدنیایدیگریبردهام.«)ص10(

شــکی نیســت کــه بــر ســاخت »جنــگ«، »ســماجت«، »شکســت و گریــز« و انــکار و اعتــراف، 
تجربــه و ســرزدن بــه دامــان بیهودگــی و فــرار از همــه چیــز، بخــش زیــادی از شــعرهای 
پــل اســتر را بــردوش می کشــند. مــدام از خوانــده و نخوانده هایــش می گویــد و بی گمــان 
ــه  ــد البت ــده و ص ــه پیچی ــن مجموع ــردان ای ــب، در برگ ــاناز مح ــتاوردهای س ــش و دس کوش
ــد.  ــت می ده ــخ مثب ــان پاس ــع مخاطب ــه توق ــادی ب ــد زی ــا ح ــودش، ت ــای خ ــان، در ج درخش

ــم، و  ــه مترج ــا مقدم ــراه ب ــل و هم ــت فص ــچ« در هف ــه این ــدازه س ــه ان ــه ای ب ــه »فاصل مجموع
ــه های  ــر، شناس ــت دیگ ــت. از جه ــده اس ــم ش ــاعر، فراه ــتان ش ــی دوس ــگفتار از یک ــک پیش ی
ــت و  ــورده اس ــره خ ــی گ ــم اجتماع ــی رمانتیس ــا نوع ــب ب ــد( اغل ــان مقص ــاعر )در زب ــان ش زب
ــه راســتی چــه  ــان مقصــد ب ــا زب ــدأ ت ــان مب ــان زب ــه می ــن اســت کــه فاصل پرســش اساســی در ای
ــه قلمــرو  ــا شــناخت ب ــه درســتی و ب ــا ب ــد؟ آنچــه پیــش روی مخاطــب اســت آی ــی می افت اتفاق
ــان ترجمــه نزدیــک و نزدیک تــر اســت؟ و ایــن خودزنــی شــاعر بــرای  فرهنــگ مبــدأ متــن زب
ــان بومــی مترجــم همــراه  ــان شــاعرانگی و زب ــا زب ــا چــه حــد ب ــرار از زندگــی و واقعیت هــا ت ف
ــراه دارد؟ ــه هم ــی ب ــه هنگام ــت و ب ــت درس ــت قرائ ــا در نهای ــت؟ و آی ــده اس ــین ش و همنش

»جاییکهتوهستی
بهثانیههایوحشتزندگی

درمرگ،نزدیکمیشوی
باسنگهاسخنمیگویی

واینگونهتوبهخودتبازمیگردی«)ص86(.

 | ایبنا:محمود معتقدی، شاعر و منتقد ادبی در یادداشتی به مجموعه شعر »فاصله ای به اندازه سه           
اینچ«، اثر پل استر، ترجمه ساناز محب پرداخته است.



ن عـال ا
آگهی معرفی  تبلیـغ   

دوماهنامه ادیب
شماره  هفمت 

شهریور و مهر 1398
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  فسون

فراخواننخستنی
دورهیجشنوارهیداستانی

 

بنویس، زیرا با نوشتز سهم بیشتر از خودت خوایه داشت.
داســتان ها قــدرت جادوگــری دارنــد. نیــروی پنهانــی در داســتان ها نهفتــه 
اســت کــه تــا اعمــاق قلــب و اندیشــه آدمــی نفــوذ می کنــد. داســتان ها تصاویــر 
ــگفت انگیز  ــی ش ــل دوربین ــد و مث ــق می کنن ــدنی خل ــوش نش ــی فرام و لحظات
زندگــی را بــا همــه ی رنــگ و بــوی و طعــم و درد و شــادهایش ثبــت می  کننــد.

جشــنواره ی داســتانی فســون در پــی آن اســت کــه جــادوی داســتان گویی را در 
میــان فارســی زبانــان جهــان گســترش دهــد. زیــرا بــر ایــن گمــان هســتیم کــه هنر 
ــتان ها  ــت و داس ــی س ــر ملت ــی ه ــد فرهنگ ــا از رش ــانه ای گوی ــتان گویی نش داس
می تواننــد از مــا آدمیــان هوشــیارتری بســازند. مردمانــی کــه داســتان می گوینــد 
ــد،  ــان دارن ــران و جه ــود و دیگ ــری از خ ــنوند درک بهت ــد و می ش و می خوانن
ــان  ــورد و ج ــره می خ ــان گ ــوی ش ــه در گل ــای نگفت ــا و درد ه ــر حرف ه کمت
ــی  ــتان گوی ــر داس ــه هن ــم ک ــن باوری ــر ای ــا ب ــد. م ــری می یابن ــن و آرام ت روش
ــی  ــرای زندگ ــری ب ــای بهت ــان ج ــن جه ــر و از ای ــان توانات ــا آدمی ــد از م می توان
بســازد. و تاریــخ بــه خوبــی نشــان می دهــد: مردمانــی در گــذر زمــان باقــی مانــده 
انــد کــه نــه ثــروت و ارتش هــای بــزرگ، بلکــه داســتان گویان بهتــری داشــته اند.

یگ جالب و کمیاب دارد:    جشنواره ی داستاین فسون چند ویرژ
ــل  ــده  ی شــما در طــول برگــزاری جشــنواره، تحلی ــار برگزی نخســت آن کــه آث
و بررســی می شــوند و شــرکت کننــدگان می تواننــد بــه طــور رایــگان از 
ــوت و  ــد شــوند و نقــاط ق ــز بهرمن ــار خــود نی ــاره ی آث نظــرات کارشناســی درب
ضعــف داســتان خــود را ببیننــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن مســابقه می توانــد بــرای 
ــد. ــته باش ــم داش ــی ه ــی آموزش ــه ی کارگاه ــی جنب ــتان نویس ــدان داس عالقمن

ویژگــی منحصــر بــه فــرد دوم جشــنواره ی فســون آن اســت کــه شــرکت 
ــده و  ــود را خوان ــر خ ــتان، اث ــن داس ــال مت ــار ارس ــد در کن ــی توانن ــدگان م کنن
ــودن از  ــوردار ب ــورت برخ ــه در ص ــد ک ــال کنن ــز ارس ــی آن را نی ــل صوت فای
کیفیــت مطلــوب، می تــوان متــن و نســخه ی صوتــی داســتان را کنــار هــم 
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کــرد.  منتشــر  ایرانمهــر  رادیــو  کانــال  و  بیــدار  الکترونیــک  ی  مجلــه  در 
اســت. شــنیدن  و  خوانــدن  نوشــتن،  داســتان  مــا  نهایــی  هــدف  زیــرا 

ــا  ــان ب ــم زم ــد ه ــما می توانی ــه ش ــت ک ــنواره آن اس ــن جش ــی ای ــومین ویژگ س
ــرا نوشــتن  ــد. زی ــتانک در مســابقه ی فســون شــرکت کنی ــاه و داس ــتان کوت داس
یــک داســتان کوتــاه کامــل ممکــن اســت بــرای بســیاری از عالقمنــدان 
و  هوشــیاری  و  تیزبینــی  بیشــتر  داســتانک  نوشــتن  ولــی  باشــد،  دشــوار 
بــه  بلکــه  نوشــتن  هنــر  بــه  فقــط  نــه  مــا  بنابرایــن  می خواهــد.  خالقیــت 
می دهیــم. جایــزه  نیــز  شــما  زیبــای  و  هوشــمندانه  دریافت هــای  و  نــگاه 

هایــی  داســتان  هــم  می توانیــد  فســون  جشــنواره ی  در  طــول خالصــه  بــه 
شــوید. آگاه  آن  بررســی  و  تحلیــل  از  هــم  و  بشــنوید  هــم  و  بخوانیــد  را 

   نکات مهم برای شرکت در مسابقه ی داستان نوییس فسون:
باشــند. شــده  نوشــته  فارســی  زبــان  بــه  بایــد  هــای  داســتان  یــک: 
دو : حجم آثار نباید کمتر از دویست و پنجاه کلمه و بیشتر از چهار هزار کلمه 

باشد. داستان خود را در فایل متنی یا ورد بفرستید.
سه: متن های ارسال باید دارای ویژگی ها و عناصر داستان باشند یعنی دارای 

روایت، شخصیت و فضا سازی باشند.
چهار: آثار ارسال نباید پیش تر منتشر شده و یا در مسابقه ی دیگری شرکت داده 
شده باشند. هر شرکت کننده می تواند با حداکثر سه اثر در این جشنواره شرکت 

کند.
پنــج: آثــار حتما به صورت فایــل وورد به ایمیل مجله ی بیدار یا نشــانی تلگرام آن 
ارســال شــوند . ذکر نام نویســنده و شــماره تماس یا نشــانی تلگرام ضروری ســت.
نوعــی  بــه  بایــد  شــده  ارســال  داســتان های  فضــای  و  موضــوع  شــش: 
در  داســتان  ماجــرای  و  مــکان  و  فضــا  یعنــی  باشــد.  ایــران  بــه  مربــوط 
ایــران باشــد یــا زندگــی ایرانیــان را در هــر گوشــه از جهــان نشــان دهــد.

هفــت: فرســتادن آثــار بــه ایــن جشــنواره به معنــای اجــازه ی نویســنده برای انتشــار 
ــت. ــر  اس ــو ایرانمه ــال رادی ــدار  و  کان ــک بی ــه ی الکترونی ــتانش در  مجل داس
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   زمان و شکل برگزای جشنواره فسون:
شــما تــا پایــان مهرمــاه ســال 1۳۹8 فرصــت داریــد آثــار خــود را بــه دبیرخانــه ی 
ــه  ــار خــود را ب ــم ارســال آث ــه می کنی ــی توصی جشــنواره ی فســون بفرســتید. ول
روز هــای آخــر موکــول نکنیــد زیــرا هــر چــه زودتــر کارهــای شــما بــه دســت 
ــل و بررســی آن وجــود دارد  ــرای تحلی ــکان بیشــتری ب ــا برســد فرصــت و ام م
و شــانس بیشــتری بــرای دریافــت نظــرات تخصصــی را خواهیــد داشــت.

در  و  اینترنتــی  صــورت  بــه  حاضــر  حــال  در  فســون  جشــنواره ی 
مجــازی  فضــای  در  ارســالی  آثــار  می شــود.  برگــزار  مجــازی  فضــای 
در  نیــز  برنــدگان  اعــالم  و  جشــنواره  پایانــی  آییــن  و  شــده  منتشــر 
شــد. خواهــد  اجــرا  ایرانمهــر  رادیــو  و  بیــدار  اینترنتــی  مجلــه ی 

nameh@bidarnameh.
@bidarmag :یا به این نشانی در تلگرام بفرستید

ه و قدرداین    جایرز
ــه  ــت ک ــد داش ــده خواه ــه برن ــون س ــتانی فس ــنواره ی داس ــتین دوره جش نخس
ــرد. ــد ک ــاب خواهن ــا را انتخ ــه آن ه ــدگان اولی ــان برگزی ــت داوران از می هیئ

بــه برنــده نخســت یــک میلیــون تومــان، برنــده دوم هفتصــد هــزار تومــان 
همچنیــن  می کنیــم.  تقدیــم  تومــان  هــزار  پانصــد  ســوم  ی  برنــده  و 
شــد.  خواهــد  تقدیــم  داســتان  صوتــی  اجراهــای  بهتریــن  بــه  هدایایــی 

علیرضا محمودی ایرانمهر



308دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

فراخوانسزدهمنیدورهداستانکوتاهجایزهادبیلراو

 )یادمان کوروش اسدی و احمد بیگدلی (
 ویژه استان های تهران ،البرز،قم،قزوین

ــندگان و  ــدند. نویس ــده ش ــی برگزی ــار متفاوت ــزه آث ــن جای ــته ای ــای گذش در  دوره  ه
شــاعران و داوران در کنــار هــم جشــن کوچکــی برگــزار کردنــد کــه هــدف ازبرگــزاری آن 
افروختــن چــراغ دیگــری اســت تــا روشــنایی. در دوره ســیزدهم  ایــن جایــزه، رویکــردی 
دیگرگــون را پیــش گرفته ایــم، و ســعی خواهیــم کــرد کــه در مســیر پیــش رو در جهــت 
ــن  ــا نویســندگان خــالق و مســتقل در ای ــم و ب ــات مســتقل گام برداری ــت از ادبی حمای
مســیر همــراه شــویم  لیــراو ســیزدهم آمــده تــا راه را برای نویســنده ی مســتقل بــاز کند.

 شرایط شرکت
1-  داستان های ارسالی بین1۰۰۰ تا 3۰۰۰کلمه باشد.) یک  داستان کوتاه (

2- اثر ارسالی داستانی بایستی در سال ۹۷ _۹8نوشته  شده باشند .
3_از ارســال آثــاری کــه در مســابقات و جشــنواره هــا حائزرتبــه و یــا برگزیــده شــده باشــند 

خــود داری فرماییــد .
۴_آثــار ارســالی بایســتی در یــک  فایــل ورد بــوده و انــدازه قلــم 1۴و بافونــت نازنیــن ارســال 

. شوند 
5-مو ضوع  آثار ارسالی باید بر محوریت  مرگ ، زندگی  باشد .

۶-در ابتدای کلیه آثار ارسالی نام اثر نوشته شود .
ــد  ــاس قی ــماره تم ــالی مشــخصات ، نشــانی  الکترونیکی و ش ــار ارس ــه آث ــل کلی ۷- در ذی

گــردد.
8-مهلت ارسال آثار از تیرماه ۹8تا پایان شهریور ۹8 خواهد بود .

۹- اعضــاء موســس جایــزه ادبــی لیــراو در چــاپ و انتشــار داســتانها ی منتخــب بــا ذکــر نــام 
مولــف آن مجــاز مــی باشــند .

ــن  ــرای ای ــد ب ــی توانن ــز م ــن اســتانها در خــارج از کشــور نی ــان ای ــه فارســی زبان 1۰-کلی
ــد . ــر ارســال نماین ــزه اث جای

11-ارســال آثــار فقــط از طریــق   ایمیــل زیــر و شــرایط گفتــه شــده در جایــزه ادبــی لیــراو 
شــرکت داده خواهنــد شــد .

Jashnvarehdastanlirva@gmail.com
ــه ترتیــب :  یــک برگزیــده و یــک تقدیــری معرفــی  برگزیــده گان ایــن دوره لیــراو  نیــز ب
خواهــد شــد.داوری هــا نیــزدر دو مرحلــه نیمــه نهایــی و  نهایــی انجــام خواهــد پذیرفــت..

به برگزیدگان تندیس لیراو  دیپلم افتخار  و بسته های فرهنگی اهداء خواهد شد .

 دبیر سیزدهمین دوره جایزه ادبی فارسی زبانان لیراو / مهشید رستمی
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جایزهادبیلراو فراخوانسزدهمنیدورهداستانکوتاهجایزهادبیلراو

 )یادمان کوروش اسدی و احمد بیگدلی (
 ویژه استان های تهران ،البرز،قم،قزوین

ــندگان و  ــدند. نویس ــده ش ــی برگزی ــار متفاوت ــزه آث ــن جای ــته ای ــای گذش در  دوره  ه
شــاعران و داوران در کنــار هــم جشــن کوچکــی برگــزار کردنــد کــه هــدف ازبرگــزاری آن 
افروختــن چــراغ دیگــری اســت تــا روشــنایی. در دوره ســیزدهم  ایــن جایــزه، رویکــردی 
دیگرگــون را پیــش گرفته ایــم، و ســعی خواهیــم کــرد کــه در مســیر پیــش رو در جهــت 
ــن  ــا نویســندگان خــالق و مســتقل در ای ــم و ب ــات مســتقل گام برداری ــت از ادبی حمای
مســیر همــراه شــویم  لیــراو ســیزدهم آمــده تــا راه را برای نویســنده ی مســتقل بــاز کند.

 شرایط شرکت
1-  داستان های ارسالی بین1۰۰۰ تا 3۰۰۰کلمه باشد.) یک  داستان کوتاه (

2- اثر ارسالی داستانی بایستی در سال ۹۷ _۹8نوشته  شده باشند .
3_از ارســال آثــاری کــه در مســابقات و جشــنواره هــا حائزرتبــه و یــا برگزیــده شــده باشــند 

خــود داری فرماییــد .
۴_آثــار ارســالی بایســتی در یــک  فایــل ورد بــوده و انــدازه قلــم 1۴و بافونــت نازنیــن ارســال 

. شوند 
5-مو ضوع  آثار ارسالی باید بر محوریت  مرگ ، زندگی  باشد .

۶-در ابتدای کلیه آثار ارسالی نام اثر نوشته شود .
ــد  ــاس قی ــماره تم ــالی مشــخصات ، نشــانی  الکترونیکی و ش ــار ارس ــه آث ــل کلی ۷- در ذی

گــردد.
8-مهلت ارسال آثار از تیرماه ۹8تا پایان شهریور ۹8 خواهد بود .

۹- اعضــاء موســس جایــزه ادبــی لیــراو در چــاپ و انتشــار داســتانها ی منتخــب بــا ذکــر نــام 
مولــف آن مجــاز مــی باشــند .

ــن  ــرای ای ــد ب ــی توانن ــز م ــن اســتانها در خــارج از کشــور نی ــان ای ــه فارســی زبان 1۰-کلی
ــد . ــر ارســال نماین ــزه اث جای

11-ارســال آثــار فقــط از طریــق   ایمیــل زیــر و شــرایط گفتــه شــده در جایــزه ادبــی لیــراو 
شــرکت داده خواهنــد شــد .

Jashnvarehdastanlirva@gmail.com
ــه ترتیــب :  یــک برگزیــده و یــک تقدیــری معرفــی  برگزیــده گان ایــن دوره لیــراو  نیــز ب
خواهــد شــد.داوری هــا نیــزدر دو مرحلــه نیمــه نهایــی و  نهایــی انجــام خواهــد پذیرفــت..

به برگزیدگان تندیس لیراو  دیپلم افتخار  و بسته های فرهنگی اهداء خواهد شد .

 دبیر سیزدهمین دوره جایزه ادبی فارسی زبانان لیراو / مهشید رستمی
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