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محمــد نبــی خــروی 

اهــل  بیــن  در  کــه 
فرهــاد  بــه  رســانه 
شــهرت  خســروی 
گــردن  بــه  دارد 
اهــل  از  بســیاری 
دارد،  حــق  رســانه 
ــه خــود مــن.  از جمل
هفــت  شــماره  در 
چامــه گفــت و گــوی 
هوشــنگ  بــا  را  او 
کرمانــی  مــرادی 
او  نظــر  خواندیــم. 
خوانیــم:  مــی  را 
ســالم و عــرض ادب  
و  حــال  کــه  امیــد 
خــوب  روزگارتــان 
باشــد  خــوش  و 
و  نباشــید  خســته 

 
دست مریزاد 

برای انتشار این نشریه
ــر  ــن و پ ــن و وزی  متی
شــااله  ان  پیمــان  و 
کــه بــر دوام باشــد، 
ــور و  ــا حض ــه ب اگرچ
مدیریــت شــما جــز 
ــوان  ــم نمــی ت ــن ه ای
از  داشــت.   انتظــار 
ایــن  کــه بنــده را هــم 
یــاد فرمودیــد ممنــون 
سپاســگزارم.  و 
ــا ــید و پوی ــق باش موف

ســال  یــک  البتــه 
ــو   ــن گفتگ ــل از ای قب
بزرگداشــت  در 
مرتضــی  شــادروان 
ــه  احمــدی نزدیــک ب
چهــل قســمت گفتگو 

هــم 
ایشــان  بــا 

ضبــط و حــدود ســی
پخــش شــد برنامــه 

 کــه متاســفانه بــه دلیل 
نکــردن  همراهــی 
فرهنــگ  رادیــو 
ناقــص  هــم  آن 
مرحــوم  و  مانــد 
احمــدی  مرتضــی 
و  کــرد  پــرواز  هــم 
خاطــرات  از  خیلــی 
و شــنیدنی هــا را بــا 
شــاید  بــرد.  خــود 
ــم از  ــا ه چــاپ آن ه
جهــت مانــدگار بــد 
نباشــد چــون نشــنیده 
را  زیــادی  هــای 
داشــت. خــود  در 

 سعیتان مشکور

ی  چامه ورز
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یــک 
ــی  ــه از معرف نمون

چامــه را در اینســتاگرام 
از زبــان خانــم مریــم 
و  شــاعر  جبــاری 

بخوانیــد: مجــری 
چشــم انتظــار آمدنــش 
ــم دو  ــخه هفت بودم،نس

مــاه نامــه چامــه ...
ــاید  ــم ش ــرا؟! نمیدان چ
چــون از خشــت اول 
را  خاطــرات  خیلــي 

زنــده کــرد.
ــادم  ــا افت ــاد آن روزه ی
بود-اگــر  قــرار  کــه 
اشــتباه  را  نامــش 
روزنامــه  در  نگویــم- 
ــن،  ــا معی ــالن ی خزِرگی
بــار  اولیــن  بــراي 
شــود! منتشــر  شــعرم 

دختــرك  هیجــان 
چهارمــي،  کالس 

ــري  براب
بــا  کــرد  مــي 

هیجــان لمــس ابرهــاي 
ییــالق  باالهــاي  بــاال 

! ه لســبلنگا و ا
هــا  مــدت  از  بعــد 
ــر  ــي فک ــتن و حت ننوش
و  درســت  نکــردن 
ــه خاطــرات،  حســابي ب
ــتن  ــراي نوش ــوت ب دع
ایــن یادداشــت، دلیلــي 
دوران  از  تــا  شــد 
ــم ... از  ــتان بنویس دبس
احضــار هــاي مکــرر 
مدرســه،  بــه  اولیــا 
شــیطنت هــاي بــدون 
دختــرك  از  توقــف! 
کــه  اي  ســرزنده 
ســال هاســت برایــش 
برایتــان   ... دلتنگــم 
نخودچــي  از  نوشــتم 

کیشــمیش 
هایــي کــه در بهشــت 

نرســید! دســتم  بــه 
ــراف  ــد اعت ــتي بای راس
دســتمریزاد  بــر  کنــم 
اســتادم دکتــر ترکــي بــه 
جنــاب رحمانــي، ایضــا 

ــذارم. ــي گ م
اگــر دوســت داشــتید 
بــا  و  کنیــد  اش  تهیــه 
کیفیــت تــر بخوانیدش، 
گمانــم از ســایت چامــه 

ــد ... ــي توانی م
بــه صفحــه اش هــم ســر 
بزنیــد، بــه نظــرم چامــه 
بــا ایــن همــه چلچلــراغ 
روشــن ادبــي حقــش 
توجــه بیشــتري باشــد.

http://chamehmag.ir
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ح فــال حمد ا
چامــه محتــرم  مدیــر 

نشســت های  در  ســالم 
بــا  کــه  گاهــی  از  هــر 
فکــر  خــوش  دوســت 
محمــد معین فــر عزیــز 
چــاق  از  پــس  دارم، 
معمــول  ســالمتی های 
از  شــکایت  و  گلــه  و 
یــاد  و  زمــان  و  زمیــن 
ــده،  ــه و مان ــتان رفت دوس
اصــل  بــه  می رســیم 
ماجــرا کــه پرس وجــو 
و  کتاب هــا، شــعرها  از 
مجــالت تــازه خوانــده 
اســت.  شــده مان 
جــدی  ســلیقه هامان، 
بــا  حــدی  تــا  جــدی 
هــم جــور اســت و جــور 
نیســت و بــه مصــداق: 
دیــن  و  کفــر  متــاع 
نیســت بی مشــری 
 گروهــی ایــن، گروهــی آن 

ــان  خبوش
بــه  کارش 

نکشــد. تعطیلــی 
چنــدی پیــش ، ایشــان 
بــه  نشــریه  چامــه  را 
بــه  و  شناســاندند  مــن 
لطــف فرزنــدم، صاحــب 
ایــن  از  شــماره  هفــت 
نشــریه شــدم و خــودم 
در  کــردم  غــرق  را 
دیــروزی  گذشــته های 
فردایــی. و  امــروزی  و 

و  مجــالت  یــاد  بــه   
ــا  ــه ب ــادم ک ــریاتی افت نش
آنهــا تــا مرزهــای هفتــاد 
ســالگی، افتــان و خیــزان 
و  کشــانده ام  را  خــودم 
ــت  ــوز اس ــه هن ــوز ک هن
ــوش  ــا را فرام ــام آن ه ن
نکــرده ام. حــال بــه ایــن 
خــوش  جــا  نام هــای 
دل  اعمــاق  در  کــرده 
جانــم،  چامــه را  و 
می افزایــم. نیــز 
پایــدار باشــید وتوانمنــد.

قوچــان  

پســندند
راه  کــدام  هــر 

می رویــم  را  خودمــان 
را  خودمــان  ســاز  و 
اگــر  حــال  می زنیــم. 
ســاز  و  بیــراه  بــه  راه 
نــوازی  مخالــف  بــه 
هــم. بکشــد – کــه گاه 
چــه   – می نمی کشــد 
نیســت!  مهــم  بــاک! 
مهــم دوســتی مان اســت 
ــت  ــت و پابرجاس ــه ثاب ک
و بــه خوبــی و خوشــی 
از هــم جــدا می شــویم، 
دیگــر. نشســتی  تــا 

خــوب  دوســت  ایــن 
ــه ای از  ــور، در گوش فک
ایــن خــاک بــال کشــیده، 
ــا  ــا گوی ــاده، ام ــا نیفت از پ
بــه نفــس نفــس افتــاده، و 
ــه هــر دری  خــودش را ب
بــر  حتــی   – می زنــد 
بی مــروت  اربــاب  در 
دنیــا – تــا شــاید دری 
بــاز شــود  بــه رویــش 
وعــدۀ  هــزاران  از  و 
فقــط  یکــی،  خوبــان 
یکــی وفــا کنــد و ایــن 
بــاغ  ارزشــمند  نشــریه 
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ــم  ابراهی
ــی   ــژاد فومن ــر ن کارگ

ــی  ــاعران نوگرای از ش
اســت کــه ســالیانی 
جزیــره  در  اســت 
مــی  زندگــی  قشــم 
همســرش  کنــد. 
نیــز معلــم اســت و  
در  را   ای  مدرســه 
ــی  ــت م ــم مدیری قش
کنــد.  دم دمایــی کــه 
شــماره ششــم منتشــر 
شــده بــود. از طریــق 
شــماره  بــه  مجلــه  
ــدا  ــی پی ــن دسترس م
کــرده بــود و تماســی 
از  و  شــد  برقــرار 
ــی  ــای ادب ــت ه فعالی
ســالیان  طــول  در  اش 

معلمــی 
ــه  ــت ک ــت و گف گف

کتابخانــه  قشــم  در 
کتــاب  از  مملــو  ای 
و  دارد  ادبــی  هــای 
اســت  منــد  غالقــه 
کــه مجلــه چامــه را 
تــا  شــود   مشــترک 
ــم  ــال کن ــش ارس برای
ــه  ــه چام ــا ک ــا دریغ ام
بــه صــورت دیجیتــال 
ــود.به  ــی ش ــر م منتش
هــر روی دوســتی مــا 
ــق شــکل  ــن طری از ای
گرفــت  و امیــد کــه 
ادامــه پیــدا کنــد.او 
ــی  ــاه م شــعرهای کوت
ــو  ــن عض ــراید و م س
کانــا شــعر او هســتم. 

ر  د
 1379 ســال 

شــعر  مجموعــه 
گاهــان تنهایــی از او 
ــت. ــده اس ــر ش منتش

شــعری از او را مــی 
 : نیــم ا خو

کبوتر
درابر گره خورد

نقطه شد.
 

بارش پرهای خیس
سفره ی خیابان.

 
کبوتر

رفت ؛ ما ماندیم
با حوصله ی

تنگ ؛ وخلقی
نا آرام .
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ــتم  ــماره هش ــون ش اکن
چامــه  ادبــی  مجلــه 
داریــد.  رو  پیــش  را 
حقیقــت آن اســت کــه 
ــات را  ــن صفح ــن ای م
ــار  ــاه کن ــول دو م در ط
آورم  مــی  گــرد  هــم 
تــا بــه دســت عالقــه 
در  برســانم.  منــدان 
و  گاه  رهگــذار  ایــن 
همــکاری  از  بیــگاه 
ــندگان  ــاعران و نویس ش
هســتم،  منــد  بهــره 
ــن  ــی ای ــه تنهای چــون ب
صعــب  بســیار  امــر 
و  اســت  ســنگین  و 
تجربــه  نبــود  اگــر 
و  دبیــری  ســالیانم در 
نشــریات  ســردبیری 
از  ادبــی  صفحــات  و 
ــود. ــرون ب ــده ام بی عه
تــالش مــن در چامــه 
ایــن اســت کــه حداقــل 

 به مزنله ی آغاز
| صادق رحماین

ــه  ــد مجل ــصت درص ش
ــتان  ــعرها، داس ــا ش را ب
ــای  ــت و گوه ــا و گف ه
کنــم.  آمــاده  تــازه 
مطالــب  از  برخــی 
پیــش از ایــن در کتــاب 
هــا، مجــالت و فضــای 
چــاپ  بــه  مجــازی 
بــه  و  اســت  رســیده 
ضــرورت مطالــب تازه 
در کنــار آن هــا قــرار 
مــی گیــرد تــا ســوابق و 
لواحــق موضــوع یــک 
ــاز  ــرد و نی ــرار گی جــا ق
بــه مراجعــات بیــرون 
نباشــد. نشــریه  از 

شــماره  هــر  در 
بــا  را  موضوعــی 
ــاعران  ــندگان و ش نویس
ــم  ــی گذاری ــان م در می
هــای  یادداشــت  تــا 
بــا دیگــران  را  خــود 
بــه اشــتراک بگذارنــد. 

همــان  از  رویــه  ایــن 
بــه  تــا  اول  شــماره 
ایــم.  داشــته  امــروز 
ــم  ــالم کن ــاپیش اع پیش
نهــم  شــماره  در  کــه 
ــوع  ــن موض ــه ای ــز ب نی
پرداخــت  خواهیــم 
کــه: چــرا مــی نویســم؟ 
خوانــم؟  مــی  چــرا 
از شــما مــی خواهــم 
نوشــتن  بــاب  کــه در 
زبــان  از  خوانــدن  و 
مــا  بــرای  خودتــان 
بفرســتید. یادداشــت 

بارهــا و بارها حضوری 
و تلفنــی به من گوشــزد 
ای  کــه  اســت  شــده 
کاش مجلــه بــه صورت 
ــه دکــه هــای  کاغــذی ب
مطبوعــات مــی رســید، 
چــرا کــه خوانــدن روی 
ــر صفحــه  ــا ب ــل ی موبای
دشــوار  بســی  رایانــه 
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ــود  ــز خ ــن نی ــت. م اس
ــم و  ــر آگاه ــن ام ــر ای ب
ــاب  ــدن کت ــذت خوان ل
دو  را  مجــالت  و  هــا 
چنــدان مــی دانــم، امــا 
مصائــب آن را هــم می 
ــن وصــف  ــا ای ــم. ب دان
در شــماره هــای آینــده 
اگــر تعــداد درخواســت 
ــود  ــتر ش ــدگان بیش کنن
بدیــن کار مــی پــردازم.
دوســتان  از  بســیاری 
ــه  ــار مجل ــس از انتش پ
از ســر مهــر آن را در 
بــه  مجــازی  فضــای 
ــد  ــی گذارن ــتراک م اش
ــر  ــاپیش از مه ــه پیش ک
سپاســگزارم.  آنــان 
دوســتان  از  پایــان  در 
نویســنده  و  شــاعر 
ــر  ــه اگ ــم ک ــی خواه م
عکــس هــای جلســات 
و انجمــن هــای خود را 

برایــم ارســال کننــد آن 
را در بخــش چامکــس 
هم  ا خو منتشــر
منتظــر  کــرد. 
هســتم. تــان  لطــف 

 ایــن شــماره را بــه نامــه 
اختصــاص داده ایــم. 
ــه  ــتیم ک ــما خواس از ش
در 300 کلمــه بــه یــک 
نویســنده، شــاعر  یــا 
نمایشــنامه نویــس نامــه 
خوشــبختانه  بنویســید 
ــی  اســتقبال بســیار خوب
ایــن  نتیجــه  و  شــد 
فراخــوان را مــی بینیــد.

ایــن  در  همچنیــن 
منوچهــر  بــه  شــماره 
شاعربرجســته  آتشــی 
ــرام  بوشــهری ادای اخت
ــه  ــه ن ــت. البت ــده اس ش
ــان  ــه  در ش ــه ک آ  گون
ایشــان  شــخصیت 
و  او  دربــره  باشــد. 

ــعری اش  ــخصیت ش ش
کتــاب هــا ، مقــاالت 
هــای  نامــه  پایــان  و 
متعــددی نگاشــته شــده 
اســت کــه در دســترس 
ــماره  ــرار دارد. در ش ق
آینــده نیــز ایــن ادای 
شــاعر  بــه  احتــرام 
معاصــر  غزلســرای 
ابتهــاج  هوشــنگ 
داشــت.از  خواهیــم 
شــما  از  جــا  همیــن 
مــی  درخواســت 
عالقــه  چنانچــه  کنــم 
دربــاره  هســتید  منــد 
ابتهــاج  هوشــنگ 
شــعری،  مطلبــی، 
عکــس و خاطــره ای 
بــه مــا برســانید بــا کمال 
اشــتیاق پذیــرا هســتیم.

از الطــاف بــی دریــغ 
سپاســگزارم.  شــما 
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به من بنویس چه می پوشی
رختت گرم است؟

بنویس کجا می خوابی
 تختت نرم است؟

از صورتت بنویس
 زیبا است چنان که بود؟

دل تنگی هات... برای من است؟
به من بنویس حالت چه طور است

 آسوده شدی؟
آنان چه در سر دارند

 دلت قرص است؟
بنویس چه می کنی، خوش و خرمی؟

به کی فکر می کنی... به من؟
رک و راست

پرسیدم آن چه می خواستم
پاسخ ها را می شنوم

که فرومی ریزد
اگر خسته ای

سر بر شانه من نمی توانی گذاشت
اگر گرسنه ای

چیزی بر سفره ندارم که بخوری
آخر من از این دنیا می روم

انگار کن فراموشت کرده ام.

برتولت برشت ؛ ترجمه: ونداد جلیلی

 به من بنویس چه می کنی
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نشــود فــاش کســی آنچــه میــان مــن و توســت
تــا اشــارات نظــر نامــه رســان مــن و توســت

ــم ــی گوی ــخن م ــوش س ــب خام ــا ل ــن ب ــوش ک گ
پاســخم گــو بــه نگاهــی کــه زبــان مــن و توســت

ندیــد عشــق  ره  مــرد  کــس  و  شــد  روزگاری 
حالیــا چشــم جهانــی نگــران مــن و توســت

نرســید کــس  مــا  دل  راز  خلــوت  در  گرچــه 
همــه جــا زمزمــه ی عشــق نهــان مــن و توســت

گــو بهــار دل و جــان بــاش و خــزان بــاش ، ارنــه
ای بســا بــاغ و بهــاران کــه خــزان مــن و توســت

ایــن همــه قصــه ی فــردوس و تمنــای بهشــت
گفــت و گویــی و خیالــی ز جهــان مــن و توســت

نقــش مــا گــو ننگارنــد بــه دیباچــه ی عقــل
ــن و توســت ــه ی عشــق اســت نشــان م ــر کجــا نام ه

ســایه ز آتشــکده ی ماســت فــروغ مــه و مهــر
ــت ــن و توس ــان م ــه ج ــه ب ــن ک ــش روش ــن آت وه ازی

هوشنگ ابتهاج ه. الف. سایه

 هر کجا نامه عشق است
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از همــان زمانــی کــه نوشــتن کارهای نمایشــی 
را شــروع کــردم در جســتجوی زبــان خاصــی 
ــته  ــا را داش ــان م ــای زب ــه ویژگی ه ــودم ک ب
ــا  ــه م ــردم ک ــی ب ــتجو پ ــن جس ــد. در ای باش
بــرای بیــان مقاصدمــان در بیشــتر اوقــات 
صریــح حــرف نمی زنیــم. در حرف هایمــان 
کنایــه وجــود دارد. یــا از امثــال و حکــم 
از  حدیثــی  یــا  و  کنیــم  مــی  اســتفاده 
مجیــد  قــرآن  یــا  و  مقــدس  کتاب هــای 
ــی  ــرف زدن کم ــن ح ــن لح ــم. ای می آوری
ــد  ــان قصه هــا دارد. و می دانی ــه زب شــباهت ب
کــه زبــان قصه هــا- حتــی قصه هــای بیــن 
ــد. ــم دارن ــه ه ــادی ب ــباهت زی ــی- ش الملل

 بارهــا اتفــاق افتــاده کــه بــرای اثبــات نظرمان 
از اشــعار قدمــا کمــک بگیریــم و حتــی 
ــه ایــن موضــوع  اگــر بخواهیــم کاســبکارانه ب
ــا  ــی دوره گرده ــه حت ــم ک ــم می بینی ــگاه کنی ن
هــم بــرای عرضــه و فــروش کاالی خــود 
ــود  ــاع خ ــه مت ــا قافی ــک و ب ــی ریتمی ــا لحن ب
ــی،  ــل طالب ــل:  عس ــد. مث ــه می کنن را عرض
ــای  ــا  آه ــک و ی ــال گرم ــی، ط ــل طالب عس
ســازه... . وســیله  خــدا   ، تــازه  باقــالی 

 ما  با زبان قصه ها 
      حرف می زنیم

| عیل حاتمی
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حاج عیل آقای حاتمی!
سالم

قربــاِن آن قلــم  خاصــه کــه مانــده بــه یــادگار و بــه روشــنایی آن روان جنــت مــکان 
خلــد آشــیان و بنــده خــاص  پــروردگار

و اما بعد
مرســوم ایــن اســت  کــه نامــه ومرســالت را بــا جمــالت امیــد بخــش و ســر ســالمتی  
و حرفــی  منبــاب زندگــی شــروع میکننــد، امــا بــه خــالف آمــِد عــادت دلم خواســت 
ــدا  ــن ابت ــاِن کار از همی ــف  پای ــا تکلی ــد ت ــرگ باش ــروعش  از  م ــه  ش ــن نام ــه ای ک
روشــن شــود، چــرا کــه از  نوشــته هــا و ســاخته هــا و باقــی مانــده هایــت آنقــدری 
دانســته ام و منکــرش  نیســتم و معترفــم کــه  بــارِز کارهایــی کــه کــرده ای  و آن چیزهــا 
کــه از  دهــان ایــن و آن پرســوناژت گفتــه ای، مــرگ اســت و ســفر آخــرت . زیبایــی  
ــوم  ــری  و محت ــکار  ناپذی ــی اش . ان ــی  و جاودانگ ــزی  اش. بزرگ ــگفت انگی و ش
بودنــش و همیــن یــک اصــل  اســت انــگار  و اگــر  بدرســتی  دانســته باشــد کســی ، 
اینچنیــن ســفت و ســخت و ســمج بــه ایــن زندگــی  نمــی نشــیند کــه انــگار  مانــدگار 
اســت تــا ابداآلبــاد  و حاشــا کــه ایــن ســرای  ســپنج ، حاصــل  دســترنج و عظمــت تاج 
و گنجــش را بــه یکبــاره بــه بــاد دهــد. انــگار  مــرگ در  آثــار تــو خــوِد زندگیســت . 
پــس  پــر  بیــراه نیســت اگــر  دلــم خواســته باشــد کــه اوِل نوشــته و بــر  پیشــانی  ایــن 
ــه  ــل از خــودت آن جــوری  ک ــم نق ــی  باشــد و آنه ــان زندگ ــز ، از پای تکلمــه ناچی

دیــدی  و زندگــی  کــردی.

ــه قــول  دیالــوگ فیلــم  ــا ب ــروم و ی  حــاال مثــل  ایــن کــه از  ایــن ســینما هــم بایــد ب
ــان عشــق   ــن پای ــی شــوم . وشــاید ای ــا م ــاد شــدم  و ی ــد صی ــم طعمــه دام و صی های

  مدرسه  هرن 
مزرعه  بالل نیست
| نامه هادی حوری به عیل حاتمی
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ــت .  ــناکی  نیس ــز  ترس ــچ گاه چی ــت هی ــی  هس ــر  مرگ ــاز  راه و اگ ــا آغ ــت  و ی اس
همانطــور  کــه در  شــاهنامه مــا هــم نبــوده و یــا بــه همــان نحــو کــه مــن در  فیلــم هایــم 
ــادر  مــرگ  ــم م ــی  در  فیل ــادر  ... و حت ــرده ام . دلشــدگان ، م مــرگ را ترســیم ک
قبــال تمریــن مــی شــود و مــن در  فیلــم هایــم پرســوناژهایم را قبــل از  مــرگ تطهیــر  
میکنــم . هرچنــد خداونــد عــادل  اســت و رحمــان و رحیــم ، ولــی  مــن کــه در  ایــن 
مــوارد یــک آدم عامــی  و ســنتی  هســتم و یــا داســتانهایم را بــا مــرگ جمــع کــرده 
ام ویــا بیانیــه هــای  مهــم فیلــم هــای  مــن بــا مــرگ بــه تماشــاگر القــا  شــده و شــاید 
همــه داســتان بشــر  در  مــرگ و زندگــی خالصــه  شــود و البتــه مــرگ پایانــی  بــرای  
زندگــی  نیســت. ) ماهنامــه ســینمایی  فیلم.گفتگــو بــا ســید ابراهیــم بحــر  العلومــی(

ــوه و  ــه شــوریدگی  و شــیدایی ک ــت ب ــه ســوته دالن ــگار  مــرگ همــان جاســت ک ان
گــداره را تــا خلــوت خــدا مــی رونــد و ســر  بــه ســنگ راحــت میکننــد. آنجاســت که 
مــادر بــا فانوســی  در  دســت پلــه هــا را بــاال میــرود و دیگــران در  تاریــکای  خانــه 

میماننــد تــا لحظــه بــدرود و مــرور میشــود آنچــه او گفتــه اســت :

  قاعــده پنجــا ه تــا بیشــتر  وعــده نگیریــن .راضــی  نیستم.شــب  کــه از  ســرخاک بــر  
ــه شــام بدیــن و والســالم . خــرج و مخــارج شــب  هفــت رو بدیــن  مــی  گردیــن ی
خونــه ســالمندان . خلعتــم کــه عزیــز  از  کربــال آورده . سفارشــم فقــط  واســه قبــره 
. اون تــه مــه هــا نباشــه .لــب  جــوب . زیــر ســایه درخــت . سرشــام گریــه نکنیــن 
. غــذارو بــه مــردم زهــر  نکنیــن. ســماور  بــزرگ و اســتکان نعلبکــی  هــم بــه قــدر 
کفایــت داریــم . راه نیفیتــن دوره در  و همســایه پــی  ظــرف  و ظــروف . آبــرو داری  
کنیــن بچــه هــا . نــه بــا اســراف. ســفره از  صفــای  میزبــان خــرم میشــه نــه از  مرصــع 
پلــو . حرمــت زنّیــت مادرتــون رو حفــظ  کنیــن. میمونــه یــه حلــوا هدیــه صاحبــان 
عــزا بــه اهــل  قبــور. ایــن تنهــا شــیرینی  ضیافــت مــرگ عطــر و طعمــش  دعاســت . 
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ایــن حرمتیــه کــه زنــده هــا بــه مــرده هاشــون میــذارن. ) 
فیلــم مــادر( 

آنجاســت مــرگ انــگاری کــه کمــال  الملــک در  تبعیــد 
از  روزمــره گــی  هــا و کــج فهمــی  ایــن و آن بــه رنــگ 
و نــخ و دار  و قالــی و بــر  گلهــا مــی نشــیند کــه گویــی  تا 
جاویــد جــاودان شــکوفا و شــکفته انــد.   اســتاد تویــی، 
ــغ  ــت . دری ــن تابلوس ــاهکار  ای ــه . ش ــن فرش ــر  ای هن
ــم  ــم  )فیل ــا ننداختی ــر پ ــه زی ــر  ب ــک مظ ــر ی ــه عم هم

کمــال الملــک(
و مرگ وقتی  تو میگویی  همان قدر  راحت است که 
انگار  رفتن مسافری از  دیاری  یا رسیدن َدّیاری به 
مسافرخانه ای  یا هتلی .  دنیا در  حقیقت مسافر  خونه 
ست  . مام مسافرای  سمجی  هستیم که به این زودی  
قصد ترک هتل  رو نداریم . در  هتل  همه با هم 
مهربان اند . چون همه میهمانند.  ) سریال هزار دستان(

ــن  ــن ای ــدم از  گفت ــه قص ــرگ ک ــم از  م ــه درازا نگوی ب
ــه  ــز دیگریســت کــه بعــد از  توســت و ب همــه ، آن چی
همیــن گفتــه قناعــت کنــم از  رضــا تفنگچــی  کــه قلــم به 
دســت خوشــنویس  شــده اســت بــه نوشــتن خاطــرات 
هــزار دســتان:  آخــه ایــن یــک وجــب  خــاک خــدا ، 
ــاک گل   ــن آب و خ ــه ای ــب  داره . هم ــدر  صاح چق
ــه در  دل   ــه کین ــا ! چ ــی  ه ــرتون . حرام ــه س ــه ب باش
داریــد از  مهــر  و مــادر. مســلمانا ایــن چــه کافرســتانی 
ــن  ــم ؟ در  ای ــته باش ــد داش ــم امی ــه چش ــه ک ــت ؟ ب س
جماعــت تنــگ نظــر ، یــک صــورت آشــنا نمــی  بینــم 
. یــک دســت مهربــان . یــک مــرد پیــدا نمیشــه برنــا تــر  
از  مــِن پیــر؟ مــردن شــریف  تــر اســت تــا زندگــی . مــن 
نــه رســولم نــه مدعــی، مــن رضــا تفنگچــی ام . دریــغ 
ــوام  ــاال میخ ــن ، ح ــد م ــد از  گزن ــت نمان ــه دش ــو ب آه

بــرم شــکار  گــراز؟ ) ســریال هــزار دســتان( 

| حاج عیل  آقا حاتمی 
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میدانــم کــه مرســوم ســت پیشــانی  هــر  نوشــته و مرقومه  
ــن از   ــی ، و م ــن از  زندگ ــد و در  گفت ــالمتی باش ــا س ب
ــی اش   ــو زندگ ــه ت ــوری  ک ــردم آن ط ــروع ک ــرگ ش م
کــردی تــا بگویــم کــه مثــل  روز  روشــن بــود و آشــکار  
ــد  ــه کن ــاوری ریش ــت تن ــر درخ ــاک ه ــن خ ــه از  ای ک
ــه آتــش  قهــری  ــا ب ــه جــور  زمــان ی ــد ب و دامــن برچی
شــاخ و ســاقه اش ســوخت، یــا بــه خــزاِن ناچــار پیــری 
تــن داد،بــه جایــش  جــز  خرزهــره و مغیــالن و عرعــر 
بــر نیامــد، کــه البــت ایــن از بــی  خواصــی ایــن خــاک 
ســت انــگار  کــه نــه کــودی بــه بــار  آوری  اش  میدهنــد 
و نــه زحمتــی  بــه زیــر و رو کردنــش  در  آفتــاب  مــی 
ــد و  ــرج میکنن ــی  اش  خ ــه فاراب ــی  ب ــه آب ــند و ن کش
نــه هــرزه علفهایــش  را مــی  چیننــد کــه آنــان البتــه در  
ــه قــدر  سوســن و یــاس  قــدر  بیننــد و  جــای  خــود  ب
بــر  صــدر  نشــینند و ایــن میشــود کــه بــاغ و راغ شــده 
ســنگالخ لــم یــزرع بــی  حاصلــی  کــه از  بــی باغبانــی  
و بــی  ســر صاحبــی هــر  گوشــه اش  خــزان زده هــرزه 

درایــان بــه جــوالن انــد و گــرده افشــانی.  
و اینهمــه گفتــم تــا بگویــم کــه بعــد از  تویــی کــه قلــم 
ــر  از   ــر  و گوه ــزدی  و جوه ــا می ــه ه ــتره قص ــه گس ب
ــی   ــی  م ــادات خــوب  مردم ــای  مرســوم و ع ــن ه آیی
گرفتــی  بــه نوشــتن و قــدر  و منزلــت واژه میدانســتی  و 
آدمیــان را ارج میگذاشــتی  و حریمــت حرمــت داشــت 
و حرمــت دیگــران را حریــم مــی  نهــادی، هــر  کســی  
از  راه رســید ، مدعــی  ایــن ِقســم از  هنــر  شــد ، 
ــاورد  و  ــود نی ــا خ ــری  ب ــی  هن ــدری  و ب ــی  ق ــز  ب ج
جــز  بــه رســوایی  خــود هیــچ کار  نکــرد . آن کســانی  
ــازان معرکــه  ــد ، شــامورتی  ب کــه مدعــی  معجــزه بودن
راه انــداز فریبــکار و جادوســازی  شــدند کــه از  پــرده 
خوانــی  جــز  کاســه گردانــی  و از  پیــش  پــرده خوانــی  
ــی   ــی  ب ــی  لوط ــر  فالن ــتند و اگ ــی نمیدانس ــز  لودگ ج
انتــری  را رقــم زده بــود ، اینهــا انتــران بــی  لوطــی  را 
ــرای  در  کــردن و  راقــم شــدند و جــز  تــوپ خالــی  ب
انبــان خالــی  بــه جهــت پــر  کــردن نداشــتند و دریــغ کــه 
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ــه و زنجمــوره داشــته باشــند.  ــه الب ــه  گــری  ذره ای  ذوق ب ــه کدی ــی  ب حت
و خواســتم از  آخــر  قصــه ات شــروع کنــم ایــن قصــه را ، تــا گفتــه باشــم کــه بعــد 
تویــی کــه بلبــل  هــزار دســتان و هــزار  نغمــه  و هــزار  افســون ایــن بــاغ بــودی، مــا بــه 
کالغــان و زاغچــه گان قانــع شــدیم و بــاغ شــد النــه زاغچــه و کالغ جوجکانــی  کــه 
حتــی  بــه کالغ بودنشــان هــم غــار غــار  درســتی  بلــد نبودنــد و نیســتند. و پــر  بیــراه 
نگفتــه ام کــه ســازها بــه زوزه ناســاِز شــغاالن کــوک شــد و پنجــه بــه هــر  چــه زدیــم 
صــدا جــز  تــام تــام طبلــه عطــار  نبــود و زخمــه جــز  زخــم بــر نداشــت. نــه واژه واژه 
اســت بــی تــو انــگار  و نــه متکلــم - کــه غالبــا وحــده ســت - واژه شــناس.نه نقــاش  
ــه لولــی  قــدر  و شــان آهنــگ . دروغ خزیــده  حرمــت نقــش  و رنــگ میدانــد و ن
ــن  ــک ای ــه این ــامورتی  ک ــغول  ش ــال مش ــر دج ــی  هن ــت ب ــک مش ــرده و ی روی  پ
منــم طــاووس  علییــن شــده، و بــه واقــع تــو کــه شــدی  ســایه نشــین آن درد لعنتــی ، 
تاریکــی ایــن عــده شــد رســم آفتــاب  نشــینی  و بــی  ریشــگی  شــد فخــر و بــه میــدان 
هروربــادی  کــه جوالنــگاه  هــرزه درایــان بــود چــه بســیار  پــاداش  و جوایــز  کــه بیــن 
هــم رد و بــدل  نکردنــد  تــا بــه طریقــت تاقــی گــری شــان ، شــریعت باقــی  بدهنــد. 
ومخلــص  کالم اینکــه آن باغهــا کــه تــو ترســیم کــردی  بــا وســواس  بــرگ بــه بــرگ و 
ســاقه بــه ســاقه بــا هــزار  رنــگ نیلوفــر  و شــنگرف  و ســیم و زر بــر آن پــرده جــادو 
، مانــد بــی  آواز و ســاز. شــد خــزان بــی  برگــی. مــا شــدیم محــرم پاییــز و دیگــران 
شــدند مونــِس  شــباویز. حــاال  انــگار زمیــن شــده قحطســتان و رســیدیم بــه همیــن 

حــرف  خــودت کــه گفتــه بــودی  از  دهــان کمــال الملــک :
  مدرســه ي هنــر مزرعــه ي بــالل نیســت آقــا ، کــه هــر ســال محصــول بهتــري داشــته 
باشــد . در کواکــب آســمان هــم یکــي مي شــود ســتاره ي رخشــان ، الباقــي سوســو 

مي زننــد  
و اینهــا سوســویی  حتــی  نزدند-نمــی زننــد- کــه اخترکانــی بــی  رونــق انــد 
بــه محفــل  هــای  شــبانه شــان  و تاجرانــی  نــه ورشکســته کــه شــاعر شــوند 
ــک  ــان و نم ــت ن ــی  حرم ــد ب ــی ان ــته گان ــفره نشس ــر س ــازه ب ــه ت ــان ، ک ــم ن از غ
بــه  گفتــی   کــه  تــرک شــاعری ،آنچنــان  از   انــد  نیاموختنــه  تاجــری  هــم   ،
تاجــر ورشکســته  نــدارن،  فــرق  بــا هــم  کــه  تاجــر  حســن کچــل:  شــاعر و 
کچــل( حســن  فیلــم   ( می شــه   تاجــر  مــی ره  پولــدار  شــاعر  می شــه،  شــاعر 

| حاج عیل  آقا جاِن حاتمی
ــه  ــه ن ــت ک ــته هاس ــه نوش ــوم اینگون ــم مرس ــه میدان ــنت ک ــه روح روش ــم ... ب میدان
ــد و از   ــد و از  زیســتن بگوی ــا دِل  تمــاِم کلمــات از  زندگــی  بگوی از مــرگ بلکــه ب
ــِی تــو شــروع کــردم، کــه  ــا هجران ــودن . و مــن از  مــرگ و ب ــی  و زیبایــیِ  ب مهربان
ــا  ــام دریاه ــی  آب  تم ــه تلخ ــتجویت ب ــو در جس ــد ت ــه بع ــم ک ــم و بنویس ــه باش گفت
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ــا  ــرده ای. ب ــر  ک ــو تصوی ــا آنچــه ت ــاغ . ب ــِی ب ــوه و خران ــِی ک ــه تنهای گریســته ام . ب
آنچــه در  تصــور  تــو بــود . در  معبــر  تمامــی  ایــن بادهــای  موســمی  کــه مــی  آینــد، 
ــوچ . و  ــه هــا  و حفــره هــای  پ ــه تهــی  خان ــدن ب ــاری  و هیابانگــی  از  پیچی ــا غب ب
خواســتم بگویــم  کــه تــو وقتــی  از  ایــن جهــان کنــاره گرفتــی  و کنــار رفتــی  . وقتــی  
کــه رفتــی  از  درگاه کــوه تــا مرزهــای  غــرق  شــدن در  آرامــش  آب  دریاهــا ، تــا 
گــم شــدن در  آواز  دلشــدگان. رهــا شــده در  آونــد هــای  خیــِس زمیــن همچــون 
ســوته دالن . تــا حــس ســبز  بــرگ هــای نــورس فروردیــن. وقتــی  کــه گــم شــدی 
بــا ســیب  کال اول  تابســتان . قلنــدر وار در کوچــه هــای بــی  آکل. و مــا نشســته بــر  
ایــن چارچــوب  شکســته در اســتوای  انــدام پنجــره ای  کــه مــارا از  آســماِن تصاویــر 
تــو منــع میکنــد.و هنــوز  کــه هنــوز  اســت نمیدانــم از  کجــا اینهمــه  رنــگ و جلــوه 
و تصویــر  و خیــال در  دســتها و چشــمهای  تــو آشــکار میشــد، اگــر  چــون درختــان 
ــذال  ــز ندانســتیم از  ابت ــا هرگ ــن خــاک نداشــتی. و م کهنســال ریشــه در  اعمــاق  ای
کــدام راه رســیدند  بــه ســالخی  شــعر و ترانــه و آواز؛و بعــد از  تــو و در  دســتهای  
اینــان بــود کــه هــر  چیــزی  بــدل  شــده بــه شــلختگی هــای  اطــواری  و حــرف  هــای  
بیعــاری  و بــازی  هــا ی بــی  شــوکت و برکت.زیراکــه از  خــاک جــز  قاهــده تملــک 

و گــور  نمیدانســتند -نمیداننــد- 

| حاج عیل  آقای  حاتمی 
ــادا  ــا خــودم ،مب ــم ب ــه هــی  تکــرار  کن ــه را ک ــن نام ــردم ای ــن از  مــرگ شــروع ک م
غیــر  از ایــن باشــد و بگویــم : مگــر  مــی شــود دریــا بمیــرد؟ مگــر  میشــود صحــرا 
ــمل    ــه  باباش ــود ک ــر  میش ــرد؟ و مگ ــا بمی ــق  در  در دله ــود عش ــر  میش ــرد؟ مگ بمی
ترانــه و تصنیــف  هایــش  را از  یــاد بــرده باشــد و  خواســتگار   راه خانــه معشــوق  را 

ــاغ جــادو را؟  و  حســن کچــل   چهــل  گیــس  و ب
ــه در   ــا خــودم ک ــم ب ــار  تکــرار  کن ــم و هــزار ب ــه بگوی ــردم ک ــرگ شــروع ک و از  م
ــد  ــر  امی ــو دیگ ــی  ت ــه ب ــته ام؛ ک ــمان برداش ــم از  آس ــت، چش ــزرگ بودن ــِی  ب خال
آفتابــی در  ایــن ابتــذال  واژه هــا و ســیاهی  تصاویــر  و لودگــی  هــای دلقــک 
ــق  از   ــی  رون ــتارگان قالب ــت و س ــب  اس ــرده ش ــرده در  پ ــه پ ــن ک ــت، چنی وار نیس
مهتــاب  بــرده انــد و خلــق  اهلل بــه ســاعت شــماطه خوشــتراند تــا ترانــه خروســاِن قریــه. 
و خواســتم بگویــم کــه تــو چنــان زندگــی  را بــه تصویــر  کشــیدی  کــه نفــس  هــای  
مــا هنــوز  وامــدار  دســتمایه هــای  توســت و مــا آنقــدر  کوچــک بودیــم و مانــده ایــم 
کــه بــی  ربــط  تریــن نــام هــا را بــر  شــهری  کــه آجــر  بــه آجــرش  را  تــو ســاختی  
نهادیــم. و خواســتم بگویــم تــو آنچنــان مــرگ را بــه تصویــر  کشــیدی  کــه مــا هنــوز 

نمیدانیــم بــرای  انــدوه  بــزرِگ نبودنــت از  چــه کســی  تقلیــد کنیــم . 
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| عیل  آقا حاتمی 
ــادگار و  ــه ی ــده ب ــو مان ــاِن آن قلــم  خاصــه کــه از  ت قرب
ــد آشــیان کــه  ــه روشــنایی آن روان جنــت مــکان خل ب

ــن روزگار ــیده از  ای پرکش
الحــق  کــه آییــن چــراغ خاموشــی  نیســت. الحــق  کــه  
بــزرگ بــودی- هنــوز  هــم هســتی -، آنجــا که فخرشــان 
ــان  ــودی ، می ــروز  ب ــی  ام ــه کوتاهــی اســت واز  اهال ب
آنهــا کــه در  پــار  و پیــرار  مانــده انــد  وامانــده انــد- ،  
ــاز  نســبت داشــتی ، آنجــا کــه  ــا تمــام افــق هــای  ب و ب
ــا بســته اســت و گوشــها بســته اســت و دهــان  چشــم ه
هــا بســته اســت . و لحــن آب  و زمیــن را چــه خــوب  
ــش  در   ــه از  درک خوی ــر ک ــه ه ــا ک ــتی، آنج میدانس
آیینــه عاجــز  اســت . و مســیر  عناصــر  را چــه خــوب  
ــان آنهــا کــه تنهــا مســیر شــان دخــل و  میفهمیــدی، می
دخیــل و  دخالــت اســت. و حــاال کــه پشــت حوصلــه 
نــور دراز  کشــیده ای ، هیــچ فکــر میکنــی  کــه مــا میــان 
ــی  کــه بســته  پریشــانی تلفــظِ  درهــا و دریچــه هــا وقت
انــد . وقتــی  شکســته انــد . وقتــی کــه خســته انــد، بــرای  
خــوردن یــک ســیب  چقــدر حیــران و تنهــا مانــده ایــم 

  .
ــه آخــر   ــی  ب ــا زندگ ــا حاتمــی  ب ــی  آق و در آخــر  عل
میرســانم کــه در  تــو جــاری  بــود و تــواش  بــه درســتی  
قــدر  دانســتی  و بــه رنــگ و شــعر  و شــعورش  آمیختی  
ــن ســفر.  ــود ای ــاه ب ــرده کشــیدی . اگرچــه کوت ــر  پ و ب

پــس بــه ناچــار  ایســتادی  و نیــک فــرود آمــدی ... 
ــود  ــان میش ــه ش ــد الن ــه میرون ــب ک ــکاوک وعندلی چ
ــر   ــی  الظاه ــه عل ــحره . اگرچ ــه و ِس ــی  زاغچ تخمدان
ــه واقــع   ــاغ امــا ب ــد و مرغــان ب همــه شــان اهــل  پروازن
ــرغ خانگــی  از  همــه  ــرای  جماعــت ســفره نشــین م ب
ــه  ــه مــی شــود از  تخمــش  خاگین ــر  اســت ک شــان بهت
ــی ران و  ــته باش ــوری داش ــو خ ــدان پل ــر  دن ــرد و اگ ک
ســینه اش  را مــی  تــوان بــه دنــدان کشــید.مابقی  جیــر 
جیــر و غارغــار  اســت و البــت اگــر  کســی  را میــل  آواز  



29دوماهنامه ادبی . شماره  هفتم 1398

ــد و  ــه بســاط  دام و صی ــد ک ــاری باشــد، بای ــل  و قن بلب
ــه  ــاز ســت ک ــده ب ــدام پرن ــه ک ــد، وگرن ــا  کن قفــس مهی
ــین  ــس، آواز دلنش ــی  و قف ــه هجران ــب  ب ــد عندلی ندان

ــد. ــی  خرن ــه قیمــت م ــش  ب ــری  دارد و اهل ت
ــای   ــه اســتخوان پ ــز ب ــه آنچــه مــی نویســد و نی اینجــا ب
گاو و شــتر  میگوینــد: قلــم. و البــت کــه پیــش  مــردِم 
ــه  ــِم گاو  و شــتر  خاصیــت بیشــتری  هــم  ب رنجــور  قل
درمــان  و ســیر شــدن شــکمهای  گشــنه شــان دارد؛ کــه 
از  آن یکــی  تــا بحــال هرچــه دیــده انــد جــز  دردســر  
ــچ  ــت و هی ــوده اس ــان نب ــی ش ــیدِن نادان ــه رخ کش و ب
دیگــی  کــه آبــی  بــه نفــع جیــب شــان از  آن گــرم شــود 

بــر آتــش  آن یکــی  قــرار  نگرفتــه اســت.
و تــو رفتــی و اینهــا -اگــر منصــف  باشــم بــه حــال بعضی  
ــه  خــوب   ــان شــان هســت- ن انگشــت شــماری  کــه می
ــه و  ــالن یائس ــد . رج ــم ان ــا ک ــد ، اینه ــد ان ــه ب ــد ، ن ان
ــرت  ــول  امیرکبی ــت. و بق ــای  َپس ــت ه ــان ُپس صاحب
:  بخشــکد قلمــی  کــه قدمــی  را بــه حرکت نمــی  آورد 
.ایــن محتکــران کالم ، کســب  رذیالنــه پیشــه کــرده انــد 

کــه بــی  مایــه ، چشــم دیــدن بهــار را هــم ندارنــد  
و همیــن و بیــش  از  ایــن افاضــه اضافــات ســت از  دلــی  
کــه پــر  اســت و دســتی  کــه خالــی ســت. پــس بــه جای  
ــا  ــِی  بودنــت مــی  اندیشــم و ب ــه خال ــا تــو ، ب بــدرود ب
ــر   ــه  آخ ــزت الدول ــه ع ــه جمل ــه را ب ــن نام ــرت ای حس
مــی کنــم،  آنجــا کــه بــا امیــر  کبیــر  میگفــت : کارهــای  
دنیــا همیشــه نیمــه کاره میماند.قــدرت عمــر  نــوح 
نــدارد. قــدرت فصلــی ســت . مــی  گــذرد . زندگــی  را 

ســخت نگیریــد . زندگــی  هــم مــی گــذرد.

نامت سپیده دمی ست که بر  پیشانی  آسمان میگذرد
متبرک باد نام تو
خاک درگه اهل  هنر هادی  حوری
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ســال ها نامــه یکــی از وســیله های مهــم بــرای 
برقــراری ارتبــاط بــود. بیــرون از اســتفاده سیاســی 
و نظامــی آن کــه بــا حــال و هــوای مجلــه نامربــوط 
ــرس  ــه از ت ــود ک ــقانی ب ــان عاش ــه زب ــت، نام اس
خانــواده نمی توانســتند بــه معشــوق نزدیــک شــوند 
یــا زبــان افــرادی بــود کــه بــا دیــدن جانــان خــود، 
نمی توانســتند کلمــه ای بــر زبــان آورنــد. پیشــرفت 
تکنولــوژی گویــی ایــن ظرایــف را هــم از زندگــی 
ــا خــط  ــر کســی ب ــاک کــرد. دیگــر کمت انســان ها پ
ــرده،  ــر ک ــش معط ــه از پی ــذی ک ــود، روی کاغ خ
بــرای عزیــزش می نویســد. در ایــن شــماره از 
ــک  ــرای ی ــا ب ــتیم ت ــندگان خواس ــاعران و نویس ش
نویســنده یــا شــاعر نامــه بنویســند، برایمــان مرزهــا 
و زمــان مهــم نبــود، فقــط خواســتیم تــا آن حــس 

ــده شــود.  ــاز زن قدیمــی ب

 نامه ای به  کاشفان فروتن کلمه
| آیدی�ز پورخامنه
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  سالم فرانتس..
ــا  ــو فرانتــس ی ــر صدایــت مــی کــردم خال ــی ت ــی خودمان ــم مــی خواســت  خیل   دل
ــا ایــن رمــان هــای هــول انگیــزت جــرات نمــی کنــم.... پســر خالــو یــا ....ولــی ب

همیــن طــور کــه بــا همــزادت عامــو صــادق هدایــت هــم نمــی تــوان خیلــی خودمانــی 
شــد...حتی مــی ترســیم درســت و حســابی کتــاب هایــش را بخوانیــم.

فرانتــس عزیــز تــو چقــدر صریــح بهــم فهمانــدی کــه هیــچ موجــودی درنــده تــر از 
خودمــان نیست....داشــتم حــال جوانــی ام را مــی بــردم کــه یــک دوســت ناخلــف  
ــوم  ــک ذره از مفه ــن ی ــت..تازه م ــن گذاش ــه ی م ــوی کاس ــو را ت ــای ت ــاب ه کت
عظیــم آثــار تــو را فهمیــدم و ایــن طــوری  نیمچــه افســرده شــدم...جناب فرانتــس 

ــه قــدرت مــی رســیم درنــده ایــم؟ مگرچقــدر مــا آدم هــا وقتــی ب
تــازه تــو بــا قــددت پــدرت هــم مشــکل داشــتی کــه فوقــش تــو و مــادرت و چنــد تــا 
خواهــر و بــرادر را کنتــرل مــی کــرد. چــه نامــه ای بــه پــدرت نوشــته بودی...دمــت 
گرم...بــه نظــرم خیلــی از مــا شــرقی هــا مــی توانیــم نامــه ات را کپــی پیســت کنیــم و 

بــرای پــدران زنــده و مــرده مــان بفرســتیم..
ــرای پــدرت نامــه نوشــته بــودی و کال شــاکی بــودی کــه حتــی هیــکل بــزرگ  تــو ب
و تنومنــدش  نوجــوان الغــری مثــل تــو  را  آزار مــی داده اســت. حــاال مــن برایــت 
نامــه مــی نویســم و یــک جورهایــی شــاکی ام کــه چــرا ایــن چیزهــا را برایــم گفتــی 
تــا از نادانــی و بــد فهمــی روال قــدرت در بیایم...تــوی والیــت مــا مــی گوینــد هیــچ 
ــه از نافهمــی نیســت...چرا مــر ا از بعضــی جنبــه هــای ایــن نعمــت عظیــم  نعمتــی ب
محــروم کــردی؟ ولــی ممنــون و دمــت گــرم کــه تــوی قصــرت همیشــه جایــی بــرای 

خوانــدن هســت.

   سالم خالو کافکا ... د مت گرم 
 | احمد اکبرپور
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اورهــان پامــوک جــان ســالم. درســت اســت کــه موهایــم 
ــه همــان  قرمــز نیســت و اهــل بورســا نیســتم ولــی تــو را ب
ســیمیتی کــه در خیابــان اســتقالل می خــوری ســوگند 
ــت در  ــه نام ــت ک ــن. مدت هاس ــوش ک ــم گ ــه حرف های ب
ــه بعــد از  ــران ســر زبان هاســت، البت کتــاب فروشــی های ای
ــز و گابریــل گارســیا مارکــز. مارکــز کــه عمــو  جوجــو موی
گابــوی خودمــان اســت و  بــه درجــه ای از درک متقابــل بــا 
ــی اش در  ــم جادوی ــرد رئالیس ــی گ ــه حت ــیده ایم ک وی رس
ــوری  ــای موت ــط پیک ه ــا توس ــه ی م ــک خان ــارک نزدی پ
ــه اســمش بســیار  ــز هــم ک ــه می شــود. جوجــو موی فروخت
بــا کالس اســت و کتاب هایــش در رنگ هــای زیبــا بــه 
ــوه، جــان  ــک فنجــان قه ــار ی ــه در کن ــروش می رســد ک ف
ــن  ــی در همی ــتاگرام. حت ــت های اینس ــرای پس ــد ب می ده
ایــران خودمــان بازیگــر ســراغ دارم کــه کتــاب چــاپ کــرده 
ــک  ــان؟ ی ــی اوره ــو چ ــا ت ــف. ام ــگ مختل ــج رن در پن
ــور  ــا دک ــه ب ــت ن ــی کتاب های ــه ای درســت، ول ــل گرفت نوب
ــد.  ــفی دارن ــث فلس ــت بح ــه قابلی ــوند ن ــت می ش ــه س خان
کتابــت کــه از مــرز ترکیــه گذشــت، دور از جــان ســرت را 
می بــری زیــر بــرف اســتانبول و خبــر نــداری کــه مــا بایــد 
ــی روح و اســم های ســاده و متن هــای روان  ــا جلدهــای ب ب
ــر  ــر و الکچری ت ــن رنگی ت ــعی ک ــم. س ــه کنی ــاب ات چ کت
باشــی. بگذریــم. اورهــان جــان تــو اینجــا بــرای خــودت 

 زبان فارسی یاد بگری  افندی پاموک
| افرا جمشیدی

|
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ــد،  ــوت ات می کنن ــاب دع ــگاه کت ــده ای، نمایش ــی ش کس
خــب چــه می شــود یــک گوشــه کار را بگیــری. دســتی بــر 
ــه می رســی ادای  ــا ک ــه م ــی ب ــف داری ول ــای مختل زبان ه
ترک هــا را در مــی آوری افنــدی! بیــا شــروع کــن به فارســی 
یــاد گرفتــن. زحمــت ترجمــه آثــارات را هــم از دوش مــا 
ــه همــان معصومیــت از دســت رفتــه ی مــوزه ات  بــردار. ب
ــش  ــه برگ های ــد چگون ــه ش ــی ترجم ــه وقت ــن ک ــگاه ک ن
ریخــت. آن هــم نــه یکــی دو تــا، صــد و خــرده ای. خــب 
مــرد مومــن انتظــار داری چــه توصیفــی از لحظــات شــنیع 
عاشــقانه ات  نــگارش شــود؟ می خواهــی رویمــان تــو روی 
ــه  ــزی را ک ــی هرچی ــود! از طرف ــاز ش ــان ب ــان مادری م زب
ــس،  ــی بنوی ــش فارس ــت بک ــما زحم ــط داد. ش ــد بس نبای
بــاور کــن کلمــه کــم مــی آوری. مرحــوم دهخــدا هــم باشــد 
ــر  ــم کوتاه ت ــی ه ــه بنویس ــی ک ــی آورد. فارس ــم م واژه ک
اســت هــم ماخــوظ بــه حیاتــر. بــرای یادگیــری زبــان هــم 
اصــال نگــران نبــاش. خساســت بــه خــرج نــده، نوبــل ات را 
آب کــن، بــرو آنتالیــا یــو آل. یــک هفتــه نشــده ردیفــی. 

یــک اورهــان ایرانیــزه و فارســی بلــد.
 پامــوک عزیــزم، صحبــت زیــاد اســت و زمــان کوتــاه. اگــر 
بــاز هــم کمــک خواســتی، خــودت می دانــی کجــا پیدایــم 

. کنی
 ارادتمند.

 |
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ســالم کاکــه علــی. انــگار ســه ســال از آخریــن دیدارمــان می گــذرد. زمســتان بــود و 
ابرهــای طوســْی عظیمیــه را بغــل کــرده بودنــد و ســوز ســردی از کوچه هــای تــراش 
خــورده می تاخــت بــه قواره هــای مــان. لحظــه ی دیــدار امــا نزدیــک و گــرم بــود و 
گرم تــر اینکــه مــا ســبب خیــر شــده بودیــم و دوســتان قدیمی تــان هــم هــوس کــرده 
ــا مــا همــراه و همســفر شــوند. شــیب تپه هــای عظیمیــه را کــه طــی  بودنــد آن روز ب
کردیــم رســیدیم بــه ســاختمانی چندطبقــه و شــهناز خانــم اولیــن کســی بــود کــه بــه 
پیشــوازمان آمــد... خوشــرو بــا تــه لهجــه ی کرماشــانی کــه در گــذر زمــان و زندگــی 

در عظیمیــه هنــوز رنــگ و بــوی محله هــای قدیمــی را مــی داد. 

ــورده  ــاران خ ــای ب ــون دیواره ه ــدید. همچ ــدا ش ــما هوی ــم ش ــه رد کردی ــاب ک از ب
َپــرآو کــه انــگار جــدا افتــاده ای بــود از بیســتون...و چــه لحظــه ی بــا شــکوهی بــود. 
ــما در  ــتیم و ش ــان نشس ــت ت ــار تخ ــا... کن ــا و غصه ه ــی از قصه ه ــا کوه ــدار ب دی
چشــمان روشــن تان برقــی افتــاد. و مــا ندانســتیم بــه یــک اســطوره ی زنــده چــه بایــد 
ــه شــرافتش  ــود. دســتی کــه می شــد ب ــا بوســیدن دســت تان کمتریــن کار ب گفــت. ام

بالیــد.
پرسیدید: از کجا آمده اید؟ 

گفتیم از کرماشان کاکه. از تپه ی فتحعلی خان...
ــه  ــه شــوق آمدیــد کــه انــگار از فــردوس بریــن گفتــه باشــیم. بعــد ب و شــما چنــان ب

ــم. ــت بخوانی ــان خواســتید برای زحمــت نشســتید و در همــان احــول ازم
بــا خــودم گفتــم از کجــا بگویــم رفیق؟ کــه تکرار مکــرر نباشــد.از ســال های ابری ات؟ 
یــا از والیــت ات؟ از آبشــوران؟ یــا از ویلچــری کــه سال هاســت یــک اشــرفی را بــر 
ــتان هایت را در  ــم داس ــوز ه ــه هن ــم ک ــودم بگوی ــه از خ ــا ن ــان کرده...ی ــود مهم خ

که علی  سالم کا
| آرش محمودی، نویسنده

|
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ُکلــَه ســوک های شــهرم می بینــم. مردمــت هنــوز داغــان روزگارنــد کاکــه. آبشــوران 
ــوز  ــادی هن ــیخ ه ــا ش ــری و آق ــه و وزی ــرکان باریک ــت و پس ــوز پابرجاس ــهر هن ش
غوطــه ورنــد میــان آب راهه هــاش. شیشــه ی زهرمــاری شــاید دیگــر گیرشــان نیفتــد 
ولــی قوطــی گاز فندک هــای اتمــی زیــاد هســت اینجــا. یــا دمپایــِی دخترکانــی خــرده 
ســال کــه مــوج می خــورد روی آبشوران...خواســتم بگویــم همیــن دیروزهــا مــردی 
ــوران و  ــه آبش ــد ب ــه بودن ــد و انداخت ــده بودن ــورش را کن ــیم های تنب ــه س ــدم ک را دی

ســرش را تراشــیده بودنــد از تــه. از ایــن ســازنه چی هــای دوره گــرد بــود.

ــه؟ تــوی شــهرات از وقتــی چشــم تــو را دور  ــودی حتمــن مــی نوشــتی اش ن  اگــر ب
ــِم نیــش دارت خالیســت.  ــه ســخره می گیرند...جــای قل ــد ســاز خــدا راهــم ب دیدن
ــردی گفــت المصب...حتمــن  ــو از رقــص ُک ــا ت ــم چــرا نمی شــود ب خواســتم بگوی
خواهــی گفــت وقــت بــرای چوپــی هســت!...اما هیچکــدام از اینهــا را نگفتم. نشــد. 
ــه  ــس ب ــه هرک ــدم ک ــی فهمی ــن را زمان ــن ای ــی و م ــطوره ای عل ــو اس ــم ت ــد بگوی نش
کرماشــان آمــد و مهمانــم شــد و از داســتان فهمــی داشــت، از میــان کتیبــه ی بیســتون و 
طــاق وســان و تکیــه معاون الملــک و باغ هــای ســراب سرگشــته بــه دنبــال آبشــوران 

ــم.  ــه می کردی ــد اضاف ــا نبای ــو ام ــه دردهــای ت شــهر می گشــت... ب

ــوم  ــرور و مغم ــی مغ ــه ی مردم ــت. قص ــدم برای ــان را خوان ــی خ ــن  فتحعل ــس م پ
ــان  ــم دیارت ــه اس ــد از اینک ــف می کردی ــد. کی ــد و خندیدی ــوش دادی ــما گ را...و ش
ــان  ــتید کنارت ــان. می خواس ــه رفتن م ــد ب ــت دادی ــخت رضای ــد س ــنیدید. بع را می ش

ــم...روی روزگار ســیاه... ــه بودی ــم و رفت ــه بودی ــا رفت ــا م ــم. ام بمانی
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ســالم و احوالپرســی و مــالل و دوری بمانــد ، یک ســوال : 
مگــر می شــود؟ یــک آدم و ایــن همــه اســرار مگــو؟ یــک 
ــودم دوام  ــن همــه راز؟ حــق داشــتید، مــن هــم ب نفــر و ای
نمــی آوردم، زخــم روی زخــم، درد پشــت درد، معشــوق 
نباشــد، بــرود یــا بمیــرد، کــدام ؟ بدانــی یــا اصــال نخواهــی 
بدانــی کــه چــه کــرده بــا تــو. راســتی چــه داشــتید کــه بعــد 
ایــن همــه ســال ، بعــد از ایــن حجــم کتــاب، بعــد از همــه 
ــد و رفتنــد و هســتند، هنــوز فخــر  نویســنده هایی کــه آمدن
هــر منتقــد نقــد بــر بــوف کــور اســت و فخــر هــر اســتاد ، 
آمــوزش نوشــتار بــه ســبک صــادق هدایــت؟ نســل جدیــد 

و قدیــم نــدارد .
ــد  ــظ می برن ــد و ح ــان را می خوانن ــا کتاب هایت ــه باره  هم
ــت و  ــکوک اس ــرگ مش ــرف از م ــد. ح ــراد می گیرن و ای
مرگ هــای مشــکوک و زنــده بــه گورهــای گــور بــه گــور. 
کدامشــان شــمایید، بمانــد. هنــوز می گوینــد از اینکــه چــرا 
راحــت کردیــد خودتــان را و هنــوز می گوینــد حیــف 
شــد و خــوب شــد، امــا بدانیــد باالخــره نشــد کــه نشــد کــه 
ــان را   ــش کتاب هات ــتتان و کتاب ــد روی دس ــنده ای بیای نویس
کنــار بزنــد. شــما ندیدیــد امــا نســخه های اینترنتــی رایــگان 
ــد  ــازی را و بمان ــای مج ــرده کتابخانه ه ــر ک ــان پ کتاب هایت
کــه اینترنــت چیســت و مجــازی کجاســت کــه همــان بهتــر 

ــد.  ــد و نمی دانی ــه ندیدی ک

ی در سینه داشتی؟  چه راز
| نامه نرگس قریب به صادق هدایت

|
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پــر  آن،  بــه  می انداختیــد  نظــری  و  بودیــد  اگــر  کــه 
ــه  ــی ک ــان و مردان ــد قلمدانت ــش جل ــا نق ــی ب ــت از زنان اس
ــن  ــد ای ــزری. بع ــزر پن ــرد خن ــه پیرم ــتند ب ــباهت نیس بی ش
ــینه  ــه راز در س ــن هم ــرا ای ــد چ ــوز نگفتی ــرف هن ــه ح هم
ــدان  ــاال منتق ــا و ح ــن قصه ه ــان بی ــه چپاندیدش ــتید ک داش
ــه طــرق مختلــف می کشندشــان بیــرون. حتمــا کــه قصــه  ب
فراتــر اســت از طــرد شــدن و چــاپ نشــدن کتاب هــا. 
ــر  ــه معشــوق. حتمــا فرات ــر اســت از نرســیدن ب حتمــا فرات
ــم  ــه حری ــه کتاب هــا. هرچــه باشــد البت اســت از دســتبرد ب
را  آن  در  دخالــت  دانــم  مــی  و  اســت  خصوصی تــان 

ــد. ــت نداری دوس
ــر  ــه پ ــازی ک ــای مج ــت در فض ــی اس ــان خال ــا جایت  اتفاق
ــه  ــب ب ــا عجای ــان. ام ــی عی ــای خصوص ــت از حریم ه اس
همیــن جــا ختــم نمی شــود . شــما هــم در حالی کــه نیســتید 
قضــاوت می شــوید و بعــد از همــه گفتن هــا می گوینــد 
ــد.  ــه، خداون قاضــی فقــط یکــی اســت و او خداســت. بل
کاش یــک بــار پاســخ داده بودیــد و راحــت کــرده بودیــد 

را.  همه مــان 
حیــف کــه گفتم فقط یک ســوال و هــزاران ســوال در ذهنم 
نقــش بســته. بــه هــر حــال خــدا خیرتــان دهــد کــه نوشــتید 
بــوف کــور را و  ادبیــات کهــن مــرز و بــوم را رســاندید بــه 
دوران روشــنفکری و تفکــر نــو. مــا کــه همچنــان دســت و 
ــه جایــی نبردیــم.  پــا می زنیــم در ایــن وادی و هنــوز راه ب
راســتی یــک خبــر خــوب هــم بدهــم بعــد از کنجکاوی هــا 
و غــر زدن هــا، گیاهخــواری هــواداران زیــادی پیــدا کــرده، 

چــه حقیقــی و چــه مجــازی !

 |
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 از قنات عمیق روح 
| نامه محمد جواد صفایی به نویسنده

|

نویسنده جان سالم
ــو  ــم ت ــن ه ــا م ــی، از قض ــن را نمی شناس ــه م ــم ک می دان
ــن تنهــا اشــتراک ماســت. حــال آنکــه  را نمی شناســم و ای
ــا  ــو پهن ــا ت ــتراکاتم را ب ــه ی اش ــتم دامن ــال ها آرزو داش س
ــاز تــالش نکــردم ،  ــی نشــد. شــاید در حــد نی ببخشــم، ول
ــول  ــه ق ــا ب ــب و ی ــت طل ــتم، عافی ــتگی نداش از خودگذش
حضــرت ســعدی ســایه پــرور بــودم. همــه ی اینهــا احتمــاال 

ــت. ــت اس درس
ــان  ــم و جه ــعر بگوی ــو ش ــل ت ــت مث ــم می خواس ــن دل م
ــاد  ــعله ای در نه ــه ش ــا بلک ــم ت ــش بکش ــه آت ــات را ب کلم

ــد. ــم، نش ــن کن ــم روش مخاطب
ــو داســتان بنویســم و افســار  ــل ت ــم می خواســت مث مــن دل
ــت  ــاورای واقعی ــه م ــرم و او را ب ــب ام را بگی ــال مخاط خی

ــرم، نشــد. ــن اطرافــش بب دروغی
مــن دلــم می خواســت مثــل تــو نمایشــنامه بنویســم و چنــان 
آینــه ای روبــه روی مخاطبــم بگیــرم  کــه شــب را بــا کابــوس 
تصاویــری کــه دیــده تــا صبــح پلــک روی هــم نگــذارد، 

نشد.نشــد. نشــد و نخواهــد شــد.
ــن  ــعرها و اثرگذارتری ــن ش ــه ماندگارتری ــا ک ــه آنه ــرا ک چ
داســتان ها و بدیــع تریــن تصاویــر را خلــق کردنــد در درون 
خــود اقیانوســی از معرفــت و شــناخت و درد داشــتند.

هاویــه ای در درون آنهــا روشــن بــود که توانســتند شــعله ای 
در جــان مخاطــب بنشــانند.
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دریایــی در اندیشه هایشــان مــوج مــی زد کــه توانســتند 
ــد. ــر کنن ــب را پ ــوزه ی مخاط ک

ــوران  ــت  ف ــمه های معرف ــان چش ــق روح ش ــات عمی از قن
می کنــد، از گــودال جــان مــا قطــره ای چنــد  بــه قــدر 

خودنمایــی.
کلمــه تــا ســقف نــان روی هــم می چینــم نــه تــا ورای 
ــه نــدرت از محیــط اطراف مــان فــرا  جان.شــعاع درد مــا ب

ــی رود. ــر م ت
بی مقداریم و بی مقداران بی مایه می نویسند.

مــا هیچــگاه بــه نزدیکــی آن جان هــای مشعشــع هــم 
نخواهیــم رســید تــا در بنــد نامیــم و نــان.

نویسنده جان، نویسنده ی جان
ما را از نوشتن معاف دار 

شــانه های مــا تحمــل بــار انســانیت را نــدارد. و چــه خــوش 
گفــت: ربنــا! ال تحمــل علینــا مــاال طاقــت لنا.

 |
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انتخــاب گاهــی اوقــات ســخت اســت. مثــاًل اینکــه مــن 
ــا یــک  بــه عنــوان نویســنده فقــط حــق داشــته باشــم ب
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــرف بزن ــه ام ح ــورد عالق ــنده م نویس
ــی  ــه آرزوی دیدارشــان را دارم ول ــی ک ــداد آن های تع
فقــط حــق انتخــاب یکی شــان را دارم، قبــول کنیــد کــه 
ــختی ها  ــن س ــه ی ای ــا هم ــود. ب ــخت می ش ــرا س ماج
فکــر کــردم خیلــی خــوب می شــد بــا کســی کــه زنــده 
اســت مالقــات کنــم. از ایــن کلیشــه ها کــه بــروم ســراغ 

ــزارم. ــا بی ــن حرف ه اســتادان ســخن و ای

ــاًل در  ــی فع ــت دارم ول ــیار دوس ــعدی را بس ــاًل س  مث
دســترس ترین راه رســیدن بــه او همیــن بوســتان و 
ــه ماحصــل  ــش اســت ک گلســتان و مجموعــه ی غزلیات
جهانــی اســت کــه او زیســته و تمــام شــده. آن جهانــی 
کــه ســعدی تجربــه کــرده را می گویــم. در عــوض امــا 
کســانی هســتند کــه هنــوز زنده انــد و می شــود بــا آن هــا 
ــان  ــن روزگار درهــم و برهمــی کــه همزم ــاره همی درب

ــم.  ــرف بزن ــم ح ــه اش می کنی تجرب
کــه در ذهنــم هســتند، مارتیــن  بیــن آن هایــی  در 
ــال چیزهایــی  ــا را انتخــاب می کنــم چــون دنب مک دون
ــاًل  ــد؛ مث ــم می آی ــان خوش ــم ازش ــن ه ــه م ــت ک اس
تمســخر پلشــتی های جهــان. مک دونــا اســتاد ایــن 

 هی رفقا زندگی همنی است
| نامه الله زارع  به  مارتیز مک دونا

|
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ــور  ــود تص ــیاهی می ش ــتی و س ــه زش ــت. هرچ کار اس
ــد  ــع می کن ــنامه هایش جم ــا و نمایش ــرد را در فیلم ه ک
ولــی نــه بــرای آنکــه بگویــد آهــای آدم هــا یکــی در 
دور دســت دارد می میــرد و بیاییــد دور هــم غصــه 

ــم. بخوری
ــا!  ــی رفق ــت: ه ــن اس ــش ای ــه ی حرف ــس هم  برعک
زندگــی  نگیریــد.  جــدی  را  چیزهــا  ایــن  خیلــی 
همیــن اســت. از قضــا تازگــی نمایشــنامه ای نوشــته بــه 
اســم  یــک ماجــرای خیلــی خیلــی ســیاه. در آن هانس 
ــی  ــز را در وضعیت ــز دیکن ــن و چارل ــتین اندرس کریس
غیرمعمــول میهمــان هــم کــرده اســت تــا هرچــه نــارو 

ــد. ــر بزنن ــه همدیگ ــد ب بلدن

ــا دوتــا غــول ادبــی؟ از آن کارهایــی اســت   شــوخی ب
ــم  ــر ببینمــش دل ــد. اگ ــن بشــر برمی آی ــط از ای ــه فق ک
ــرده  ــًا چطــور زندگــی ک می خواهــد ازش بپرســم دقیق
تــا بتوانــد بــا ایــن همــه رنــج و مصیبتــی کــه در جهــان 
اســت شــوخی های هنرمندانــه بکنــد و خیالمــان را 
ــک  ــا همــه ی تباهــی اش ی ــی ب ــه زندگ ــد ک راحــت کن

شــوخی بیشــتر نیســت.

 |
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ــه ای  ــنده نام ــا نویس ــاعر ی ــک ش ــه ی ــتند ب ــن خواس از م
ــا  ــن ام ــد او چــه کســی اســت!؟ م ــد بگویی بنویســم و گفتن

می خواهــم بــه کــس دیگــری نامــه بنویســم....
حــاال کــه دارم ایــن نامــه را می نویســم، نشســته ام روبــه روی 
یــک دیــوار، کــه ســیمین دانشــور قلــم بــه دســت، رویــش 
ــار عــکاس  ــی کن ــد. صــادق هدایــت، جای ــاب می خوان کت
را نــگاه می کنــد. فــروغ ســیگار دود می کنــد و بــه دوربیــن 
ــو  ــای دور، مح ــی در افق ه ــاملو جای ــد و ش ــد می زن لبخن

شــده و حتــی جــرج اورول هــم نگاهــم نمی کنــد!
ــان  ــچ کدامش ــا هی ــم ب ــت نمی توان ــم هیچ وق ــس می کن ح

ــا نامــه ای برایشــان بنویســم... ــم و ی حــرف بزن
ــد.  ــه رفته ان ــط، هم ــا متوس ــک ی ــزرگ، کوچ ــا، ب  آدم ه
در  شــاعرهای  و  نویســنده ها  بــا  همنشــینی  تجربــه 
قیــد حیــات هــم چیــزی بیشــتر از ایــن نیســت کــه از 
ــه  ــری، ک ــاد بگی ــزی ی ــری و چی ــذت بب ــان ل هم صحبتی ش
البتــه کــم هــم نیســت! امــا دلــم می خواهــد خطــاب بــه آن 
ــر  ــذ پ ــرد، کاغ ــاد می گی ــوز دارد ی ــه هن ــم ک ــی بنویس کس
ــه  ــی دارد ک ــد و در ســرش رویای ــاب می خوان ــد، کت می کن

روزی نویســنده و شــاعری بــزرگ شــود...
ــه  ــا ک ــم دنی ــت بگوی ــد به ــم می خواه ــز! دل ــت عزی دوس
دنیاســت، بــه بزرگــی اش نمــی ارزد، چه برســد بــه آدمیزاد! 

 فالنی من با کتاب تو زندگی کردم
| نامه تکمت توسیل به  سمییز دانشور

|
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گیــرم کــه روزی عکــس کســی مثــل مــن و تــو هــم بــرود 
ــه آخــرش کــه  ــزرگ. ب ــار ایــن مشــاهیر ب ــوار، کن روی دی
فکــر کنــی، یــک  کــه چی؟؟؟ بــزرگ می آیــد کنــارش...

مــن کــه چیــزی خاصــی نشــدم، ولــی همین قــدر هــم کــه 
می نویســم، بــرای ایــن می نویســم کــه خوانــده شــوم؛ 
ــم  ــر ه ــای دیگ ــا نمایش ه ــش! ب ــود نمای ــی اش می ش باق
هیــچ فرقــی نــدارد. پــس اگــر فکــر می کنــی حرفــی بــرای 

ــس! ــن داری، بنوی گفت
اگــر نــه، بــرای نمایــش، هــزار راه بهتــر پیــدا می شــود کــه 
ــه نتیجــه می رســد.  ــا ب ــن حرف ه ــر از ای ــی هــم زودت خیل
اگــر می خواهــی دیــده شــوی، بازیگــری را انتخــاب کــن! 
اگــر کمتــر می خواهــی، دنبــال عالقــه ات بــرو؛ چــون 
ــتت  ــد پوس ــرد! بای ــش نمی ب ــا پی ــه ی تنه ــتن را، عالق نوش
کلفــت باشــد، دغدغــه مالــی نداشــته باشــی و قیــد تشــویق 
و هــورا کشــیدن دیگــران را هــم از همــان اول بزنــی! 
می مانــد مصاحبــه و امضــاء دادن، کــه لذتــش انــدازه 
همــان چلوکبــاب ســلطانی اســت! ولــی یــک چیــز را هــم 
ــد  ــی می آی ــی، کس ــک جمع ــان ی ــک روز، می ــم! ی بگوی
جلــو کــه شــک دارد خــودت هســتی یــا نــه. آشــنایی کــه 
ــی  ــو زندگ ــاب ت ــا کت ــن ب ــی، م ــد  فالن ــد، می گوی می ده

کردم 
ــه  ــدر ک ــر چه ق ــت! ه ــت کافیس ــه دنیای ــرای هم ــن ب همی

 |
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 آلرب  تمام تنم کوفته است
| نامه سعید حیدری به  آلبر کامو

|

سالم
ــم  ــام تن ــو! تم ــای کام ــد آق ــام درد می کن ــت و پ دس
کوفتــه اســت .لمیــده  ام روی کاناپــه  ی زه وار دررفته، 
ــم.  ــب می  زن ــدن ل ــرد ش ــتانه  ی س ــوه  را در آس قه

ــوزد . ــم می  س ــر دل ــزی س چی
ــه  ــار روشــن شــد .ســیگار ب ــن ب فنــدک زدم؛ چهارمی
ــوار .  ــه عکــس شــما روی دی ــاد ب دســت چشــمم افت
ــیگار  ــد، س ــاال داده بودی ــمی را ب ــوی پش ــه  ی پالت یق
ــق  ــه در عم ــخندی پیروزمندان ــا نیش ــب؛ ب ــه  ی ل گوش

ــد . ــره شــده بودی ــوار پشــت ســر مــن خی دی

ــوار  ــا دی ــم، ام ــما بگوی ــا ش ــه ب ــتم ک ــی داش چیزهای
مــوش دارد، و دیــواری کــه عکــس شــما بــر آن باشــد 
مــوش بیشــتری. چشــم کــه می بنــدم صــدای موش هــا 

ــد. ــم می لولن ــوار در ه ــت دی ــه پش ــنوم ک را می ش
 ایــن اواخــر چندیــن بــار خواســتم دســت ببــرم و 
عکــس شــما را از دوش دیــوار بــردارم امــا نشــد، 
ترســیدم دیــوار ناقــل طاعــون باشــد. نــه جیــب دوا و 
دکتــر دارم، نــه کســی هســت کــه تــر و خشــکم کنــد .
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ــدای زاد و  ــنیدن ص ــادت ش ــه ع ــدم ب ــلیم ش ــار تس ناچ
ــوش  ــوار م ــه دی ــکوت، ک ــه س ــار ب ــا، ناچ ــد موش ه ول

. دارد 
چشــم هایم بســته بــود، پشــت پلک هایــم تصعیــد دود را 
می دیــدم کــه از الی انگشــتانم در جســتجوی روزنــه ای 
بــا دو دســت پلک هایــم را  می گریخــت. خســتگی 
قفــل کــرده بــود، ســوزش آتــش تــه ســیگار روی 

ــرد.  ــاز ک ــم هایم را ب ــتم چش انگش
تنهــا قســمت نامتجانــس ایــن اتــاق پنجــره  ای اســت کــه 
ــدن  ــاز می شــود. دســت ها را ســتون ب ــان ب ســمت خیاب
کــردم، بلنــد شــدم، لــب پنجــره رســیدم، ســرم را بیــرون 

بــردم، خیابــان بــوی آدمــی زاد مــی داد .
ــوج  ــه م ــت ک ــدم از جمعی ــودی دی ــه ی گل آل رودخان
مــی زد. رویــای پریــدن تــوی بالش چــرک و چــروک ام 

ــا گرفتــه. خواســتم امــا نشــد کــه بپــرم . بــوی ن
شــیرجه های نرفتــه گاهــی کوفتگی هــای عجیبــی بــه 
ــام  ــه دارم می نویســم دســت و پ ــذارد. اآلن ک جــا می گ

ــت. ــه اس ــم کوفت ــام تن ــو! تم ــای کام ــد آق درد می کن

 |
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ــه ترجمــه ی  پــت نامــی اهــوَره  ــم کــه ایــن جمل ــد جــان و خرد می دان ــام خداون  به ن
ــه ی  ــن ترجم ــت چنی ــی می توانس ــد، ک ــما نبودی ــر ش ــا اگ ــت ام ــزده ی پهلوی س م
بی همتایــی از آن ارائــه کنــد؟ حتــی اگــر هیــچ بخشــی از شــاهنامه را نخوانــده باشــیم.  
پــس از شــما در ایــن ســرزمین اهورایــی ســرایندگان و اندیشــمندان دیگــری پدیــدار 

شــدند کــه هریــک یگانــه ای در هســتی اند.
کســانی چــون ســعدی، مولــوی، نظامــی و برتــر از اینهــا حافــظ. امــا باوجــود همــه ی 
ــه  ــتند ک ــی هس ــه هم صنفان ــدارم ک ــن پن ــر ای ــاز ب ــان ب ــندگِی کارش ــی و درخش بزرگ
ــه  ــما ک ــه ش ــا ب ــوند ام ــدار ش ــا پدی ــم ارزش آنه ــانی ه ــده کس ــت در آین ــن اس ممک
ــم و جــز  حضــرت  ــوز پــس از هــزار ســال دســت وپایم را جمــع می کن می رســم هن
شــما خواســتند  از  پــس  بگویــم.  نمی توانــم  برابرتــان  در  دیگــری  اســتاد چیز 
شــاهنامه یتان را بــه محمــوِد تاتــار نســبت دهنــد. هنــوز هــم کســانی هســتند کــه ایــران 
ــا  ــید، ی ــا خورش ــمنی ب ــا دش ــد، ام ــم بیاین ــه چش ــا ب ــد ت ــکار می کنن ــاهنامه را ان و ش

ــا نابینایــی. نشــاِن بالهــت اســت ی
شــما نمــاد عشــق و شــکوه و فــر مــا هســتید و مــن افتخــار می کنــم شــاگرد کوچکــی 

باشــم کــه گاهــی ســخنان شــما را بــرای جوان ترهــا بازگــو می کنــد. 
جســارتم را ببخشــید حضــرت اســتاد ابوالقاســم فردوســی! ســخنم را بــا دو بیــت از 

ــان می رســانم:  ــه پای ــوری ب ــاب ان جن
آفرین بر روان فردوسی 
آن همایون نژاد فرخنده 

او نه استاد بود و ما شاگرد 
او خداوند بود و ما بنده

جسارتم را ببخشید استاد ابوالقاسم

| نامه محمدرضا احمدی به ابوالقاسم فردویس

|
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عاشــق شــده بود...وتیرهایــي کــه فرصــت عاشــقي بــه اونداد...فرصــت عاشــقي بــه 
او ندادتابهشــت کنــد ترکمــن صحــرا را برتــي معشــوقه اش...باغداگل...راســتش را 
بخواهیــد غمــي عجیــب ســنگین اســت غــم آت میش...مــن اما...بازهــم گاالني مي 
خندم!اصــال بــي خیــال بــه زانودرآمــدن بیــوک اوچــي!    بــي خیــال ســولمازي کــه 
دیگرگاالنــي نداشــت! بــي خیــال انتظــار آق اویلر،روي تپــه هابــراي آلني...بي خیال 
انتظارمارال...بــي خیــال آت میــش و آن همه اشــکي کــه برایش باریدم!بــي خیال...
اصالخودتــان گفتــه اید...ازعشــق ســخن بایدگفت همیشــه ازعشــق ســخن باید گفت!

ــم...روزي  ــي حــال دل ــي حالم...ازحــال ب ــم ازحــال ب پــس مــي گویم...مــي گوی
ــه آت میــش،آت میــش عاشــق و ســربه راه شده،چشــم هایــش رابست!راســتش  ک
نخندیدم!راســتش  دیگرنخندیدم!دیگرگاالنــي  میــش  دازآت  بــه  رابخواهیــد 
شــد! عاشــق  میــش  آت  خیــال  بــي  شــود  شــود،نمي  نمــي  رابخواهیــد 

چند روزي است مي خندم،

   دیگر گاالنی نمی خندم 
 |زهرا ساجدی
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افسانه احمدی، نویسنده
ــرارى مى گذاشــتم.  ــو ق ــا ت ــه ب ــه جــاى نام ــم مى خواســت ب موالناجــان ســالم. دل
در یــك خلوتکــده ى دنــج. حتمــًا روســرى ترکمــن ام را ســر مى کــردم، بــا پیراهــنى 
کــه گل هایــش ســرخ باشــند و عطــرش را از کالم تــو بگیرنــد. تلفــن همراهــم را جــا 
مى گذاشــتم خانــه. زودتــر از تــو بــه قــرار مى رســیدم. مى نشســتم و زل مى زدم بــه 

در. مى آمــدى؟ حتمــًا مى آمــدى.
ــا کــسى کــه در ســکوتت،  وقــتى گوش هــاى آدم تشــنه باشــند، قــرار گذاشــتن ب
ــو  ــخنگو ت ــه س ــعف ناك ک ــه ش ــت. و چ ــورانگیز اس ــیار ش ــه بس ــد چ ــخن بگوی س

ــم.  ــن باش ــر، م ــه منتظ ــار ک ــه بخت ی ــاشى. و چ ب

اول بــار کــه رفتــم ســر مــزار شــمس تبریــزى شــب بــود. انتخــاب کــرده بــودم شــب 
بــروم. وقــتى نشســتم کنــار مــزار، تــو هــم نشســتى کنــار مــزار. وصلــه ى ناجــورى 

بــودم در جمــع تــو و شــمس و شــب و ســکوت...
بلند شدم بروم که گفتى: کجا؟
گفتم: جايى که مزاحم نباشم.

ــد.  ــرا مى جوی ــا م ــت ی ــمس اس ــق ش ــا عاش ــد ی ــب مى آی ــه ش ــسى ک ــتى: ک گف
ــدامى؟ ک

خواستم بگویم عاشِق عاشق شمس!
چیزى نگفتم. نشستم. دست کشیدم به مزار.

گفتم: به وقت بى قرارى مثنوى ات را مى خوانم.
گفتى: به وقت بى قرارى سرودمش!

موالناجــان، او کــه آنجــا بــود هــم تــو بــودى و هــم نبــودى! بــودى چــون خیالــت 
مى کــردم و نبــودى چــون آنجــا نبــودى.

شمس آرام در خواب بود

| نامه افسانه احمدی به  شمس الدی�ز محمد مولوی

|
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ــتى و  ــه راه برگش ــتى. در میان ــمس و رف ــورت ش ــه ص ــیدى ب ــت کش آرام دس
پرســیدى: کــدام حکایــت را بیشــتر دوســت دارى؟

گفتم: موسى و شبان
گفتى: کدام قسمتش پسندت افتاد؟

گفتم: مناجات شبان.
گفتى: کدام قسمت دلت را لرزاند؟

گفتــم: عتــاب کــردن حــق تعــالى مــوسى را بــه خاطــر  ســرزنش شــبان. هــر بــار 
کــه خوانــدم گریــه کــردم؛

آتشى از عشق در جان برفروز
سربه سر فکر و عبارت را بسوز

موسیا آداب دانان دیگرند
سوخته جان و روانان دیگرند

ســر تــکان دادى و رفــتى. شــمس آرام در خــواب بــود. خــوابى شــبیه خــواب 
معشــوقى کــه از دوســت داشــته شــدن خیالــش راحــت باشــد!

ــم.  ــو را مى طلب ــرمى کالمى چــون ت ــن، گ موالناجــان، در ســردى روزگارى اینچنی
ــه  ــه زورش ب ــورى ک ــن دارد. ن ــره را روش ــاى تی ــه ذره ه ــورى ک ــورم. ن ــان ن خواه
تاریكى هــا برســد. کــه اگــر نرســد نــار شــدن دور و دیــر نیســت. نــار شــدن یعــنى 
بــه نــور محتــاج نبــودن. یعــنى بى نــور کامــل شــدن. یعــنى جــاذب نــار دیگــرى 

بــودن. دو نــار بــا هــم؟! کــه نــور بــه گفتــه خــودت طالــب نــور اســت. 
ــتر. از  ــق بیش ــازى از عش ــم. از بى نی ــور مى ترس ــازى از ن ــان، از بى نی موالناج

ــتر. ــلى بیش ــق خی ــايى عش بى معن
مى ترســم از اینکــه پــای توقــع را بــه دلــم بــاز کنــم و  پــای مهربانــی از دلــم بریــده 

شــود. 
می ترسم از محبت نکردن و محبت ندیدن.

می ترسم از دروغ و تهمت و تملق
مــی  ترســم از ســکوت هايى کــه جــاى حرف هــاى حــق مى نشــینند. و حرف هــاى 

حقــی کــه جــاى حرف هــاى عاشــقانه.
ــه وقــت اش  ــا ب می ترســم از حرف هــای تلــخى کــه احتــکار می شــوند تــه زبان هــا ت

بــه گمــان ســود خالــی شــوند؛ پــر از حقــد و حســد.
 و بیش از همه ى این ها، از کوچ مخفیانه ى عشق از قلب ها مى ترسم ...!
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ــه دلتنگــی و گاهــی شــادی.  ــه بهان ــد کاغــذ را ســیاه کــرده ام؟ گاهــی ب ــم چن نمی دان
گاهــی گالیه هایــم را می نویســم و گاهــی دســت خطــی بــرای کســی کــه شــاید همیشــه 
خــودش می دانــد چــه در دل دارم. ســال های زیــادی اســت کــه حتــی بــدون آن کــه 
بدانــم شــعر چیســت شــعر می گویــم، بــدون آن کــه بدانــم داســتان چیســت داســتان 
ــا شــعر روحــم تــازه می شــود . نمی گویــم همــه  می نویســم. شــعر زیــاد می خوانــم ب
شــاعران را می شناســم امــا کــم هــم نیســتند شــعرایی کــه کتابشــان را تورقــی کــردم. 
ــم درد و ســهراب را  ــروغ را همــزاد و ه ــه، ف ــظ را عاشــقانه و ســعدی را عالمان حاف
ــه نوعــی در احــواالت عجیــب و غریبــم گنجانــدم امــا  ــه وار. همــه و همــه را ب دیوان
ــکر  ــت و ش ــه هس ــی ک ــت، کس ــر اس ــم نزدیک ت ــال دل ــه ح ــان ب ــن می ــی در ای کس
ــا  ــه ب ــن ک ــرای ای ــاکرم ب ــدا را ش ــعارش را و خ ــد اش ــالوت می کن ــودش ت ــدا خ خ
ــال  ــد. اص ــوب می کن ــم را خ ــال دل ــری ح ــور دیگ ــعرهایش ج ــه ام . ش ــم زمان او ه
ــن.  ــا روش ــت ام ــایه  اس ــم .  س ــور دل ــال ناج ــا ح ــود ب ــور می ش ــری ج ــور دیگ ج
ــا  ــوش خیلی ه ــان گ ــی امروزم ــان بی حاصل ــاید در زم ــدا. ش ــا پی ــت ام ــان اس پنه
اشــعارش را شــنیده باشــد و نامــش را نــه . اســتاد هوشــنگ ابتهــاج عزیــز مــن خــود را 
ــاید  ــم ش ــد. نمی دان ــاعر می کنن ــرا ش ــما م ــعرهای ش ــم ش ــا می دان ــم ام ــاعر می دان ش
می توانســتم در راســتای هنــر اصلیــم داستان نویســی کســی را انتخــاب کنــم و بگویــم 
کــه دوســت دارم بــا او دیــداری داشــته باشــم، امــا دیــر هنگامــی اســت کــه اشــعارتان 
ــم. دوســت دارم  ــم و زندگــی می کن ــا آنهــا می خنــدم، می گری مــرا مســخ نمــوده . ب
ــرود  ــرتعظیم ف ــان س ــعرهای بی مثال ت ــما و ش ــت ش ــل عظم ــتاده در مقاب روزی ایس

ــم . ــه کن ــان  زمزم ــعرهای تان را در جوارت ــار ش ــا افتخ ــاورم و ب بی

 سایه است  اما روشن
اد به  هوشنگ ابهتاج | نامه فاطمه عباس نرژ

|
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فروغ عزیزم سالم
می خواهــم از اضطــراب تاریخــی زنــان ســرزمینمان بنویســم کــه بدانــی هنــوز 
ــودی در  ــرده ب ــان ک ــه عصی ــی ک ــو زن اضطرابمــان همــان اضطراب هــای توســت . ت
برابــر دیوارهــا. همــه چیــز بــرای تــو لــرزان بــود و آنچنــان نگــران بــودی کــه ریشــه ی 
سســت طنــاب رخــت و طــرح ســایه های ســرگردان بــه وحشــتت می افکنــد . ماننــد 
مــن و دختــران هــم نســلم کــه از حفره هایمــان بیــرون آمــده بودیــم کــه نفــس بکشــیم 

و همــه چیــز بــوی مــرگ مــی داد.
فروغ عزیزم 

ــان  ــم از می ــر می کنی ــا فک ــوز م ــت و هن ــرس اس ــر از ت ــا پ ــرای م ــان ب ــات همچن حی
ریشــه های گیاهــان گوشــتخوار صدایمــان می زننــد. بــرای دختــران ســرزمینت عشــق 
همچنــان عــذاب اســت و بــازی همچنــان آنهــا را از هــم مــی درد. می خواهــم 
ــن  ــی زرد و غمگی ــاه چهره ای ــه م ــرا ک ــی چ ــرزمینت بمان ــان س ــران زن ــان نگ همچن
ــزان اســت .مــن تنهــا زن ســرزمینت نبــودم  دارد و اعتمــاد از ریســمان عدالــت آوی
کــه می خواســت بــه تــو نامــه بنویســد اضطــراب جنــس دوم بــودن بــر نیمــی از ایــن 
ــت  ــه زودی برای ــی ب ــری های ارغوان ــان روس ــت و صاحب ــده اس ــایه افکن ــاک س خ
ــان زخم هــای مخفــی و قهقهه هــای شکســته برایــت  ــد نوشــت و صاحب ــه خواهن نام
ــد نوشــت. ــود خواهن ــده و مخفــی گاه هــای خــون آل ــی از بال هــای بری حکایت های

فروغ عزیزم 
ــار  ــر فش ــا ه ــه ب ــتند ک ــی نیس ــک های کوک ــر عروس ــان دیگ ــان خاکم ــیاری از زن بس

ــبختم  ــیار خوش ــن بس ــه: آه م ــد ک ــاد کنن ــبب فری ــتی بی س ــرزه دس ه

  آه  من بسیار  خوشبختم
| نامه پرستو رضایی به فروغ فرخزاد

|
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نامه ای به مقصد باران 
ــما  ــرای ش ــه ب ــت ک ــه ای اس ــومین نام ــم س ــر کن ــالم. فک ــیری س ــای گلش آق
می نویســم و ایــن هــم گویــا قــرار اســت بــه ســیل نوشــته های بی پاســخم 
بپیونــدد. می دانیــد، از آخریــن بــاری کــه حــس کــردم شــما را دیــدم، نزدیــک 

ــذرد.  ــالی می گ ــک س ی
ــان را  ــام آثارت ــطه اش تم ــه واس ــه ب ــود ک ــه ب ــان پایان نام ــاع و جری ــد از دف بع
خوانــدم. خــواب دیــدم آمده ایــد ســر کالســم و بعــد از رفتــن دانش آموزانــم 

گفتیــد: بمــان، بخــوان داســتان جدیــدت را. 
ذوق زده بــودم. بلــه، خوشــحال و دســت و پایــم را هــم گــم کرده بــودم و هــر 
چــه نــگاه کــردم تــا داســتان را بخوانــم، تمــام برگ هــا ســفید بــود. از جایتــان 
بلنــد شــدید و دســت کشــیدید روی یکــی از نیمکت هــا و بعــد اشــاره کردیــد 

بــه تختــه ســیاه و گفتیــد: مــن ســال ها کارم همیــن بــود. 
ــتند  ــد: نگذاش ــد، گفتی ــگ زده باش ــان را چن ــض گلویت ــاره بغ ــی یک ب و گوی
ــه  ــن لحظ ــردن همی ــم م ــک معل ــرای ی ــی ب ــی؟ می دان ــم، می دان درس بده

ــی؟  ــد درس بده ــه نگذارن ــت ک اس
تمــام حرف هایتــان واقعــی بــود و از جنــس چیــزی بود کــه همیشــه در موردتان 
می شــنیدم. آقــای گلشــیری آن حرف هــا و آن بغــض گلویتــان چقــدر واقعــی 
ــه صــورت ذوق  ــی می نشــینم و ب ــی پشــت صندل ــا وقت ــن روزه ــود؟ چــرا ای ب
ــتاده اید و زل  ــه ای ایس ــما گوش ــم ش ــس می کن ــم، ح ــگاه می کن ــا ن زده بچه ه
ــن شــرافت  ــده، نوشــتن همی ــاد ب ــد: شــرافت بهشــان ی ــد بهــم. می گویی زده ای

اســت. 

 دوست داشتم این روزها بودی
| نامه  حمید بابایی به  هوشنگ گلشیری

|
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صادقانــه بگویــم تالشــم را می کنــم همیــن طــور باشــم. گاهــی اوقــات 
ســر کالس قــدم می زنــم و بــا نشــاط در مــورد شــما حــرف می زنــم و از 
ــه شــما روی کاغــذ  ــی را ک ــی واژه های ــم. وقت داســتان هایتان برایشــان می خوان

آورده ایــد می خوانــم، می بینــم بــرق چشمانشــان را. 
ــناختند.  ــما را نمی ش ــدام ش ــرف زدم و هیچ ک ــالب ح ــرای ط ــما ب ــی از ش وقت
آن چهره هــای متعجــب بعــد از خوانــدن داســتان هایتان را فرامــوش نمی کنــم. 
ــت  ــی دوس ــیری، خیل ــای گلش ــید. آق ــا می رس ــه معصوم ه ــان ب ــی بحث م وقت
داشــتم ایــن روزهــا بودیــد، ازتــان می پرســیدم وقتــی طلبــه جوانــی داســتان تان 
را می خوانــد و فریــاد مــی زنــد: عجــب داســتانی! چــه احساســی بهتــان دســت 

می دهــد.
ــا  ــما را از م ــدر زود ش ــه چق ــر ک ــت تقدی ــدار و دس ــن روزگار غ ــان از ای  ام

ــت. ــی نیس ــر کس ــیری،مرگ ه ــرگ گلش ــن م ــنده. واقع ــای نویس ــت آق گرف
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عمران عزیزم سالم!
می دانــم کــه حالــت خــوب اســت. ســفر حتــی اگــر کوتــاه باشــد روحیــه ســاز اســت. 

خوشــا ســفر تــو کــه جاودانی اســت! ای همیشــه در ســفر!
ــت،  ــروغ، هدای ــاملو، ف ــیری، ش ــده، گلش ــت؟ ، پوین ــور اس ــتان چه ط ــال دوس ح
خوبنــد  داری  کــه  همســایگان  بی-شــمار  و  م.آزاد  مختــاری،  محمــود  احمــد 
بی تردیــد. اگــر از احــواالت این چانــب خواســته باشــی بایــد بگویــم خــراب! 
دنیــای مــا یــک  عملیــات عمرانــی  درســت و حســابی دیگــر کــم دارد. وقتــی تــو 
نیســتی کســی نیســت کــه کنــار گــور فــروغ بایســتد و مثــل پدرهــای جــوان از دســت 
داده بگویــد:  در شــادی هایتان جبــران کنیــم!  راســتی تــو مگــر چنــد ســاله بــودی 
کــه بــرای همــه پــدری می کــردی؟ نکنــد مثــل فوتبالیســت ها از ِصَغــر ســن اســتفاده 

ــرده ای؟  ک
ریــا  شــده اند.  بزرگ تــر  دروغ هــا  فقــط  اســت.  همان طــور  این جــا وضــع 
ــز مجــازی  ــا این جــا همــه چی ــی ام ــاور نکن ــر شده اســت. راســتی شــاید ب بزرگ ت
شــده اســت. حتــی روابــط آدم هــا. آن وقت هــا کــه روابــط حقیقــی بــود، گنــدش 
عالــم را برداشــته بــود، حــاال تصــور کــن ارتبــاط مجــازی چه طــور می شــود. درود 
بــر تــو کــه بــه هنــگام رفتــی و نمانــدی کــه ایــن مجــازی بــازی را ببینــی! تــو از جنمــی 
ــو  ــودی ای صنــم! زندگــی را می فهمیــدی و حقیقــت زندگــی در دســتان ت دیگــر ب
بــود. از کارهــای نیمــه تمامــت چــه خبــر؟ یــادم می آیــد آخریــن بــار کــه دیدمــت 
ــه کارهــای نیمــه  ــاد اســت کــه ب ــو زی ــه داشــتی کــه انتظــار دیگــران آن قــدر از ت گل
رهاشــده ی خــودت نمی رســی. بنویــس. امیــد اســت کــه هــر چــه زودتــر بیاییــم و 

بخوانیــم. 
بــاری نامــه ام را بــا یــک تمنــا بــه پایــان می بــرم: تصدقــت گــردم این قــدر شــب ها 
بــه خوابــم نیــا. البتــه قدمــت روی چشــم؛ امــا جــای این همــه خواب گــردی 
ــن  ــش از ای ــه بی ــد ک ــی ات. باش ــه دست بوس ــم ب ــه بیای ــت ک ــه ای بفرس دعوت نام

ــوم. ــت نش ــت بی دریغ ــی و محب ــت ذات ــرمنده ی نجاب ش
سالم از همه داری و به همه برسان.

|

   این  قدر به خوابم میا
 | محمد مفتاحی
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ی   نمی ذارم این بچه را برب
 | مینو دخت دبیری

سالم خانم برومند
ــا نــام  ماجراهــای  مــن تپلــی هســتم، شــخصیت اصلــی کتــاب خانــم مینــو دخــت دبیــری ب
ــار ســال از چــاپ شــدنم  ــه چه ــا االن ک ــود، ام ــج ســالم ب ــا پن ــی . آن روزه ــر پل ــی زی تپل
گذشــته نــه ســال دارم و دیگــر میتوانــم درســت حــرف بزنــم. مــی دانیــد؟ آخــر من همــه ی   

ر  هــا را   ل  تلفــظ مــی کــردم و باعــث خنــده ی دیگــران مــی شــدم.
ــول نداشــتیم  ــم، چــون پ ــی کردی ــی م ــذر شــهری زندگ ــل روگ ــک پ ــر ی ــادرم زی ــن و م م
ــاز هــم مامــوران ریختنــد زیــر پــل مــا  ــا اینکــه یــک روز کــه ب ــود. ت و پــدرم هــم مــرده ب
ــه کمــک مــن و مــادرم آمــد و گفــت نمــی گــذارم ایــن بچــه را  ــان ب ــد آقایــی مهرب را ببرن
ببریــد و مــرا بــه خانــه ی خــودش پیــش دخترهایــش، فرشــته و فرانــک آورد. آنهــا زندگــی 
خوبــی داشــتند، تختخــواب، کمــد، عروســکهای زیــاد و یــک عالمــه غــذا و میــوه. گاهــی 
ــه  ــار ک ــک ب ــد و ی ــرا نمــی بردن ــا م ــد ام ــی گذراندن ــد و خــوش م ــی رفتن ــد م ــه تول ــم ب ه
یواشــکی از دوســت بابــا) مــن آقــای دوســت یــار را دوســت بابــا صــدا مــی زدم( خواســتم 
مــرا هــم ببــرد آنهــا مــرا کتــک زدنــد و بیــرون انداختنــد، چــون انگشــتم را در خامــه هــای 
ــود کــه مــادر  ــودم. تنهــا مشــکل آنهــا ایــن ب ــه کادوهــا دســت زده ب کیــک فــرو کــرده و ب

نداشــتند، مادرشــان دو ســال قبــل در تصــادف مــرده بــود و آنهــا تنهــا شــده بودنــد.
فرانــک دختــر هشــت ســاله بــا مــن مهربانتــر بــود، امــا فرشــته گاهــی مــرا مــی زد و دعوایــم 
ــا  ــه ی بچــه نداشــت، ت ــود و حوصل ــدن و ســکوت ب ــاب خوان مــی کــرد، آخــر عاشــق کت
ــا خواســتم مــرا ببــرد پیــش مــادرم کــه تــازه آزاد  اینکــه مــن خســته شــدم و از دوســت باب
شــده و برگشــته بــود زیــر پــل . امــا آنجــا هــم مشــکالتی داشــتم، بــه خاطــر بــازی بــا بچــه 
هــای شــیطان پــر رو و گنــده گــو شــده بــودم تــا اینکــه دوســت بابــا تصمیــم گرفــت از مــادرم 
بخواهــد بــه جــای نظافــت راه پلــه هــای مــردم و مراقبــت از پیرزنهــا بــه خانــه ی خــودش 

بیایــد و کارهــای آنجــا را انجــام دهــد کــه مــادرم قبــول نکــرد.
نویســنده ی مــن بــا اینکــه دوســت نداشــت کتابــش مثــل فیلمهــای هنــدی شــود امــا بــرای 
اینکــه مــن خوشــبخت شــوم مــادرم را در آخــر داســتان بــا آقــای دوســت یــار ازدواج داد و 
مــن االن در کنــار آنهــا و همچنیــن فرشــته و فرانــک خوشــحالم و مشــغول زندگــی و دیگــر 

هرشــب خــواب جدایــی از مــادرم را نمــی بینــم و گرســنه وکثیــف هــم نیســتم.

|
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قربانــت شــوم . شــاعری در ســیصد ســال پیــش آرزوئــی کــرد و فــی الفــور خــود بــه 
خــود از آن آرزو برگشــت. گفــت:

خواهم به سر کوی تو پرواز کنم       اما چه کنم بال و پری نیست مرا
چنــد قــرن گذشــت. همنوعــان شــاعر بــرای نــوع خــود، بــال و پــری ترتیــب دادنــد و 
شــاعر بــا آن بــال و پــر بــه ســر کــوی دوســت خــود پروازکــرد. ولــی دوســت، کــوی 
ــی و  ــد از تــرس گــران جان ــود. نکن ــرده ب ــاه ب ــه کوهــی پن ــی گــذارد، ب خــود را خال
ســر گردانــی شــاعر گریختــه باشــد.   ســاوی الــی جبــل یعصمنــی مــن المــاء . ولــی 
معــروف اســت کــوه بــه کــوه نمــی رســد ولــی آدم بــه آدمــی مــی رســد. ســرکار هــر 
قــدر از فقــرا دوری کنیــد و کــوه بــه کــوه از مــا بگریزیــد، عاقبــت قــالب ارادت هــر 
دو را مــی کشــد زیــرا بــه خــالف تصــوری کــه شــاید موجــب دوری باشــد، تجانســی 
در کار و رشــته ی ارتباطــی در میــان هســت. هــر وقــت باشــد ولــو یــک طرفــه ایــن 

رشــته ارتبــاط روحــی کار خــود را مــی کنــد. 
امیــدوارم بــه وجــود مبــارک خــوش گذشــته باشــد و حــال ســرکار خانــم هــم در ایــن 
ســفر رو بــه خوبــی نهــاده باشــد . امــا مخلــص. از روز ورود هنــوز از خانــه بیــرون 
نرفتــه ام زیــرا بیــن راه خاصــه از پایتخــت یونــان و ایتالــی، بــه قــدری بــه مــا ســرما 
دادنــد کــه از حــد طاقــت بیــرون بــود. معذالــک امشــب کــه درجــه گذاشــتم تــب از 
یــک عشــرو نیــم باالتــر نبــود. حــاال بعضــی دوســتان پیشــنهاد مــی کننــد کــه خــود را 
بــه معاینــه هــای اربــاب کلینیــک معطــل نکــن. بــه کوهســتان نــزد اربــاب ســناتوریوم 
بــرو. عقیــده ی حضرتعالــی و گروهــی از دوســتان، همــان اســت کــه در ژنــو معاینــه 

ای بشــود و هــر گاه ضــرورت بــود بــه ســناتوریوم بــروم.
از جملــه امراضــی کــه دارم و معالجــه ی آن دشــوار اســت، مــرض تردیــد اســت و 

|

ی تردید شده ام    دچار بیمار
 | نامه ملک الشعرا محمد تقی بهار 
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شــکی نیســت هــر گاه وجــود مبــارک ایــن جــا مــی بــود، تردیــد مــن مــورد نداشــت. 
متأســفانه جنابعالــی در کوهســتان و آقــای میکــده ی عزیــز کــه طرفــدار فکــر 
ســناتوریوم اســت، در بــرن و مــن ایــن جــا تنهــا و بوســه بــه پیغــام مــی فرســتم. فعــال 
ابتــالی مختصــر دنــدان هــم در کار بــود. امــروز بــه مطــب آقــای دکتــر واال نــام کــه 
مــردی مســن و بســیار خــوب بــود رفتــم و زحمــت دنــدان را رفــع کــردو ده فرانکــی 

هــم تقدیــم شــد و ایــن شــعر را هــم برایــش گفتــم:

دکترواال ز اوستادان باال خواهم متمول بشوی. کی؟ حاال!

امــا نــه بــا ده فرانــک ناچیــز مــن. بســیار مــرد خوبــی بــود. امشــب مــی توانــم قــدری 
پنیــر و نــان بجــوم و از شــر ســوپ و ماســت و شــیر، قــدری فــارغ شــوم. امیــدوارم 
باقــی قســمت هــای کســالت نیــز بــه همیــن منــوال بگــذرد. دســتخط هــای شــما را در 
تهــران زیــارت کــردم و بــه امیــد پاســخ شــفاهی، جــواب عــرض نکــردم. زیــرا هــر 
هفتــه خــود را آمدنــی مــی دانســتم. بعــد از وصــول تلگــراف، مــن هــم فــوری بــه 
اقــای نخســت وزیــر پیغــام دادم و تلفــون کــردم و تلگــراف جنابعالــی را هــم بــرای 
ــن شــد. وســیله  ــه مأمــوری تعیی ــد ک ــردای آن روز جــواب دادن ایشــان فرســتادم. ف
خلســه هــم حســب االمــر فراهــم اســت. امــا خــودم از روز حرکــت، نظــر بــه دوائــی 
کــه تهیــه شــد، محتــاج نشــدم. در عیــن حــال اطبــاء را بایــد آگاه ســاخت. در حــال 

تــب، زیادتــر مزاحمــت نــدارم. 

قربانت ـ م بهار 1327
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شاملوی عزیز!
نمی دانــم تــو را چــه خطــاب کنــم؟ شــاعری کــه بــا 
ــطوره ی  ــرد و اس ــخیر ک ــرا تس ــاآرام م ــعرهایش روح ن ش
ــه  ــاعری ک ــد. ش ــن ش ــالی م ــی و میانس ــام دوران جوان تم
بــه غایــت بــه او نزدیکــم و تصــوِر همدلــِی شــیرینی بــا او 

دارم. شــاعری کــه حتــی مــرا نمی شناســد.
َکســی کــه ایــن همــه خــودش و شــعرهایش را دوســت دارم 
ــه  ــا اشــعار او زیســته ام و ب و در تمــام دوراِن دانشــجویی ب

قــدر فهــم خــود فهمیــده و گاهــی هیــچ نفهمیــده ام. 
چــه شــب هایی کــه در همنشــینی بــا هم ســن و ســاالن 
خــود، اشــعار تــو را بارهــا و بارهــا بازخوانــی کردیــم 
بــه بحــث نشســته ایم.  و دربــاره ی مفاهیــم پنهــان آن 

شــعرهایی از  هــوای تــازه از  آیــدا در آینــه .
گفتــم آیــدا، بگــذار ایــن را هــم بی پــروا بگویــم کــه 
همیشــه آرزو داشــتم، کاش! در زندگــی ام شــاملویی پیــدا 
ــو  ــی ت ــد، وقت ــن بگوی ــه م ــگاِه اول ب ــان ن ــود و در هم ش
را دیــدم، زندگــی برایــم آغــاز شــد. افســوس کــه تاکنــون 
چــون تویــی را نیافتــم و همچنــان آیدایــی تنهایــم و خــود، 

تنهایــی ام را می ُســرایم.
شاملوی عزیز! 

ــو در شــِب شــعر بــه یــاد  ــاد شــعرخوانی ت وقتــی بــه ی
ــل  ــه نق ــخنانت ب ــروع س ــه در ش ــم ک ــی  گوته می افت ماندن

|

  آیا نامه مرا می خوانی
 | نامه فریده مویدی به احمد شاملو  



67دوماهنامه ادبی . شماره  هفتم 1398

از نمایشــنامه ی  در انتظــار گودو گفتــی:  آیــا گــودو همــان 
خــدا اســت ، حــس نوســتالوژیِک شــیرینی سراســر وجودم 
را فــرا می گیــرد و از خــود می پرســم: اینــک شــاملوی 
نازنیــن کجاســت؟ آیــا ایــن نامــه ی مــن بــه دســتش خواهــد 

ــد؟  ــرا می خوان ــه ی م ــا او نام ــید؟ و آی رس
اکنــون کــه آن روزهــای طالیــی شــعر و شــعرخوانی ســپری 
شــده اســت، خــدا می دانــد، چقــدر دلــم می خواهــد، 
رســیدِن آن ســوار را کــه در شــوالی مــه، پنهــان بــه 
ناگهــان در درگاه می بینــد،  ُگلکــو را  خانــه می رســد و 
ــب  ــر ل ــدی ب ــم و لبخن ــکی در چش ــره اش ــه قط درحالی ک

ــینم.  ــا بنش ــه تماش ــر ب ــار دیگ دارد، ب
چقــدر دلــم می خواهــد، در هــوای تــازه ی شــعرهایت 
ــت  ــاِن آینه های ــاره نفــس بکشــم و در خیاب ــی را دوب زندگ
ــو  ــِی ت ــِز جاودانگ ــم و رم ــه َدَه ــی ادام ــردِش طوالن ــه گ ب
ــر  ــادری فرات ــرزمیِن م ــای س ــه از مرز ه ــم ک ــاد بزن را فری
رفتــه اســت تــا در اســتوای زمیــن بــه بلنــدای  یــک کــوه، 

ــد. ــه بمان جاودان
شاملوی عزیز!

مرا تو بی سببی نیستی
به راستی صلت کدام قصیده ای،

ای غزل!
ستاره باران جواب کدام سالمی

به آفتاب از دریچه ی تاریک. ..

 |
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ــول  ــر پ ــذری از  فک ــم بگ ــه ه ــر چ ــال ه ــر و خی از  فک
ــا.  ــود قیمت ه ــرعت صع ــن س ــا ای ــم ب ــی، آن ه نمی توان
دیــروز در صــف نانوایــی وقتــی دیــدم ســنگک شــده ســه 
ــرا  ــم چ ــادم. نمی دان ــو افت ــاد ت ــار ی ــان بی اختی ــزار توم ه
ایــن روزهــا این قــدر یــاد تــو و رمان هایــت می افتــم 
شــاید هــم بــرای ایــن اســت کــه از نوجوانــی بیشــتر از هــر 
ــدم و آن هــم  ــو را خوان نویســنده ی دیگــری کتاب هــای ت

ــار. ــد ب ــار بلکــه چن ــه یــک ب ن
ــاق  ــب اتف ــر حس ــم ب ــت ه ــو و کلمات ــا ت ــن ب ــنایی م آش
ــا  ــان را ب ــات جه ــه ادبی ــود ک ــن ب ــر ای ــگار تقدی ــود و ان ب
ــان  ــایه بغلی م ــم. همس ــروع کن ــو ش ــای ت ــدن کتاب ه خوان
اسباب کشــی داشــت و یــک کارتــن کتــاب بیــن باقــی 
همســایه ها تقســیم کــرد و ســهم مــا هــم شــد؛  آبــروی از 
ــی . ــال های جوان ــان س ــوم و  ن ــا بل ــه ی کاترین ــت رفت دس
امــا  بعدهــا خــودم خریــدم.  یــک دلقــک را   عقایــد 
ــان  ــم  ن ــو می خوان ــار از ت ــت یکب ــد وق ــه هــر چن ــی ک کتاب
قیمــت  ســال های جوانی اســت. شــاید چــون همیشــه 

ــی  ــا چیزهای ــم حت ــگاه می کن ــدن ن ــرای خری ــا را ب چیزه
مثــل ریــکا و صابــون و خمیردنــدان و ایــن چیزهــای 

|

   قحطی و نان 
        و این قیمت های لعنتی.

|  نامه مائده مرتضوی به هاینریش بل
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ــت  ــر اس ــه ارزان ت ــه از هم ــی ک ــم همان ــد ه ــی... بع جزئ
ــان 200  ــالف قیمت ش ــر اخت ــا اگ ــم حت ــاب می کن را انتخ
ــه  ــی اســت ک ــن همان ــد، انتخــاب م ــی باش ــک تومان ــا ت ت
ارزان تــر از بقیــه اســت. آخــر بــرج هــم همیــن چنــد صــد 

تــک تومانی هــا می شــود یــک پس انــداز مســخره.
ــوان  ــاد آن ج ــاره ی ــنگک دوب ــان س ــف ن ــروز در ص دی
ــرای ســرویس ماشــین  ــادم و روزهایــی کــه ب ــرکار افت تعمی
لباسشــویی می رفــت و دوبــاره یــادم افتــاد کــه چقــدر 
اشــتراکاتم بــا او هنــوز زیــاد اســت و چقــدر از کرایــه 
ــر  ــردم، ه ــر ک ــودم فک ــا خ ــکارم. ب ــوز بده ــه را هن خان
چقــدر هــم کــه بخواهــم مثــل هانــس شــنیر؛ دلقــک 
هــم  بــاز  کنــم،  فلســفی  فکرهــای  دوست داشــتنی مان 
ــاره  ــد و دوب ــاره می کن ــکارم را پ ــته ی اف ــان رش ــت ن قیم
ــویی  ــین لباسش ــادن آب از ماش ــای راه افت ــان صحنه ه هم
مشــتری های والتــر فندریــچ پیــش چشــمم می آیــد و 

قحطــی و نــان و ایــن قیمت هــای لعنتــی.

 |
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|

یك شنبه 17ژوئیه
هنــوز هــم نمی دانــم کــه جمعــه بیایــم یــا دوشــنبه. فــردا  همه چیــز معلــوم می شــود. 
بالفاصلــه برایــت می نویســم. نمی دانــم بایــد برایــت تلگــراف بزنــم یــا نــه و نمی دانــم 
ــرای  ــم  ب ــر می نویســم  نمی دان ــه. اگ ــا ن ــی ی ــرودگاه می آئ ــه ف ــم ب ــر تلگــراف بزن اگ
ایــن نیســت کــه فکــر می کنــم اهــل آمــدن نیســتی بلکه بــرای اینســت  کــه فکــر می کنم 
شــاید فرصــت و امــکان آمــدن برایــت وجــود نداشــته باشــد. شــاهی، قربانــت بــروم، 
ــه دیــدن تــو در همــان لحــظۀ اول دارم. امــا مــن راســتی راســتی راســتی احتیــاج ب
ــم. ــظۀ اول ببین ــان لح ــد در هم ــم بای ــاره ببین ــرا دوب ــه ت ــد ک ــن باش ــتم ای سرنوش

بگــذارم  هــم  روی  را  چشــم هایم  و  بنشــینم  اطــاق  گوشــه  می خواهــم 
کنــم.  تماشــا  و  بســازم  ذهنــم  در  آمــد  خواهــد  پیــش  کــه  را  و  هرچــه 
شــاهی جانم، چــرا دنیــا ایــن قــدر پــر از چیزهــای وحشــتناک اســت؟ پــر از 
محکومیت هــای وحشــتناک اســت؟ پــر از نیاز هــای وحشــتناک اســت؟ پــر از 
ــه  ــودش را ب ــرد خ ــر م ــک نف ــخ ی ــا در مونی ــروز اینج ــت؟ دی ــون اس ــاری و جن بیم
ــان و  ــال آلم ــابقۀ فوتب ــش مس ــان پخ ــه در جری ــوده ک ــن ب ــش ای ــیده و علت دار کش
ــا  ــابقه راتماش ــه مس ــد بقی ــون نمی توان ــود و چ ــراب می ش ــش خ ــوئیس تلویزیون س
می کنــد.  خودکشــی  بعــد  و  می شــکند  را  تلویزیــون  اول  عصبانیــت  از  کنــد 
ــای  ــن عالقه ه ــک چنی ــه ی ــی ب ــود. زندگ ــب ب ــی عجی ــن خیل ــرای م ــر ب ــن خب ای
ــا  ــتند و ب ــی هس ــان حیات ــه کوچکی ش ــا هم ــا ب ــن عالقه ه ــده و ای ــته ش ــی بس کوچک
ــت دارم.  ــو را دوس ــه ت ــن  ک ــروم. م ــت ب ــد. قربان ــت نمی آین ــه دس ــن ب ــود ای وج
ــو را دوســت دارم...مــي بوســمت: فــروغ ــو را دوســت دارم. مــن  کــه ت مــن  کــه ت

 فروغ فرخزاد ؛ زندگی نامه ی ادبی و نامه های چاپ نشده  به کوشش فرزانه میالني

ک است؟    چرا دنیا وحشتنا
| بخیش از نامه فروغ فرخزاد به ابراهمی گلستان
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 دیشــب منــزل امیــری فیروزکوهــی کــه خــوب مــی شناســیش و غــزل خیلــی عالــی 
مــی گویــد، بودیــم. فــرخ و رهــی و گلچیــن و یــک پیرمــرد بــه نــام علــی اکبــر قویــم 
کــه از ادباســت و کتــاب تصحیــح مــی کنــد، نیــز بودنــد. امیــری را نمــی دانــم دیــده 
ــوب  ــی آدم محج ــودش خیل ــی خ ــده ای. ول ــا دی ــه حتم ــش را ک ــه. عکس ــا ن ای ی
ــم  ــات ه ــرق و مخلف ــم و ع ــود و بودی ــته ب ــور نشس ــاط ف ــای بس ــت. پ ــی س و نازنین
ــود.  ــم ب ــی ه ــمش ناقالی ــرق کش ــردم و ع ــا ک ــرق اکتف ــه ع ــط ب ــن فق ــه م ــود. البت ب
ــو عــرق خــور  ــر چــه ت ــی. اگ ــی خال ــم. جایــت خیل ــم و شــعر خواندی هــی خوردی
نیســتی و آوجــاو )علیــه اّلعنــة( هــم از پــا درت مــی آورد. بــاری محمــد جــان مــی 
دانــی کــه مملکــت عجیــب و مــردم پــدر ســوخته ای داریــم. از صــدر تــا ذیــل، از 
ــاز  شــاعر تــا ماعــر، از هنرمنــد تــا بــی هنــر همــه دروغ زن و بــی حقیقــت و حقــه ب
ــی  ــه نوعــی، پشــت ســر هــم حــرف م ــدام ب ــر ک ــا ه ــد. منته ــرگ و آدمیخوارن و گ
زننــد، بــه هــم تملــق مــی گوینــد و بــرای هــم خودشــان را مــی گیرنــد و لــوس مــی 
کننــد. یــک شــلم شــوربای مزخرفــی، یــک لجنــزار متعّفنــی اســت کــه بیــا و ببیــن.
ایــن حضراتــی کــه دیشــب در خدمتشــان بــودم، گرچه هــر کدامشــان به تنهایــی دارای 
خوبیهــا و مزیتهایــی هســتند، ولــی آدم دلــش بــاال نمــی آیــد وقتــی مــی بینــد کــه بــا 
ایــن ظاهــر مهربــان و آراســته و ایــن صمیمیــت و یگانگــی و قربــان صدقــه رفتنهــا، 
بــاز هــم هــر کــدام تنهــا بــرای آن دیگــران صفحــه مــی گذارنــد و آیــه مــی آینــد و 
بــی صفایــی مــی کننــد. مخفــی نمانــد کــه ایــن آقایــان بــرای بیچــاره شــهریار اینقــدر 
بــد گفتنــد کــه اگــر آدم خالــی الّذهنــی بــود و دهــن بیــن و شــهریار را نمــی شــناخت، 
او را مــردک بــی ســواد بــی ذوقــی تشــخیص مــی داد کــه هــر چــه شــعر دارد بــازاری 
و مبتــذل اســت و حتــی یــک بیــت خــوب هــم در دیوانــش نیســت، بیچــاره شــهریار.

ولــی مــن از آنجــا کــه مــی خواهــم خــودم را هــم رنــگ جماعــت کنــم و بعــد از ایــن 
زندگــی ام را راه ببــرم و کار بــه کســی نداشــته باشــم، در ایــن محفــل و نظایــر آن حتی 
دم هــم برنیــاوردم و بــر نمــی آورم و فقــط ریــش مــی جنبانــم. البتــه دلم نمــی آید که 
مثــال در مــورد شــهریار حرفشــان را تصدیــق و تاییــد کنم، ولی از ســکوت خــودم نیز 
خوشــم نمــی آیــد. بلــه محمد جــان مهــدی هــم دارد آدم پدر ســوخته ای می شــود. 

|

 دارم پدر سوخته می شوم
| نامه مهدی اخوان ثالث به محمد قهرمان
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پاسخ 
در پایاِن نامه ات 

در واپسین نامه ات 
دل بر من!   پرسیده ای: 

مرا چقدر دوست داری؟  
جانان جان! 

چندان که بهار 
آسمان آبی را دوست دارد 

چندان که پروانه های سبک بال و  
 زنبورعسل های عاشق 

 گل های زندگی را دوست دارند   
شیره های شیرین را دوست دارند  

چندان که برف های کوه سار و 
چشمه های زالل البه الی بیشه زار 

مه تاب را دوست دارند 
آفتاب را دوست دارند 
من تو را دوست دارم 

جانان جان! 
چندان که خود را دوست داری 
چندان که خود را دوست دارم 

تو را دوست دارم
تو را دوست دارم.  

|
  چندان که بهار آسمان آبی

 |  شیرکو یب کس، شاعر کرد

اینک دختری میهن من است
 گزیده ی عاشقانه های

 شیرکو بی کس
 ترجمه ی رضا کریم مجاور 

انتشارات نگاه
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|

درست است سنم به این کتاب نمی خورد اما...
ــادرم  ــون دارم، م ــن کتابت ــا ای ــنگی ب ــای قش ــره ه خاط
ــی  ــه وقت ــی خاطــره ای واســم ســاخت ک ــی کوت ــا کوت ب
کتــاب شــما را دیــدم بلنــد داد زدم:))عــه مامــان کوتــی 

ــی!(( کوت
ــزدم  ــگ می ــد زن ــدم بای ــه میوم ــی از مدرس ــه وقت همیش
ــه((  ــیدم خون ــن رس ــی گفتم:))م ــادرم م ــه م ــون و ب کان
مــادرم همیشــه برایــم مــی خوانــد:)) کوتــی کوتــی مــن، 

ــاز کوتــی مــن(( ن
همیشــه همکارهایــش مــی گفتنــد:)) کوتــی کوتــی یعنی 
چــی؟!(( و مــا هیــچ توضیحــی بــرای انهــا نداشــتیم جــز 

یــک محبــت مادرانــه...
تابستون که رسید...

اولیــن میهمــان کانــون ....کتــاب شــما بــود... بــا 
کوتــی کوتــی  هــای  عنوان:قصــه 

بعــد از ایــن همــه ســال هنــوز هــم داســتان هــای 
ســرمانخوری کوتــی کوتی،دنیــا را بلــرزان کوتــی کوتــی 
ــم... ــی کن ــال م ــزه را دنب ــای بام ــن هزارپ ــه ای و مجموع

و وقتی کتاب تازه ای از کوتی کوتی می آید...
کوتی،داســتان  گوید:))کوتــی  مــی  مــن  بــه  مــادرم 

امــد.(( جدیــدت 

محدثه شامیل 15 ساله از مرکز5 |

آقای حسن زاده کوتی کوتی..
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الن کوالنژ عزیز،
تقریبــًا هــر روز، نامه هایــی بــه دســتم می رســد. نامه هــا دائــم از مــن ســؤال می کننــد. 
ــد.  ــت نمی کن ــن محافظ ــکوت از م ــه، س ــم. با این هم ــار می کن ــکوت اختی ــب س اغل
ــت  ــکوتی نیس ــت: س ــن اس ــد. و این چنی ــرار می ده ــم ق ــر در معرَض ــکوت بیش ت س

کــه از تــو محافظــت کنــد.
ــه می نویســیم،  ــی ک ــه شــمایید پاســخ بدهــم: هــر کتاب ــه نویســنده ای ک می خواهــم ب
ــدان  ــن ب ــد، ای ــی می آین ــم کتاب های ــر بازه ــه، اگ ــت. در ادام ــاب اس ــین کت واپس

ــوز نوشــته نشــده اســت. ــاب، هن ــن کت ــاب، آخری ــه آن کت معناســت ک
ــه اســت؟ چه کســی  ــم. اوضــاع چگون ــا فلســفه حرفــی نمی زن ــات ی ــت ادبی از وضعّی
ــخ  ــش پاس ــن پرس ــه ای ــا ب ــد ت ــی باش ــک و ازخودراض ــن مضح ــن چنی ــد ای می توان

دهــد؟ و اصــاًل چــه اهمّیتــی دارد؟
ــه  ــادی ب ــت ش ــرار نیس ــت ق ــه هیچ وق ــود. اگرچ ــی ب ــداِد شادی بخش ــی* رخ ۱۰ ِم

ــد. ــول بینجام ط
تمامِی آرزوهایم برای کارتان. ۱۲ اوت ۱۹۸۱

موریس بالنشو. ترجمه پرهام شهرجردی
 

ــوش  ــورِت خودج ــان به ص ــن روز، دانش جوی ــنگرها . دری ــِب س ــتین  ش ــی ۱۹۶۸. نخس ــه ۱۰ م ــاره ب * اش
ــاًل  ــرد و عم ــدت می گی ــورش ش ــای ضدش ــس و نیروه ــا پلی ــارزه ب ــد، مب ــنگر می زنن ــاختِن س ــه س ــت ب دس

ــود. ــه می ش ــی ۶۸ ریخت ــاِم م ــای قی پایه ه

|

  سکوت از تو محافظت نمی کند
 | نامه بوریس بالنشو به آلن کوالنرژ
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ــودم  ــد ب ــی بل ــردم. حت ــران کاوش می ک ــای دیگ ــه در چیزه ــدم. همیش ــرمنده ش ش
ــه ای  ــادر مجموع ــبانم اش. م ــاره بچس ــد دوب ــم و بع ــاز کن ــه را ب ــِت نام ــار پاک ــا بخ ب
نامــه داشــت، مربــوط بــه دوران جوانــی اش، کــه در آن هــا خطــاب بــه دوســتی همــه 
رازهایــش را گفتــه بــود. کمــی پیــش از مــرگ اش روبانــی دور آن هــا پیچیــد و از مــا 

خواســت آن هــا را بســوزانیم.
 ایــن کار را کــردم ــــ اما اول خواندم شــان. دفتر خاطرات دوســت هایــم را می خواندم 
ــودم چه طــور میزهــای پزشــکان همــکارم  ــردم؛ بلــد ب ــه کمدهاشــان هجــوم می ب و ب
ــت  ــان را به دق ــات کیف ش ــه محتوی ــد ک ــی بودن ــی بیمارهای ــم و حت ــی کن را وارس

ــدم.  ــی ندزدی ــت پول ــردم. هیچ وق بررســی می ک
به دنبــال چیــز دیگــری بــودم. راز. ضعــف آدم هــا. و چیزهایــی کــه هیچ کــس 

مــن. به جــز  نمی دانســت 

هنینگ مانکل ، کفش های ایتالیایی. 
ترجمه امیر یداله پور )۱۳۹۷(. 
چاپ اول. تهران: انتشارات آگه. 
صص ۹۴-۹۳.

|
به دنبال راز دیگران بودم
 |هنینگ مانکل
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ــارده چهــره  در بخــش چهــره  ــه و چه ــاب  بیســت نام احمــد رضــا احمــدی در کت
ــی نوشــته اســت: ــز دوای ــاره ی پروی ســیزدهم درب

 نمــی دانــم چگونــه اســت کــه بــرای معــدود کســانی کــه در عمــر دیــده ایــم نــه ســال 
ــوان و  ــتی و ت ــا هس ــت. ام ــره  راز  اس ــوط چه ــه خط ــان و ن ــت زم ــه گذش ــد، ن تول

اشــتیاق آن هــا بــرای زیســتن  راز  مــی شــود. 
پرویــز دوایــی ســالها پیــش از ایــران مهاجــرت کــرده اســت. وقتــی خبــر مــرگ مــادر 
احمدرضــا  را مــی شــنود بــرای دوســت دیرینــه اش نامــه مــی نویســد. از مــرگ دو 

مــادر مــی نویســد. مــادر خــودش و احمدرضــا:
ــه  ــه ای ک ــوار کهن ــر دی ــد نشســته روی چنب ــر بودن ــا کفت ــه نظــرم دو ت  آن دو زن...ب
رویــت را یــک لحظــه آن طــرف مــی کنــی، بــر کــه مــی گــردی ســرِ  دیــوار نیســتند.

...احمــد رضــا، مــن هــم مثــل تــو تقریبــا دلیــل هــا و تحمــل هــا و حوصلــه هایــم بــه 
آخر رســیده اســت... 

ــات  ــودش و لحظ ــد. از خ ــی نویس ــه م ــز نام ــرای پروی ــم ب ــدی ه ــا احم  احمدرض
ــد: ــی نویس ــادرش م ــر م آخ

 در روزهــای آخــر مــی گفــت : تخــت مــرا بــه روشــنایی ببریــد. همــه آنهــا ایــن جــا 
هســتند: پــدرم، شــوهرم ...

 هــوای اراک بارانــی اســت. کیــف قهــوه ای ام پــر از ســاز ســه تارمســعود شــعاری 
اســت. جیــب پیراهنــم عنــوان کتــاب دیگــر احمدرضــا احمــدی اســت:

 میوه ها طعم تکراری دارند. 
 در صفحه بعد احمدرضا نوشته است:

 مــن نمــی دانــم هنگامــی کــه انســان درک مــرگ کــرد و دانســت بایــد روزی از ایــن 
جهــان رفــت، پــس چگونــه دوبــاره از خــواب برمــی خیــزد صبحانــه را آمــاده مــی 

|

ی دارند    میوه ها طعم تکرار
 | نامه های پرویرز دوایی و احمدرضا احمدی
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کنــد بــه پرنــدگان دانــه مــی دهــد و بــا معصومیــت از خانــه بــه کوچــه مــی رود...؟ 
پرویــز دوایــی داســتان نویــس اســت و منتقــد فیلــم. در نوشــته هایــش بــه مضمــون 

تکــرار شــونده ی فیلــم هــای هیچــکاک  مــدام اشــاره مــی کنــد:
در اوج لحظــه هــای نــاب زندگــی، ناگهــان حفــره ای بــه دور از گمــان تــو دهــان مــی 

گشــاید و همــه خوشــبختی تــو را بــی رحمانــه مــی بلعــد. 
ــای  ــان ه ــاد. در خیاب ــاس آب ــک. در عب ــان مل ــی. در خیاب ــاغ مل ــی روم. در ب راه م
عبــوس. وعــده ی شــام، نــان ســنگک اســت بــی ســبوس. روی دیــوار خانــه هــا پــر 
ــی. نیســتند. دلیــل هــا، تحمــل هــا،  ــر مــی گردان ــر خوشــبختی اســت. ســر ب از کفت
حوصلــه هــا، زیــر بــاران، تمــام  شــده انــد. طعــم انبــه، فقــط بــرای چنــد لحظــه، نــا 
آشناســت. ســه تــار، خیــس اســت. مــرگ، فقــط بــه خــاک ســپردن جســم نیســت. 
تنهایــی، خــود مرگــی بــزرگ اســت. بچــه کــه بودیــم، گاهــی مــداد مــان را گــم مــی 

کردیــم. خبــر نداشــتیم روزی  دلیــل و تحمــل و حوصلــه  مــان، گــم مــی شــود. 
 اینکــه دلتنــگ باشــی و فــردا صبــح بلنــد شــوی و صبحانــه آمــاده کنــی، بزرگتریــن 
ــتان  ــتر از کوهس ــا بیش ــره ه ــت. حف ــراب اس ــان خ ــرخ جه ــت. نیم ــی اس راز زندگ

اســت. 
به  روشنایی  می روم.  همه ی چیزهای دوست داشتنی، آنجاست...
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ــه  ــد ک ــه ای می گوی ــابق، از نام ــات س ــم و دیپلم ــنده، مترج ــی، نویس ــدون مجلس فری
ــی  ــری ایتالیای ــام بازیگ ــت؛ پی ــته اس ــدی نوش ــا احم ــرای احمدرض ــورن ب ــوفیا ل س

ــی. ــرای شــاعر ایران ب
بخشــی از متــن نوشــته شــده مجلســی بــه شــرح زیــر اســت:  دیــروز کــه بــه دیــدار 

ــه نظــر می رســد. ــی ســر حــال ب ــدم خیل ــم، دی احمدرضــا احمــدی رفت
گفــت راســتش بــه خاطــر نامــه ای اســت کــه هــر چنــد بــا نیــم قــرن تاخیــر از ســوفیا 

لــورن دریافــت کــرده اســت!
گفتــم قضیــه چیســت؟ گفــت راســتش در جوانــی  هنرهای ســوفیا لــورن را می ســتودم 
و شــیفتگی و ارادتــی نســبت بــه ایشــان داشــتم و بــه شــوهر مرحوم شــان کارلوپونتــی 

حســادت می کــردم.

برخــی از دوســتان هــم آگاه بودنــد. بــرای یکــی از ایــن دوســتان کــه بازیگــر ســینما 
ــا ســوفیا  ــداری ب ــا دی ــه ایتالی ــرا در ســفری کاری ب ــد برجســته ای  اســت اخی و هنرمن
ــا  ــت، شــمه ای از ارادت باســتانی شــاعر م ــورن دســت می دهــد و او ضمــن صحب ل
بــرای ســوفیا تعریــف کــرده بــود. ســوفیا کــه از شــنیدن داســتان رومانتیــک و باســتانی 
شــاعری ایرانــی در ســرزمینی دیگــر بــه هنــرش بــه وجــد آمــده بــود، نامه ای دوســتانه 

ــد. ــا می نویســد و دریافــت آن حــال ایشــان را خــوش می کن ــه شــاعر م ب
البتــه ضمــن انــدوه از اینکــه چــرا ایــن نامــه بــا ۵۰ ســال تاخیــر بــه دســتش رســیده 

اســت! بــه یــاد شــهریار افتــادم کــه از زبــان حــال احمدرضــا بگویــد:

  سوفیا از نامه ات شادم ولی حاال چرا
 بی وفا این زودتر می خواستی حاال چرا. 

 سوفیا از نامه ات شادم ولی حاال چرا
 | نامه سوفیا لورن به احمد رضا احمدی

|
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سالم سیمین جان، خوبی؟
از داستان تازه چه خبر؟ چیزی ننوشته ای؟

ــوند،  ــر می ش ــر روز منتش ــادی ه ــتان های زی ــت. داس ــازه اس ــتان ت ــر از داس ــا پ اینج
ــو  ــه هیاه ــتان هایی ک ــر. داس ــس و خب ــزاران عک ــی و ه ــِن رونمای ــادی و جش ــا ش ب
بســیار دارنــد، امــا نــه حــرف تــازه ای دارنــد و نــه جوانــه ای در دلمــان می رویاننــد و 
نــه حتــی ســرگرممان می کننــد. مــن بــر ایــن بــاورم کــه بــرای نوشــتن بایــد بــه قــول 
دوســِت عزیــِز نادیــده ام، روحــی از آتــش داشــت و ایــن جــا آتــِش نوشــتن خامــوش 

اســت و آتــش خودنمایــی شــعله ور.  
اگــر بــودی، حتمــا خنــده ات می گرفــت از ایــن همــه انجمــن و کارگاه داستان نویســی 
و نوشــتن خــالق و... و از هــر  آنچــه کــه بــه نــام داســتان برپاســت و هیــچ نشــانه ای 
از داســتان در آن نیســت. هــر روز کتاب هــای بیش تــری منتشــر می شــوند امــا بــازار 
داســتاِن نــاب کســادتر می شــود. اصــال مگــر کلمــه را می تــوان بــه کســی آموخــت؟ 
ــد و  ــا می چرخ ــان واژه ه ــه در می ــی ک ــرگردان و سرکش ــوان آن روح س ــر می ت مگ
داســتان می آفرینــد را بــه کســی نشــان داد و گفــت ببیــن! یــاد بگیــر چــه طــور واژه هــا 

ــار هــم می نشــاند؟ را کن
ســیمین جــان، کاش داســتان تــازه ای بنویســی. داســتانی دربــارۀ سرگذشــِت داســتان. 
داســتان تــازه ای بنویســی و بگویــی در ایــن قحــط ســاِل روایــِت نــاب، بــه کــی بایــد 

ســالم کنــم؟...
ببخش اگر بار کلماتم رنجت را افزون کرد...

آسوده باشی دور از قصه های ناشنیدنِی این روزگار
خدا نگهدارت

 به کی باید سالم کنیم
برسد به دسِت سیمنی دانشور.

| نفیسه مرادی

|
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|
   می گفتی: مثل ماهی تکه تکه ات می کنم    

  | نامه فرانتس کافکا به پدرش

پــدر بســیار عزیــزم، بــه تازگــی پرســیدی چــرا بــه نظــر مــی آیــد از تــو مــی ترســم. 
هیــچ وقــت نمــی دانســتم چــه پاســخی بدهــم، کمــی بــه ایــن دلیــل کــه بــه راســتی 
تــرس بخصوصــی در مــن بــر مــی انگیــزی و شــاید بــاز بــه ایــن دلیــل کــه ایــن تــرس 
شــامل جزئیــات بــی شــماری اســت کــه نمــی توانــم همــه آنهــا را بســنجم و بــه طــور 
شــفاهی بیــان کنــم. اکنــون هــم کــه مــی کوشــم بــا نامــه پاســخت را بدهــم بــاز هــم 
پاســخی ناکامــل خواهــد بــود زیــرا حتــی هنــگام نوشــتن، تــرس و پیامدهایــش رابطــه 
مــن و تــو را مخــدوش مــی کنــد و اهمیــت موضــوع از حافظــه و درک مــن پــا فراتــر 

مــی گــذارد.

ــن  ــه م ــر متوج ــن دیگ ــود، و ای ــراه ب ــد هم ــا تهدی ــه ب ــو همیش ــای ت ــش دادن ه فح
هــم مــی شــد. وقتــی کــه فــی المثــل مــی گفتــی:   مثــل یــک ماهــی تکــه تکــه ات 
مــی کنــم ، بــا آنکــه مــی دانســتم اتفــاق بــدی بــه دنبالــش نخواهــد افتــاد )ایــن را در 
بچگــی هنــوز نمــی دانســتم(، وحشــتم مــی گرفــت، چــون ایــن گفتــه کــم و بیــش بــا 
تصــوری کــه مــن از قــدرت تــو داشــتم مــی خوانــد، مــی دانســتم کــه حتــی ایــن کار 
هــم از تــو بــر مــی آیــد. مــورد دیگــری کــه وحشــت آور بــود وقتــی بــود کــه تــو 
فریــاد زنــان دور میــز مــی دویــدی تــا یکــی از ماهــا را بگیــری، البتــه در اصــل نمــی 
خواســتی بگیــری ولــی دســت کــم وانمــود مــی کــردی کــه قصــد گرفتــن را داری و 

آن وقــت بــود کــه مــادر ســر مــی رســید و مــا را بــه ظاهــر نجــات مــی داد.

ــت   از  ــه ات داش ــه بچ ــود ک ــوری ب ــن تص ــر   ای ــار دیگ ــک ب ــه ی ــم ک ــی دیدی م
ــه همــراه  ــاز یافتــه بودیــم و چــون عطیــه ای نامســتحق ب برکــت عنایــت زندگــی را ب
ــب ســرپیچی  ــه عواق ــه راجــع ب ــی ک ــه اســت تهدیدهای ــن مقول ــم. از همی ــی بردی م
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ــی  ــود شــروع م ــورد پســندت نب ــه م ــی کاری را ک ــردی. وقت ــی ک از دســتورهایت م
کــردم، و تــو مــرا تهدیــد بــه شکســت مــی کــردی، حرمتــی کــه نســبت بــه عقیــده ات 
در خــودم احســاس مــی کــردم آن قــدر زیــاد بــود کــه شکســت حتمــی بــود، حتــی 
اگــر مدتــی بعــد پیــش مــی آمــد. اعتمــادم از عملــی کــه مــی کــردم ســلب مــی شــد. 
متزلــزل بــودم، مــردد بــودم. و هــر چــه بزرگتــر مــی شــدم تعــداد مــواردی کــه تــو 
بــرای اثبــات بــی قــدر بودنــم مــی توانســتی بــه رخــم بکشــی بیشــتر مــی شــد، و بــا 

ــا تــو شــده بــود. گذشــت زمــان، از جهتــی دیگــر واقعــًا حــق ب

بــاز هــم بگویــم کــه مــن بــه هیــچ وجــه ادعــا نمــی کنــم کــه ایــن کــه هســتم صرفــًا 
ــاد هــم  ــودم تشــدید کــردی، و زی ــو آن چــه مــن ب معلــول وجــود توســت، منتهــا ت
تشــدید کــردی، چــون در نظــر مــن قــدرت زیــاد بــود و تــو همــه  قدرتــت را در ایــن 

راه بــه کار گرفتــی .
ــی  ــدادی ول ــرار ن ــی ق ــه بدن ــرا مــورد تنبی ــه راســتی م ــو هیچــگاه ب درســت اســت ت
فریادهــای تــو، ســرخی چهــره ات، روش عجوالنــه ات در بازکــردن کمربنــد و قــرار 
دادن آن روی پشــتی صندلــی همــه اینهــا بســیار بدتــر از کتــک خــوردن بــود. مثــل 
ــد،  ــز کنن ــق آوی ــتی حل ــه راس ــر او را ب ــد اگ ــی را دار بزنن ــد کس ــه بخواهن ــی ک وقت
ــم  ــه مراس ــد در هم ــور کنن ــر او را مجب ــا اگ ــود ام ــام می ش ــز تم ــه چی ــرد و هم می می
پیــش از اعــدام شــرکت کنــد و در لحظــه انداختــن طنــاب دار بــه گردنــش خبــر لغــو 
حکــم اعــدام را بــه او بدهنــد بی شــک در تمــام زندگــی رنــج گــره دار را دور گــردن 

خویــش احســاس خواهــد کــرد.

مترجم: فرامرزبهزاد 
ناشر، خوارزمی
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  نامه ای به احمدرضا احمدی
گاهــی وقــت هــا از ایــن همــه لطافــت تعجــب مــی کنــم؛ از ایــن 
ــل هــا کــردن  ــوزاد، مث ــوی ن ــل ب همــه نرمــی و نازکــِی روح، مث
تــوی دســت وســط چلــه زمســتان، مثــل غــم روزهــای ابــری...

ــت.  ــه اس ــم جمع ــی نویس ــان م ــه را برایت ــن نام ــه دارم ای االن ک
انبــوه  از آن  هــم  مــن  بگویــم  اســت. خواســتم  بعدازظهــر 
بعدازظهــر هــای جمعــه کــه مــی گوییــد دارم، خواســتم بگویــم 
ــیم. ــا باش ــم تنه ــا ه ــد ب ــد. بیایی ــه نکنی ــی گری ــی، در تنهای از تنهای

راســتش را بگویــم مــن از خیلــی ســال پیــش اســت کــه بــا 
ــار  ــود کــه اولیــن ب شــما تنهــا هســتم. دقیــق یــادم نیســت کجــا ب
ــما.  ــای ش ــدم در دنی ــق ش ــما، عاش ــه ش ــدم در اندیش ــرق ش غ
ــاغ  ــا در ب ــران کــرد ی ــه مــن را حی ــود ک اســب و ســیب و بهــار ب
ــه الی کلمــات  ــود کــه گــم شــدم ال ب ــروک ب ــزرگ قدیمــی مت ب

جادوییتــان.
ــه نظــر مــن کتــاب هایــی کــه شــما بــرای کــودک چــاپ کــرده  ب
ایــد رده ســنی نــدارد. مــن وقتــی یــازده ســاله بــودم، مــی خواندم 
و ذوق مــی کــردم. االن کــه هفــده ســاله ام، مــی خوانــم و حــظ 
مــی بــرم. مربــی ام در کانــون کــه ســی و چنــد ســاله اســت، مــی 
خوانــد و فکــر مــی کنــد. مگــر چنــد نویســنده وجــود دارد کــه 
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اینگونه بنویسد؟ مگر چند آدم وجود دارد که بتواند با 
یک لیوان آب همه جهان را سیراب کند؟

ــد  ــود؟ کاش بدانی ــان هســت بوســیدنش ســهمتان از جهــان ب یادت
قســمتی از ســهم مــن از جهــان شــما هســتید. کاش بدانیــد چقــدر 
ــان هســتم. کاش بدانیــد چقــدر دوســتتان دارم... ای وای  دلتنگت
دیدیــد چــی شــد؟ آســمان را نــگاه کنیــد. غــروب شــده اســت. 

غــروب جمعــه...

من انبوهی از این بعدازظهرهای جمعه رّا
بیاد دارم که در غروب آنها

در خیابان
از تنهایی گریستیم

ما نه آواره بودیم، نه غریب
اما

این بعدازظهر های جمعه پایان و تمامی نداشت
می گفتند از کودکی به ما که زمان باز نمی گردد

اما نمی دانم چرا
این بعد از ظهر های جمعه باز می گشتند!

فاطمه شوندی
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ــم  ــی یافت ــعادت مجال ــی س ــر دو.زه ــد ه ــی ان ــای  زیبای ــه نامه ــنده/پروین و چ خش
ــندگی  ــت را رخش ــود نام ــه خ ــی ک ــو ببرم.توی ــوی ت ــه س ــرام ب ــا احت ــم را ب ــا ذهن ت
ــوان  ــودم.آن دی ــعارت ب ــوان اش ــردن دی ــاز ک ــق ب ــی عاش ــی.از کودک ــا میبخش و معن
ســرریز از تمثیــل و کنایــات کــه در اوج ادب در پرنیانــی مــی آرایی،میپیچــی و 
خوش،گــوارا بــه دســت صاحــب شــنوایش و حتــی او کــه ناچــار بــه شــنیدن میشــود 
ــه  ــم ک ــه ات بگوی ــن پندان ــت؛از کدامی ــخن اس ــتن س ــو آراس ــر ت ــپاری؛زیرا هن میس
ــرد  ــرا میب ــو م ــعری از ت ــته ی ش ــم.آرام آرام سررش ــرده باش ــخنت را ادا ک ــق س ح
ــت:  ــی گرف ــودم را م ــدش وج ــا خوان ــه ب ــم و عشــقی ک ــوی خاطــرات کودکی ــه س ب

کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرات کرد روزی بال و پر باز
و آن درس ایمان و توکل که به جانم آرامشی بی وصف میبخشد با هر بار؛هربار 

خواندنش:
مادر موسی چو موسی را به نیل / درفکند از گفته  رّب جلیل...

ــی  ــال م ــو  مج ــد زن در روزگار ت ــر چن ــم مگ ــود میگفت ــا خ ــار ب ــر ب ــوی من؛ه بان
ــر در  ــه دخت ــم ک ــی دان ــته بنمایانند؟!نه؛م ــه بایس ــن گون ــد و ای ــود را بیابن ــد خ یافتن
ــا  ــد ت ــه مــی یاب ــی دیگرگون ــرد توان ــرورش و لطــف و عنایــت یــک م ســایه ســار پ
ــد  ــس را بخواه ــه نف ــکا ب ــربلندی و ات ــا س ــه از او تنه ــردی ک ــاور کند؛م ــود را ب خ
و او مردیســت بــه نــام پدر.پشــتوانه ای کــه تــا ابــد فرامــوش نخواهــد شــد؛و 
تــو از میــان زنــان روزگارت اگــر عمــری دراز میداشــتی تــا چــه انــدازه فراتــر 
از ایــن گشــاینده ی دلهــای بیــدار و بــه خــواب رفتــه میبودی؟!تــو و چونــان 
اقتدار،ادب،علم،خودشناســی،حکمت و متانــت  تو،پشــتوانه ی منید.تویــی کــه 
ــرخ ادب... ــر چ ــن من؛اخت ــت پروی ــم داش ــتت دارم و خواه ــا داری.دوس را یکج

|

  نامه ای به پروین
| سمیرا عبایس
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|

بــرای مــن نوشــتن و ســرودن تنهــا ســرگرمی نیســت؛ بلکــه یک احتیــاج طبیعی اســت 
کــه مــرا بــه ایــن کار وامــی دارد. مثــل دخترجوانــی کــه قلبــش بــه عشــق و دوســت 
داشــتن احتیــاج دارد. قلــب و روح مــن هــم بــه نوشــتن و  ســرودن نیازمنــد اســت.

گوئــی چیــزی ناشــناس مــرا فریفتــه و بــه دنبــال خــود مــی کشــاند. صدائــی اســت کــه 
پیوســته بــه قلــب مــن بانــگ مــی زنــد و مرا،هشــیار یــا ناهشــیار، در پــی خــود مــی 
دوانــد. گاهــی چنــان وسوســه ی شــورانگیزی در دل پــر شــورم مــی افکنــد کــه مــرا 
آرام نمــی گــذارد. دلباختــه ی زیبایــی و کمــال و هنــر هســتم و از آنهــا، آن چــه در 

قلبــم اثــر و انعــکاس مــی گیــرد، مــی خواهــم روی کاغــذ آورده و بنــگارم.
ــندی روح  ــتن و خرس ــش خویش ــرای رام ــا ب ــم تنه ــی نویس ــازم و م ــی س ــه م آن چ
تشــنه و قلــب ســوزان خــودم اســت. هــر وقــت چیــزی ننویســم ناراحــت مــی شــوم 
و مثــل ایــن اســت کــه چیــزی گــم کــرده ام یــا کــم دارم. آنهــا را هــم کــه انتشــار مــی 
دهــم درســت مثــل آن گیتــار زنــی اســت کــه فقــط بــرای خــودش گیتــار مــی نــوازد. 
اگــر همســایه هــا از صــدای ســاز او حظــی ببرنــد بــه ســاز او گــوش مــی دهنــد و هــر 
کــس هــم خوشــش نمــی آیــد پنجــره ی اتاقــش را مــی بنــدد. مــن نیــز بــرای خــود 
ــد از او نمــی  ــاد کن ــا را نپســندد و انتق ــر کــس آنه ــم و ه ــی ســرایم و چــاپ میکن م

رنجــم.
ــی  ــته، و تعصب ــنائی داش ــر آش ــا هن ــه ب ــنفکرانی ک ــان و روش ــان جوان ــا می ــا اتفاق ام
کورکورانــه آنهــا را مقیــد نســاخته، بســیاری از کارهــای مــن خــوش شــان آمــده شــور 
و ذوقــی در آنهــا پیــدا شــده اســت و شــما را هــم، نیماخــان عزیــز، واداشــته اســت 
ــرای شــما  ــد دســتاویزی ب ــه نوشــته ای ــه طــوری ک ــی بنویســید و ب ــه ی بزرگ ــه نام ک
شــده کــه بســیاری از گفتنــی هــا را گفتــه و دربــاره ی هنــر و شــعر نــو، کــه ارزش آن 

ــزد بســیاری ناشــناس است،ســخن هائــی بگوئیــد. ن

یز   نیماخان عز
| نامه ى شیز پرتو به نمیا
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سالم آقای ُبل ،آقای هانریش بل
حال شما خوش است ؟ 

راســتش تــو ایــن چنــد ســال اخیــر مهــم تریــن چیــز زندگی 
یعنــی زندگــی کــردن رو از یاد بردم شــاید بایــد اینقدر ازش 
دور نمــی شــدم ولــی خب هــر چیــز مهارتی می خــواد مثل 
مهارت شــما تــوی نوشــتن ....عجــب رمانی..دســتمریزاد 
معرکــه بود..عقایــد یــک دلقــک رو میگم ..بخدا پوســت 
کتــاب کنــده شــد تــا خوندمش..خنــده داره ؟ خــب مگــه 
ــود  ــا ب ــب اینج ــرد ؟ و جال ــوخی ک ــا ارواح ش ــه ب ــی ش نم
ــا !و   ــی وف ــدم،دختره ب ــر ش ــاری متنف ــر از م ــن آخ ــه م ک
ــی ذهــن و روان پریشــانی  ــی خیل شــیفته دلقــک .. میدون
داشــت امــا خــب دارم فکــر میکنــم حــال و احوالــت االن 
ــت هســت جــدا  ــه آشــفتگی نوشــتن کتاب ــه ب چطــوره ؟ اگ
ــی ازون  ــت یک ــو رمان ــری ت ــی نگ ــم ،جزئ ــن میش غمگی
ــی  ــز ظریف ــا طن ــه منه،ب ــورد عالق ــه بشــدت م ــه ک چیزهایی
کــه داشــت ..خــدا مــردم از خنــده تــو بعضی قســمتهاش ..
اما اونجا که میگه یک چیز زیبا وجود دارد ، هیچ ؛به هیچ 

چیز فکر کن معرکه س .
ــار  ــات دچ ــی اوق ــه گاه ــا اون جمل ــخصا ب ــودم ش ــن خ م
آرامــش شــدم ، و اینکــه بــه دلقکــی فکــر کــن کــه 
ایــن جملــه  بــا  پاهایــش میریزد،بلــه  اشــکهایش روی 
میــاره  بالهایــی ســر آدم  گاهــی  گریــه کردم..تنهایــی 
کــه دیوانگــی و مالیخولیایــی شــدن جایــگاه بحقیــه.و 

|

   در اشتیاق به خویشنت
|  زهره عییس آبادی 
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. ســوخت  درد  نــوع  ایــن  بــا  انســانی  بــرای  دلــم 
درســته کــه تــوی رمــان،  عشــق بــه ماری تــو وجــود  دلقک 
رگ و ریشــه دونــده بــود امــا واقعیــت ماجــرا و اینکــه تــو 
مــاری داشــتی و بهــش رســیدی خیلــی شــادم کــرد ..

آقــای ُبــل مــن بــا تــو هــم رگ و ریشــه ام امــا خــب 
ــن  ــه بی ــی انداخت ــا جدای ــی چیزه ــروز خیل ــان ام ــو جه ت
،جنــگ  دروغــی  عجیــب  اعتقــادات  آدمها..مثــل 
جنگهــای   تعــداد  ..کاش  متنفــرم  جنــگ  از  ..وای 
مگــه  نکــرده  خــدای  نبــود  نمیگــم  بــود  کــم  جهــان 
میشــه یــه عــده قلــدری نکننــد ..کاش کــم تــر بــود ..

ــه  ــت نام ــای هدای ــه آق ــتم ب ــتش دوسداش ــل راس ــای ُب آق
بنویســم و بگــم ایــن چــه کاری بــود ؟ منظــورم بــوف کــور 
ــای  نیســتااا منظــورم اون خودکشــی مســخره س .خــب آق
هدایــت : میمونــدی دو تــا رمــان اضافــه مــی نوشــتی ازت 
ــی  ــنده خوب ــتم نویس ــت داش ــدر دوس ــد ؟ چق ــی ش ــم م ک
مــی بــودم ..رشــته مــن ادبیــات فارســی بــود و از شــما چــه 
پنهــون تــوی یــک دانشــگاه خــوب دولتــی درس خونــدم و 
اســتادامونم کــه مثقالــی نمــره مــی دادن. من دوســت داشــتم 
روانشناســی بخونــم امــا قســمت نشد..راســتی، بگــم که بدم 
نمیــاد بــرای آقایــون ،گابریــل و چخــوف و سامرســت مــوام 
و تواســتوی و ُاهنــری و... هــم نامــه بنویســم امــا خــب ایــن 
ــود  ــه ب ــر و روم کــرد و معرک ــت زی ــه  کتاب ــن آخری ــدر ای ق
ــم ... ــکر رو ازت بکن ــر و تش ــت تقدی ــتم نهای ــه  خواس ک

امیدوارم در جایگاه ابدی به شادی سر کنی.

 |
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|

ی گزوپر    اضطراب و عشق ا
 | فاطمه نصیری

آنتوان، دوسنت، اگزوپری
تــا  کــردم  تکــرار  را  نامــت  چندبــار  دانــم  نمــی 
نداشــتم،  مشــکلی  آنتــوان  بــا  کنــم.  تلفــظ  درســت 
اگزوپــری. از  نبود،امــان  ســخت  هــم  دوســنت 

ــر  ــکار ناپذی ــی اســت ان ــا واقعیت ــده دار باشــد ام شــاید خن
ــان  ــح نامت ــظ صحی ــتن و تلف ــاد داش ــه ی ــه ب ــم ک در زندگی
برایــم مهــم اســت؛ چــون نویســنده محبــوب مــن هســتید.

سالم به خلبانی که با شازده کوچولو دوباره ما را تا 
خودمان پرواز داد.

آنتوان دوسنت اگزوپری دل نشین ترین نام خارجی که با 
وجودم مأنوس است.

ــت  ــا گف ــا وباره ــی و باره ــو  زندگ ــازده کوچول ــا ش ــن ب م
ــه  ــن ب ــاه مــرور کــرده ام. اگــر مســیر رفت وگویــش را باروب
ــام  ــم ازتم ــر بگیری ــی در نظ ــی صوت ــل کتاب ــگاه را مث دانش
صفحاتــش صــدای  روبــاه و شــازده را مــی شــنوید.

اغــراق نکردهــام اگــر بگویــم کلمــه بــه کلمــه شــازده 
کوچولــو را از بــر هســتم هــم مــی دانــم و هــم نمــی 
دانــم چــرا کتابتــان برایــم همیشــه تازگــی دارد، کتــاب 
بــار دیگــر هــم کــه بخوانــم  جاودانــه شــما را هــزار 
دارد. دلچســب  و  تــازه  طعمــی  هربــار  مطمئنــم 
گنجیــد نمــی  ام  مخیلــه  در  گاه  هیــچ  اعتــراف:  یــک 



91دوماهنامه ادبی . شماره  هفتم 1398

یــا  مولــوی  حــد  در  را  خارجــی  ای  نویســنده  کــه   
باشــم. داشــته  دوســت  ســعدی  نــاب  هــای  شــعر 

یــک چیــز دیگــر البتــه اگــر ناراحتتــان نکنــد، زیــاد بــه ایــن 
موضــوع فکــر مــی کنــم کــه بــرای کتــاب شــما مــی تــوان 
نــام دیگــری گذاشــت مثــال )راز گل ســرخ( امــا خیلــی زود 
از صرافــت مــی افتــم، همــان شــازده کوچولــو بهتــر اســت.

نویســنده محبــوب مــن، بارهــا خواســته ام مثــل شــما 
بنویســم و آرزویــم همیــن اســت کــه کتابــی را تمــام 
ــا کاریســت  ــش نکاهــد، ام ــان از حرارت ــذر زم ــه گ ــم ک کن
از  دوهــل  آواز  مثــل  دقیقــا  ممتنــع،  و  ســهل  شــدیدا 
ــد  ــت. هرچن ــی هاس ــا ایران ــت م ــوش اس ــنیدن خ دور ش
دیــدن تصویــر جلــد کتابتــان در کتابخانــه ام اصــرارم 
میدهــد. نشــان  رویایــم  آوردن  دســت  بــه  بــرای  را 

بــه  ای  عالقــه  کــه  بدانیــد  خواهــم  مــی  پایــان  در 
تمــام روزنامــه  تیتــر  هــر وز صبــح  امــا  نــدارم  خبــر 
ســتاره  کــه  شــاید  خوانــم  مــی  را  معتبــر  هــای 
شناســی ســیاره شــازده کوچولــو را کشــف کنــد و...

                                                                   دوستدار 
شما یک خواننده پرو پا قرص

 |



92دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

به نام خدایی که باورش عشق است
درود بر تو، ای قهرمان زاد و قهرمان پرور کلیدر

ــی  ــی وطن ــودن را در ب ــق ب ــوِد عش ــِج خ ــه رن ــرا ک ــزن؛ چ ــدا ب ــی * ص ــرا  صوق م
ــر پیکــره  ــار مــن اســت کــه زخــم چنیــن دردی ب عشــق کشــیده ام و کــدام زن از دی

ــد؟  ــته باش ــوش ننشس ــتش خ سرنوش
ــار کــه نســیم  ــار. همــان یــک ب ــی، یــک ب ــار اســت زندگان نوشــته ایــد:  ...یــک ب
صبــح را بــه ســینه فــرو مــی دهیــم، همــان یــک بــار کــه عطــش خــود را بــا قدحــی 
آب خنــک فــرو مــی نشــانیم، همــان یــک بــار کــه ســوار بــر اســب در دشــت تاخــت 

مــی کنیــم، یــک بــار... یــک بــار و نــه بیشــتر.
بعــد از آن دیگــر تمــام عمــر را مــا دنبــال همــان چیزهــا مــی دویــم، بعــد از آن دیگــر 
ــه دنبــال همــان طعــم اولیــِن زندگانــی هســتیم؛ در پــی لــذت اول.  تمــام مــدت را ب
ــار اول را در آن بیابیــم، آب را ســر مــی  ــا طعــم ب ــدان مــی کشــیم ت ــه دن ســیب را ب
کشــیم تــا لــذت رفــع عطــش بــار اول را پیــدا کنیــم. در آب غوطــه مــی زنیــم تــا بــه 
ــم.  ــن نســیم بیابی ــا نشــانی از آن اولی ــم ت ــار اول برســیم و نســیم را مــی بلعی شــوق ب

زندگانــی یــک بــار اســت، در هــر فصــل...
تو چه می پنداری، ستار، تو درباره زندگانی چه فکر می کنی؟

-شــیرینی زندگانــی بیــش از یــک باربــه کام آدم نمــی نشــیند، امــا تلخــی هایــش هــر 
بــار تــازه انــد، هــر بــار        تــازه تــر.  )کلیدر-محمــود دولــت آبــادی(

امــا ای قهرمــان زاد و قهرمــان پــرور کلیــدر! چطــور مــی توانــد زندگــی فقــط یــک 
ــد؟  ــم دی ــهر نخواه ــلوغی ش ــح در ش ــد را هرصب ــر آن لبخن ــا دیگ ــد؟! آی ــار باش ب
آیــا  او  را در ازدحــام ایســتگاه هــا نخواهــم جســت؟ آیــا ســفر و بدرقــه تنهــا یــک 
ــه قهــری مبــدل نخواهــد شــد؟  ــه آشــتی و هــر آشــتی ب ــا هــر قهــر ب ــار اســت؟ آی ب
اگــر چنیــن نباشــد، چطــور پــل هــای شکســته پیونــد مــی خورنــد و زلزلــه هــا درهــم 
ــی دارد  ــر م ــم ب ــتی، زخ ــد و آش ــی یاب ــام م ــر، التی ــِم قه ــور زخ ــکنند؟ چط ــی  ش م
ــن و  ــری در ذه ــا تصاوی ــی ب ــود؟ زندگ ــه ش ــاز یافت ــو ب ــال از ن ــک اتص ــا ارزش ی ت
روحمــان هــزاران بــار از نــو شــروع مــی شــود. مــرگ تنهــا مــی توانــد دری بــه روی 
تــداوم تصاویــر باشــد. گاه امیــدوارم کــه از نــو آن لبخندهــا، ثانیــه هــا و آشــتی هــا را 

  آیا بهشت روستای تو نیست؟! 
  نامه گالیا توانگر | به محمود دولت آبادی
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در تــداوم دنیــای دیگــری بــاز پــس بگیــرم. بــاز  او  را از نــو ببینــم.  او  مــی توانــد 
عزیــزی باشــد یــا ماهــی قرمــز کوچکــم کــه ســالی همدمــم بــود و درســت در لحظــه 
ســال تحویــل از نفــس افتــاد؛ یــا همیــن کالغــی کــه برایــش خــرده نانــی مــی ریــزم؛ 
ــدوام  ــه ت ــن را ب ــه ام.  او  همیشــه م ــش ریخت ــه ریشــه های ــه حــرف ب ــی ک ــا گلدان ی
ــد  ــد.  او  عشــق اســت. عشــق نمــی توان لحظــه هــای روشــن و جــاودان مــی خوان
در ثانیــه ای بــی تکــرار توقــف کنــد، جــاری ســت و قلــب را بــه تپــش وا مــی دارد. 
ــع هــای بیشــمار  ــا ول ــار زندگــی کــردن همــه چیــز را ب بگــذار درپــی فلســفه یــک ب
نابــود نکنیــم. بگــذار در ذهــن هــم بــا همــه خوبــی هــا و بــدی هــا، قهرهــا وآشــتی 
ــد تکــرار شــویم. بگــذار خودمــان باشــیم.                                                                                  ــا اب هــا، خواســتن هــا و نخواســتن هــا ت
ــت  ــت:  شکس ــی زد؛ گف ــرف عجیب ــن ح ــه م ــار ب ــک ب ــی، ی ــش جوان ــا پی ــال ه س
عشــقی هیــچ معنایــی نــدارد، چــون بعــد از مــرگ بــه نــوری، بــه اویــی، بــه آن چــه 

کــه دوســتش مــی داشــته ای، خواهــی پیوســت.            
آیــا آن لبخنــد را دوبــاره بــاز خواهــم یافــت؟ آیــا دوبــاره از قطــار پیــاده مــی شــود 
ــرار  ــرار و تک ــد درتک ــد داد؟ امی ــالم خواه ــتاده ام س ــن ایس ــه م ــتگاهی ک ــه ایس و ب
ــم.                                                                                                               ــر بخواهی ــت، اگ ــت هس ــه فرص ــور. همیش ــه ای ن در روح و روح در انتظارجرع
چقــدر دلــم مــی خواهــد همــه چیــز در تــداوم باشــد. روزی  او  را ببینــم و بهشــت 
چــه مــی توانــد باشــد، جــز  او ؟ جــز عشــق، جــز همــان لحظــه هــای نــاب کــه هیــچ 
کــس جاودانگــی شــان را بــاور نداشــت؟ ســرانجام همــه گام هــا بــه مقصــد مــی رســند 
و مقصــد شــروعی دوبــاره اســت. درســت مثــل بهارهایــی کــه مــی آمــدی و زمســتان 
هایــی کــه مــی رفتــی. بیــا چکمــه هایمــان را بپوشــیم و در بــرف -هــر چنــد ســنگین- 
ــاران  ــر داریــم. در ب ــا چترهایمــان را ب ــا بگذاریــم. بی تصویــر دو رد پــای منظــم زیب
بایــد بــا چترهــای رنگــی بــاز قــدم زد! پرنــده هــا دو چتــر را از شاخســاران مــی بیننــد 
و بهــار از رنگیــن چترهــا بــا اشــتیاق مــی بــارد. بیــا مــرا بــه روســتایت کــه هیــچ وقــت 
ــداوم شــور  ــر. راســتی ت ــف شــده، بب ــرور توصی ــان پ ــدر  قهرم ندیدمــش و در کلی

انگیــز ســپیده صبــح در بامــداد مــرگ! آیــا بهشــت روســتای تــو نیســت؟! 

توضیح:   صوقی  یکی از شخصیت های زن در رمان  کلیدر  است

|
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سالم آقای فرهاد حسن زاده
زیبــا  کتــاب  کــه  بــاری  اولیــن  مــن 
ــردم  ــی ک ــر م ــدم فک ــن را دی ــم ک صدای
ــتم  ــا دوس ــی ب ــت ول ــی نیس ــاب جالب کت
شــما  کتــاب  از  او  و  کــردم  مشــورت 
ــم  ــم تصمی ــن ه ــرد م ــف ک ــی تعری خیل
گرفتــم کتــاب شــما را امانــت بگیــرم .

انقــدر  و  خوانــدن  بــه  کــردم  شــروع 
ــز  ــه هرگ ــودم ک ــده ب ــا ش ــته ه ــرق نوش غ
نــگاه  وقتــی  و  فهمیــدم  نمــی  هیچــی 
ــاعت از  ــه س ــدم س ــردم دی ــاعت ک ــه س ب
زمــان شــروع کتــاب گذشــته اســت...

و فقط غرق کتاب بودم...
خیلی خوشحال بودم از این که کتاب شما 

توانست من را جذب کند...
از  ایــن شــدت  بــه  بــه حــال  تــا  مــن 
بــود.... نیامــده  کتــاب خوشــم  یــک 

ــه  ــدم متوج ــاب را خوان ــن کت ــی ای و وقت
شــدم نویســندگانی هســتند کــه کســایی 
ــد. ــذب کنن ــدن ج ــه خوان ــن را ب ــل م مث

نیلوفر محمدی13 ساله ازمرکز5

|
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سالم جوزف
ای  عالقــه  و  تــو  بــه  متنــم  ابتــدا  در 
پــردازم مــی  دارم  قلمــت  بــه  کــه 

پرداختــن به تو وقدرت قلمت کاری ســخت 
بــرای بــرای مــن و تمــام مخاطبینــت اســت

تــو شــدی قهرمــان مــن در قلم.مغــز و 
ــیدی. ــش کش ــه چال ــرا ب ــب م ــم و قل جس

امــا  ترســناک  چالشــی 
پرهیجــان. و  شیرین،شــیرین 

ــنده  ــوان نویس ــه عن ــمت را ب ــه اس ــی ک وقت
مــورد عالقــه ام اوردم ،تام را به یادم اوردم.

تام،همــان پســر شــجاع و دوستداشــتنی 
ســختی  و  مبــارزات  تمــام  مــن  کــه 
چشــیدم. کنــارش  در  هایــش 

همان کســی که تو او را به قدرت و شجاعت 
ــدار کــردی. ــم را بی ــام درون رســاندی،تو ت

امیــدوارم کــه قــدرت قلمــت بیشــتر و بیشــتر 
شــود تا به جنــگ افکار های بیهــوده روی.

محمد رضا دینی
15ساله از کانون مرکز 5
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درود بر تو، ای خالق نام کوچکم   گالیا 
نــام کوچکــم گالیــا ســت. بعضــی مــی گوینــد معنایــش مــی شــود؛ دلفریــب زیبــا و 
ــال دســت نیافتنــی معنایــش مــی کننــد. مــن دوســت دارم، ســاقه  بعضــی دیگــر خی
ســبز برنــج معنایــش کنــم؛ چــون در شــمال بــه افــرادی کــه ســاقه برنــج بــر دوش مــی 
کشــند و حمــل مــی کننــد، گالــی کــش مــی گوینــد. ایــن معنایــی کــه خــود یافتــه ام، با 
رنــج زندگــی کارگــری بیشــتر عجیــن اســت و بــرای همیــن دوســت تــرش مــی دارم. 
ــدری  ــب پ ــیرازی و  از جان ــم ش ــدان مادری ــه خان ــوم ک ــر ش ــا متذک ــن ج ــه همی البت
تهرانــی ام. مــادر بــزرگ پــدرم، شــوهرش درجنــگ بــا روس هــا مفقــود مــی شــود. 
ــه  ــد. اگرچ ــی آی ــران م ــه ته ــی دارد و ب ــر م ــیرین ( را ب ــید ش ــا دخترش)خورش تنه
هیــچ یــک از پــدر بــزرگ هایــم را در زمــان حیاتشــان ندیــده ام، امــا مــادر بــزرگ 
پــدرم را کــه مــادر جــون صــدا مــی زدیــم، بــه خوبــی بــا چــار قــد گل گلــی اش بــه 
یــاد دارم. صــد و انــدی ســال هــم عمــر کــرد و تــا آخــر عمــر- بعــد از مفقــود شــدن 
شــوهرش-مجرد مانــد. همیشــه شــب هــا یــک گالبــی ســالم و درشــت و پــارچ آب 
ــم(  ــِد خورشــید شــیرین)مادر بزرگ ــا فرزن ــی گذاشــت. تنه ــاالی ســرش م خنکــی ب
پــدرم بــود. خورشــید شــیرین زن زیبایــی بــود. چشــمانی آبــی و موهــای قهــوه ای 
ــا  ــه روس ه ــان ب ــی رســد اجدادم ــه نظــرم م ــا داشــت. ب روشــنی همچــون روس ه
ــا داستایوفســکی و یــا تولســتوی عمــوزاده در  برســد. خــودم هــم بــدم نمــی آیــد ب

بیایــم!
یکــی از ســواالت اساســی زندگــی مــن همیشــه ایــن بــوده کــه چــرا باالخــره شــما بــا 
دختــری کــه دوســتش مــی داشــتید، )گالیــا ( در ســال ۱۳۳۲ ه.ش ازدواج نکردیــد؟ 

ی که    دخرت
      دوستش داشتی چی شد؟

  نامه گالیا توانگر | به هوشنگ ابهتاج   
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یکــی از بزرگتریــن آرزوهایــم ایــن اســت کــه بــرای یــک بارهــم کــه شــده، شــما را 
از نزدیــک ببینــم و بــا شــما چــای بنوشــم و از عشــقتان  گالیــا  بپرســم. تکــه کالم مــن 
همیشــه ایــن بــوده کــه منتظــرم ابتهــاج بیایــد! شــاید هــم بپنداریــد ایــن هــا کنجــکاوی 
هــای ســاده زنانــه اســت و پاســخی نمــی دهــم، ولــی مــن در پــی یافتــن دالیل شــکوه 
آن عشــق و ســرودن شــعر  کاروان  هســتم. البتــه از نــام شــعر هــم پیداســت کــه عشــق 
ــی رود. ــی م ــد، یک ــی مان ــا م ــی از کاروان ج ــی یک ــت، گاه ــال نیس ــه وص همیش

والدینــم نــام کوچکــم را از شــعر  کاروان  در دفتــر ســیاه مشــقش گرفتــه انــد. 
پــدرم مــردی کتابخــوان و خــوش ســلیقه ای بــود. بــا ایــن حــال بــه خاطــر 
شــغل پــدرم کــه در ســازمان کشــاورزی خدمــت مــی کــرد، مــن و خواهــر و 
بــرادرم، زاده بوشــهریم. همــه جــا هــم گفتــه ام علــی رغــم ایــن کــه شــمال 
ابدالدهــر. تــا  بوشــهرم  بــه  متعلــق  ،امــا  خــورده  پیونــد  مــن  در  جنــوب  و 
جنــوب در رگ هایــش نفــت و حتــی بــا ارزش تــر از آن، شــعر مــی جوشــد.

از نامــم خوشــم مــی آیــد. بــا شــعر عاشــقانه ای کــه در ســال ۱۳۳۲ بــرای دختــری 
بــه نــام گالیــا ســروده ایــد، نســبتی دارد. خیلــی بایــد خــوش شــانس باشــی کــه نامــت 
در دفتــر اشــعار شــاعری بــه بزرگــی شــما آمــده باشــد، داســتان عاشــقانه ای را هــم در 
خــود حفــظ کــرده باشــد، بعــد هــم خــودت شــاعر باشــی و نمــک گیر عشــق به شــعر. 
گالیــا بــر وزن تنهــا. حقیقتــش را بگویــم از دلفریــب زیبــا بــودن کــه چراغــی در مــن 
روشــن نیســت. هــم ظاهــری معمولــی  دارم و هــم دوســت دارم، زنــی بــا ظاهــری بــه 
ــه نظــر برســم. از لبــاس هــای منجــوق و پولــک خوشــم  نمــی آیــد.  شــدت ســاده ب
لبــاس بایــد بــرش هــای حرفــه ای و رنــگ هــای مالیــم دلفریــب داشــته باشــد. زلــم 
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ــران  ــل دخت ــد مث ــای بلن ــرای زن، موه ــن ب ــتند. م ــور نیس ــن ج ــلیقه م ــا س ــا ب زیبوه
عــرب و کفــش هــای پاشــنه دار مثــل مانکــن هــای ایتالیایــی را زیبایــی مــی دانــم. 
بیشــتر روزهــای ســپری شــده عمــرم کتانــی همچــون ُســم اســب پوشــیده ام و دویــده 
ام. هــر چنــد خــدا را شــکر، کچــل نشــدم و گیــس هــای بافتــه شــده ام، بیــش از هــر 

ریســمانی مــرا بــه مــوج هــای خلیــج و سرشــاخه نخــل هــا گــره مــی زنــد.

بــه شــدت گالیــا بــر وزن تنهــا بــه مــن مــی آیــد. آخــر زنانــی کــه کتانــی مــی پوشــند 
و ظاهــری ســاده دارنــد، کجــای روزگارملکــه خوانــده شــده و محبوبــه قــرار گرفتــه 
انــد؟ دلفریبــی مــن بــه زنــده نگــه داشــتن کــودک درونــم و صراحــت لهجــه خالصــه 
مــی شــود. صراحــت لهجــه ای کــه شــجاعت گفتــن ناگفتــه هــا را مــی دهــد. خــودم 
را بــه دردســر ایــن کــه دیگــران چــه فکــر مــی کننــد؟ نمــی انــدازم. بگــذار هــر چــه 

مــی خواهنــد فکــر کننــد.
آن قــدر خــودم هســتم کــه گاه متوجــه شــخص روبرویــی ام نیســتم و گویــی بــا خــودم 
حــرف مــی زنــم. یــک چنیــن روحیــه ای کــه داشــته باشــی و نتوانــی زیــر آبــی بروی 
و زیــر آبــی بزنــی، نــه مــی توانــی در ســتاد تبلیغاتــی نامــزد هــای ریاســت جمهــوری 
مدیــر روابــط عمومــی بشــوی و  پولــی بــه جیــب بزنــی، نــه در سلســله مراتــب اداری 
پلــه ای را بــاال خواهــی رفــت. تنهــا در خــودت صعــود مــی کنــی؛ یــک  جــور تزکیــه 
نفــس و آســودگی خیــال. شــما کــه خــود ســال هــا اســیر کار در شــرکت ســیمان بــوده 
ای، خــوب درک مــی کنیــد کــه چــه مــی گویــم؟ بــرای مــا ترقــی کاری، یــک پلــه 
دارد، همــان پلــه ای کــه روز اول از آن عبــور کــرده و داخــل محــل کارمــان شــده ایــم 

و همــان پلــه ای کــه روز آخــر مــا را بــه خــروج راهنمایــی مــی کنــد.
مضــاف بــر ایــن کــه هیــچ مــردی زن کامــال مســتقل و بــا صراحــت لهجــه را بــه زیــر 
ــد،  ــای بلون ــدای آشــنایی، مو ه ــه در ابت ــی ک ســقف واحــدی راه نخواهــد داد. زنان
ذهنــی ســاکت و  خجالتــی نمــا و در ادامــه راه،  تنــد مــزاج و متوقــع هســتند، آینده ای 
بــا صندوقچــه طــال و جواهــر و ســکه و مردانــی چشــم قربان گــو در برابرشــان خواهند 
داشــت. کتانــی پــوش هــا نهایتــا مــی تواننــد یــک مطالبــه گــر زندگــی کارگــری یــا 
ــوز کــه  ــا هن ــه همیشــه تنهــا باشــند. جامعــه م ــه و صــد البت ــر جاذب ــی پ متفــاوت های
هنــوز اســت، زن مطبخــی فریبنــده و همیشــه متوقــع را دوســت تــر مــی دارد، بــرای 

همیــن معنــای  دلفریــب زیبــا  را بــرای نــام کوچکــم  گالیــا  دوســت نمــی دارم.
                                                                                                                       بــه 
ــار  ــد انتظ ــرون بگــذاری، بای ــی بی ــیدن کتان ــا پوش ــه ب ــه از خان ــت را ک هرجهــت پای
هــر گونــه نامالیمــات را داشــته باشــی. وگرنــه مــی نشســتی گوشــه خانــه و آب هــم 
ــردان  ــه م ــی ک ــرون گذاشــتی در میاب ــت را بی ــی پای ــکان نمــی خــورد. وقت از آب ت
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رقبایــی سرســخت در کارنــد. بــا ایــن حــال رو در رو مــی جنگنــد و خودشــان هــوای 
همجنــس خــود را بــه خوبــی دارنــد. 

امــان از همــکاران خانــم! بانــوان گــران قــدر در محیــط کار همچــون مهــره هــای  ک. 
ــوای  ــوه ه ــن الوج ــه م ــچ وج ــه هی ــم ب ــد و ه ــی رحمن ــم ب گ .ب  و  اس اس  ه
همجنــس خــود را ندارنــد. آن هــا بــرای ملکــه شــدن مــی تواننــد همــه چیــز را زیــر 
پــا ِلــه کــرده و بــه خیــال خــود بــر کرســی ملکــه جلــوس کننــد. مــن همیشــه از ایــن 
نــوع  ســادگی در دیــدگاه شــان رنــج بــرده ام. جامعــه صنعتــی امــروز درهیــچ نقطــه 
ــان در کار  ــالم زن ــت ناس ــاند. رقاب ــی          نمــی نش ــر کرســی ملکــه گ ــا زن را ب دنی

اساســا بــر ضــد خــود و بــی هیــچ دســتاوردی ســت.
رقابــت در زندگــی مــن بــرای بهتــر شــدن ســاحت اندیشــه و قلمــم معنــا یافتــه اســت. 
ــان  ــن، خودش ــر م ــگان در براب ــری دارم. هم ــای فک ــف ه ــی طی ــتانی از تمام دوس
هســتند. گــرگ هایــی کــه روبــروی مــن لبــاس گرگــی شــان را بــه کنــاری انداختــه و 
ثانیــه هایــی بــره شــده انــد. همــه ایــن هــا اعجــاز ایــن اســت کــه خــود ســعی مــی کنــم 
بیــن دوســتی بــا گــرگ یــا بــره درونــم بیشــتر پــا بــه پــای بــره درونــم، درچــراگاه دنیــا، 
بــا خورشــید و ســبزه هــا و بــره هــای دیگــر و چوپــان هــا خــوش بگذرانــم و از هــر 

فــرد و عنصــری کــه در کنــارم قــرار مــی گیــرد، یــاد بگیــرم.
ــه دره هــا  ــه دندانشــان نیفتــاده ام. ب ــا گــرگ هــا هــم دوســت بــوده ام، ولــی ب مــن ب
ــه عمــق  ــی ب ــد؛ وقت ــل ترحمــی ان ــاز و قاب ــا هــم موجــودات ن ــرگ ه ــده ام. گ نغلتی
ــر  ــی ب ــا نیســت؛ تنهای ــر وزن گالی ــی ب ــع تنهای ــی الواق ــی ف وجودشــان بنگــری و ببین
ــه  ــودن ک ــره ب ــه ب ــد ون ــه بدون ــد ک ــودن بلدن ــب ب ــه اس ــه ن ــت ک ــی س وزن آن های
صــادق باشــند، تنهــا کــف طمــع از دهانشــان مــی ریــزد و  نهایتــا در یــک روز ســرد 
ــره ای عاشقشــان شــده  ــچ ب ــه هی ــی آن ک ــی ســنگین ب ــی توشــه در برف زمســتانی، ب
باشــد، بــی آن کــه هیــچ چوپانــی برایشــان نــی بزنــد و الاقــل کمــی بــا نســیم رقصیــده 
باشــند، خواهنــد ُمــرد. مــن ُمردنــی ایــن چنیــن را نمــی خواهــم. مــی خواهــم تپــه 
هــا بــه وقــت مرگــم لبریــز شــکوفه هــای وحشــی محبــت هــای بکــر باشــند. همیشــه 
اندیشــیده ام در بهــار یــا در فصــل همــزادش پاییــز خواهــم ُمــرد، در حالــی کــه نــی 

لبــک هــا مــی خواننــد.
قبــل از آن زمــان، کاش بــا شــما چایــی بنوشــم و بــاز از  گالیــا  بگوییــم. نمــی خواهم 

از کاروان جــا بمانم. 

با فروتنی: گالیا توانگر
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سهراب جان!
تــو چــه گفتــی ســهراب؟! قایقــی خواهــم 
ســاخت؟ بــه چــه عمری؟..مگــر تــو عمــر 

نــوح را داری؟
ــتی  ــو ندانس ــی... ت ــی گفت ــت م اری راس
کــه قایــق را بســازی!....خانه شــاعرانه 
ــرای عاشــقانت....با شــعرهای  ســاختی ب
نویــی کــه گفتــی دلبــری کردی....دلــی را 
ــادی آورت آوردی... ــه ش ــه خان ــم ب ازغ

ــا چنــد کتابــت گل گلــی کــردی!  لبــی را ب
ــده آوردی... ــه خن ب

ــان راز گل  ــهراب ج ــی رود س ــادت نم ی
ــه  ــت را ک ــگ هــای کتاب ــت را ....رن های
ــه  ــی ب ــی زد و گاه ــرخی م ــه س ــی ب گاه

زردی!
را  ات  را...امیــدواری  ات  صبــوری 
داشــت.... خواهــم  و  داشــتم  دوســت 

بــه اتمــام رســاندی شــعرهایت را،امــا 
ــه  ــود ک ــیرین ب ــدر ش ــت انق ــاعرانه های ش
ــم  ــی خت ــچ جای ــه هی ــد ب ــا اب ــن ت ــرای م ب

نمیشــود...
را  جان!....قایــق  ســهراب  مــن  امــا 
خواهــم ســاخت در خانــه شــعرهایت...

ــه وار  ــی دیوان ــر میکن ــه فک ــم ک ــی دان م
ــم... ــی کن ــر م فک

فاطمه کدخداقلی 15ساله از مرکز5

|
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سالم رابرت جون ،
ــک  ــتم ، ی ــرات نوش ــه ب ــه نام ــره ی  باالخ
نامــه بــه بهتریــن نویســنده دنیــا، نویســنده 
؛ مــی خئــام  مــن  مــورد عالقــه ی  ی 
ــای  ــتان ه ــراغ داس ــرم س ــه ب ــدون مقدم ب
ــه  ــناکت ک ــز و ترس ــان انگی ــوز. هیج مرم
کــه همیشــه آرزو داشــتم مثلشــو بنویســم .

ــن  ــه ای ــم چــی میشــه ک   مــی خــوام بدون
ــه  ــوی بچ ــی ت ــی ؟ چ ــی نویس ــوری م ظ
ایــن طــوری  کــه  اومــده  پیــش  گیــت 
تــوی فکــرت مــی گــذره ، شــخصیتت 
چــه جوریــه اخالقــت چــه جوریــه و . . .

گرفتــی.  جایــزه  کلــی  شــنیدم  راســتی 
ــه  ــا ، دماغتــم خوب ــری همــرو مــو بکاری ن
دیگــه ایــن آخــر عمریــه عمــل نمیخــواد 
ــار االن دالر  ــوالرم بی ــران پ ــا ای ؛ پاشــو بی
گــرون شــده راحــت یــه قصــر مــی ســازیم 
ــم  ــی کنی ــف م ــران کی ــه ته ــو زعفرونی ت
بــزار کنــار دیگــه ):  داســتان ماســتانم 

محمد حسن جوشقانی 
15ساله از کانون مرکز 5
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    پــدر رفتــه بــود و مــن دلتنــگ دلتنــگ بودم...هســتم. تمــاس گرفتم تا احوالپرســی 
ــن  ــام ای ــه در تم ــتانی ک ــد و دوس ــا گفتی ــت. از دلتنگی ه ــه اس ــدر رفت ــم پ ــم. گفت کن
ــد  ــان. چن ــای رفتنش ــی از خبره ــا رنج ــت ب ــده اس ــه مان ــی ک ــد و من ــال ها رفته ان س
ــدای  ــم!  ص ــاهنامه بخوان ــت از ش ــذار برای ــد:  بگ ــد گفتی ــد و بع ــام بردی ــری را ن نف
ُپرصالبتتــان در گوشــم پیچید: ...اگــر مــرگ داد اســت بیــداد چیســت؟ / ز داد ایــن 
همــه بانــگ و فریــاد چیســت؟ / از ایــن راز جــان تــو آگاه نیســت / بدیــن پــرده انــدر 
ــم  ــک، آرام آرام، روی گونه های ــود و اش ــکفته ب ــم ش ــت /... . بغض ــو را راه نیس ت
می لغزیــد. خــودم را ســپرده بــودم بــه صدایــی:  بــه رفتــن مگــر بهتــر آیــدش جــای 
/ چــو آرام یابــد بــه دیگــر ســرای  پــدر بهتریــن رفیقــم بــود. دل آرامــی ام دادیــد.

    نخســتین بــار کــه صدایتــان را شــنیدم، آن ســال های دورودیــر بــود، بعــد از گرفتــن 
آن مــدرک کذایــی کارشناسی ارشــد زبان و ادبّیــات فارســی کــه نســخه ای از رســاله ام 
بــا عنــوان  مقایــسۀ زبــان داســتان در آثــار احمــد محمــود و محمــود دولت آبــادی   
ــا نامــه ای کــه  ــان 1380ش از آن دفــاع کــرده بــودم؛ ب را برایتــان فرســتادم کــه در آب
بــا ایــن مضمــون بــه پایــان رســیده بود: مــرا از نقــد و نظــر علمــی و پویــای خویــش 
بهرمنــد ســازید، خوشــحال می شــوم.  آن پایان نامــه  در دانشــگاهمان نخســتین 
ــودش.  ــّق خ ــق و ناح ــواری های بح ــا دش ــود ب ــر ب ــتان معاص ــنۀ داس ــاله در زمی رس
مّدتــی گذشــت. عصــری در خــواب عمیقــی بــودم کــه همســرم صدایــم زد: پاشــو...

ــه!  ــا ن ــد ی ــوخی می کن ــردم ش ــر ک ــه!  فک ــه دولت آبادی ــه، می گ ــاس گرفت ــی تم کس
کردیــد.  راشــنیدم.  خوش حالــم   روزصدایتــان  آن  دارد.  مــزاح  قصــد  کســی 
ــر  ــات معاص ــا ادبّی ــه ب ــت ک ــت...معلوم اس ــوب اس ــات خ ــه ادبّی ــدت ب گفتید: دی
آشــنایی داری.   گفتید: بــه نظــرم تــو روح پــاک و مهّذبــی داری.  گفتم: نظرلطــف 
شماســت!  گفتید: نــه! اهــل تعــارف و اغــراق نیســتم. جنــس واژه هــا را می شناســم. 

ی ما آسان نیست!   تنهایی کویر
  | فاطمه محسن زاده
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ایــن را هــم ازنوشــته ات فهمیــدم.  آن روزهــا حرفتــان را نفهمیــدم. ایــن روزهــا ـ بعد 
از ایــن همــه ســال کلنجــار رفتــن بــا واژگان و ویراســتاری متن هــا ـ جنــس واژه هــا را 
می شناســم، اّمــا هنــوز معتقــدم پیــر خــوب ادبّیــات معاصرمــان بــه مــن لطــف داشــته 
ــت.  ــودمند نیس ــه ای س ــد: از هیــچ جنب ــندگی گفتی ــم از نویس ــت. آن روز برای اس
ــت  ــا هدای ــد ت ــه، از آل احم ــن کار رفت ــال ای ــی دنب ــر کس ــم ه ــه می کنی ــی ک ارزیاب
ــوده اســت.  آن روز از حــوزۀ روشــنفکری  ــه اش ب ــدری در روحّی و...اســتغنا و قلن
گفتیــد...از نمایشــی بودن رمــان  مــدار صفردرجــه   از احمــد محمــود...از دکترهــای 
ــش  ــا یکی ــذارد، اّم ــم می گ ــا تخ ــت ت ــل هف ــش:  بلب ــان و مثال ــه ای...از پدرت قالیچ

ــود . ــوان می ش آوازه خ
ــًا یکــی برایــم پیــام آورد      بعدهــا دلــم می خواســت رســاله ام را منتشــر کنــم. اّتفاق
ــت  ــال اس ــتان فّع ــی اس ــف مدیریت ــمت های مختل ــب در س ــی اغل ــه یک ــر ک از دو نف
و دیگــری کــه از پژوهشــگران شــهر اســت...که حاضریــم هزیــنۀ چــاپ کتــاب را 
بدهیــم. جــوان بــودم، اّمــا نــه می خواســتم مدیون کســی باشــم و نه...پرســیدم: خب! 
ــم:  شــّفاف و  ــد؟  گفت ــم؟ از مــن چــه می خواهن ــد بکن ــل مــن چــه کاری بای در مقاب
واضــح بگویــد، چــون معتقــدم کســی کــه چنیــن کاری می خواهــد بکنــد، حتمــًا در 
ــد.  ــور مان ــاب همان ط ــد و کت ــر ش ــم به خی ــرا خت ــم دارد.  ماج ــی ه ــش توّقع مقابل
ــه  ــادن ب ــتادید: ارج نه ــتید و فرس ــه نوش ــک صفح ــم ی ــرداد 1383، برای ــارم خ چه
ــّرب و  ــان مج ــچ انس ــرت هی ــگاه بصی ــه از ن ــت ک ــه ای اس ــان فریض ــش جوان کوش
ــوص  ــق؛ به خص ــش و تحقی ــرصۀ پژوه ــا در ع ــت. اینج ــان نیس ــوده ای پنه کارآزم
توّجــه بــه کوشــایی جوانــان، امــری اســت کــه بــه الزامــی اخــالق ماننــد اســت و هرگاه 
ــق درســت از نادرســت  ــه نمی شــد، جســتجوی طری ــه آن توّج ــعۀ انســانی ب در جام
ــدۀ خــود را ـ چــه  ــروی بالن ــان هســتند کــه نی ــرا ایــن جوان ــر می شــد، زی دیرممکن ت
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نیکــو ـ کــه در پژوهــش و تحقیــق کار پیشــینیان کار برنــد  و ایــن کارآزمــودگان 
هســتند کــه بــا توّجــه منصفانــه بــه کوشــش های ایشــان، مســیر رشــد و آشکارترشــدن 
ــور  ــد. بدیهــی اســت در انجــام ســاده ترین ام ــم کنن ــان را فراه ــای جوان توانمندی ه
هــم ـ همــواره ـ چون و چراهایــی پدیــد تواننــد آمــد  و ایــن چون وچراهــا یک ســره 
هــم منفــی نیســتند و چــه خــوب کــه باشــند، زیــرا خــود نوعــی نقــد تلّقــی می شــوند 
ــه اســت. خــود نیــز، اگــر بخشــی از موضــوع تحقیــق  ــارۀ کاری کــه انجــام گرفت درب
ــه کاری  ــادی داشــتم نســبت ب ــودم، ای بســا نگاهــی انتق ــو فاطمــه محســن زاده نب بان
ــی  ــق و پژوهندگ ــه تحقی ــاورم ک ــد بی ــاف را ـ بای ــا ـ انص ــت. اّم ــه اس ــام یافت ــه انج ک
ــت،  ــته اس ــه کار بس ــی ب ــه هدش ــه فاطم ــت ک ــن دّق ــم بدی ــر، آن ه ــات معاص در ادبّی
چنــدان برخــوداراز بــار مثبــت اســت و چنــدان نشــان دهندۀ زحمــت و تــالش پیگیــر 
و صمیمانــه اســت کــه ترجیــح می دهــم اگــر هــم نکتــه ای نارســا بــه نظــرم می رســد، 
واگــذارم بــه دیــد و نــگاه دیگــران و احالــه دهــم بــه همــان چون وچراهــا کــه آوردم، 
بلکــه در نظــر آورم دّقــت و بردبــاری و جســتجوی صمیمانــه یــک پژوهشــگر جــوان 
ــم  ــاد گرفت ــما ی ــن از ش ــت...  م ــده اس ــت یازی ــل دس ــه کاری در خورتأّم ــه ب را ک

ــتند. ــن هس ــان چنی ــان و بزرگ ترهایم بزرگانم
ــس  ــیما و تدری ــرای صداوس ــندگی ب ــاغل ! نویس ــودم و کار: ابوالمش ــر کار ب     درگی
این جــا و آن جــا، ویراســتاری و مدیرّیــت پژوهشــکده ای و بدتــر از همــه یکــی،دو 
مــورد ســفارش نوشــتن کتــاب؛ هرچنــد از آن مرحلــه عبــور کــردم و در یــک تصمیم 
انتحــاری خــودم را رهانــدم از هــر قیدوبنــدی و چهــار ســال تمــام خانه نشــین شــدم 
تــا بــا خــودم باشــم و فقط و فقــط بــرای خــودم و چــه لّذتــی داشــت برایــم ایــن چنــد 
ســال: مطالعــه و یافتــن بهتریــن آموزگارم...وقتــی در درونــم بزرگ تریــن تغییــرات 
زندگــی ام، بــا شــّدت بســیار و به ســرعت اّتفــاق افتــاد و مــرا از شــّر هــر چــه عادتــم 

بــود، خــالص کــرد؛ هرچنــد کــه درد داشــت ایــن تغییــر...درد! 
ــتید و  ــان داش ــان جری ــما همچن ــا ش ــد، اّم ــور مان ــد و همان ط ــاپ نش ــاب چ     کت
ــا هــمۀ  ــری از شــما مواجــه می شــدم، در دل تحســینتان می کــردم ب ــا اث ــه ب هــر مرتب
وجــودم. دیگــر نتوانســتم تمــاس بگیــرم، چــون شــرم داشــتم و ســرافکنده بــودم از 
ــما  ــد ش ــت و بع ــما را در برگرف ــت ش ــی از فّعالّی ــا مقطع ــته هایم ت ــه نوش ــی ام ک کاهل
جلــو رفتیــد و جلوتــر و مــن همان جــا کــه بــودم، ایســتادم...ماندم! اســتاد نرســیدن ها 

شــده ایم!
ــته را  ــن نوش ــز ای ــاید هرگ ــه ش ــم؛ اگرچ ــا بنویس ــود ت ــنگی ب ــانۀ قش ــان به     توّلدت
نخوانیــد. از مــن دور بودیــد، اّمــا آثارتــان کــه بــه مــن و مــا نزدیــک اســت و یــک 
هنرمنــد چــه لطفــی بیشــتر از ایــن می توانــد بــه هم وطنانــش بکنــد؟! آبــاد باشــید کــه 
ــه در  ــی چــون شــماییم! شــمایی ک ــون خردمندان ــان را مدی ــات معاصرم ــادی ادبّی آب
ــاس  ــه را احس ــن دوری و فاصل ــتید ای ــی ام نگذاش ــوق جوان ــال های پرشوروش آن س
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ــم، در  ــتان نمی کن ــد. فراموش ــت کردی ــد و محّبـ ــرف زدی ــم ح ــه برای ــم. صبوران کن
خاطــرم مانده ایــد و می مانیــد بــه نیکــی؛ از همــان روزهــا کــه رســاله ام را می نوشــتم 
و چــون هنــوز منابــع کافــی در مــورد زبــان داســتان نداشــتیم، پیگیــر بــودم و هــر کجــا 
ــن پرســش مواجــه می شــدم: همان  ــا ای ــه ام، ب ــوع پایان نام ــم و موض از شــما می گفت
کــه در کنفرانــس برلیــن شــرکت کــرده اســت؟  و مــن آرام پاســخ می دادم: نــه! او کــه 
کلیــدر را نوشــته اســت.  از آن هنــگام کــه تمــاس گرفتــم بــا حــوزۀ هنــری تهــران و 
آقــای کارشناسشــان کــه خدایــش رحمــت کنــد، برافروختــه شــد و بــا تنــدی پاســخم 
را داد و وقتــی فهمیــد واقعــًا قصــدم انجــام پژوهشــی اســت، گفــت: از طریــق ناشــر 
آثارشــان، پیگیــر بــاش!  از آن هنگامــه کــه رســاله ام را بــا تمــام خدمــات پســتی بــرای 
ــامۀ شــما گــم  ــان ن شــرکت در جشــنوارۀ خوارزمــی فرســتادم و به راحتــی گفتند: پای
ــدارک علمــی کشــور تمــاس  شــده اســت!  و بعدهــا خانمــی از ســازمان اســناد و م
ــن!  هرچــه پرســیدم پاســخ  ــز م ــت که: رســالۀ شــما را کســی گذاشــته روی می گرف
ــازمان  ــر از س ــنواره، س ــانۀ جش ــاله ام از دبیرخ ــور رس ــه چط ــداد ک ــده ای ن قانع کنن
ــِر  ــس و تصوی ــه عک ــه آن هم ــت! ک ــور درآورده اس ــی کش ــدارک علم ــناد و م اس
ــبیه  ــودم ش ــده ب ــد! ش ــا آورده ای ــماره ام را از کج ــه ش ــت! ک ــنامه و...کجاس شناس
ــی  ــد و شــیرازه ای جداشــده، صفحات ــا جل ــه ام ب ــی پایان نام ــا وقت عالمــت ســؤال، اّم
ــدم!  ــب ش ــید، متعّج ــتم رس ــه دس ــناد ب ــازمان اس ــر س ــه مه ــور ب ــده و ممه بریده ش

برایتــان کــه گفتــم، برایــم گفتیــد، بــاز هــم دل آرامــی ام دادیــد.
ــق  ــور و خال ــندۀ صب ــم نویس ــه ای از ذهن ــم در گوش ــا بگوی ــتم ت ــه نوش ــن هم       ای
کلیــدر، جــای خالــی ســلوچ و...بــرای مــِن دور انســانی اســت در خــور احتــرام کــه 
ســطرهایی زیبــا در دفترخاطراتــم نوشــت تــا یــادم باشــد بایــد درونمــان غنــی باشــد 
ــا و  ــر خودخواهی ه ــان درگی ــی چن ــویم، وقت ــی نش ــای فرهنگ ــوب کوتوله ه ــا مرع ت
ــا خودشــان هــم ســِر جنــگ دارنــد. وقتــی  خودپرستی هایشــان هســتند کــه گویــی ب
ــی  ــی اش را در کتاب ــش علم ــالش و پژوه ــجۀ ت ــی، نتی ــر جوان ــه  پس ــده ام چگون دی
ــه یکــی از داعیــه داران فرهنگــی،  کم نظیــر منتشــر کــرده بــود و یــک نســخه اش را ب
هدیــه داد، هنــوز پایــش را آن طــرف در اتــاق آن حضــرت نگذاشــته بــود کــه آقــا 
ــه ای شــده، هــر بّچــه دهاتــی ای کتــاب چــاپ می کنــه!  مــن  گفتند: چــه دور و زمون
یــاد گرفتــم و در یــادم مانــده اســت کــه  بــزرگان  و  بزرگ تر هــای واقعــی این گونــه 

نمی اندیشــند و رفتــار نمی کننــد.
    نیمه شــبی صــدای پــدر را می شــنوم کــه اغلــب زمزمــه می کــرد:  افتادگــی آمــوز 
اگــر طالــب فیضــی / هرگــز نخــورد آب زمینــی کــه بلنــد اســت  افتــاده ام! اّمــا در ایــن 
برهــوت لبــی هــم تــر نکــرده ام! بــه قــول شــما: تنهایی کویــری مــا آســان نیســت .*

خواســتم بــه بهــانۀ توّلدتــان ادای احترامــی کــرده باشــم بــه ســلوک شــما...هزاران 
درود!
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    در روزگاری کــه بــا اولیــن نــگاه عاشــق می شــویم و 
ــده می شــود؛  از همــان لحظــه ســاعت شــنی عشــق برگردان
ــود  ــروع می ش ــوس ش ــمارش معک ــه ش ــی ک ــان زمان از هم
ــار  ــو بگــو دی ــم ت ــرای خاتمــه عشــقی آتشــین، فروغ جان ب

ــت؟ ــاودان کجاس ــقان ج عاش
ــا  ــم. آی ــا می کن ــتاره ها را تماش ــوان س ــته ام و از ای      نشس
می شــود از ایــن دریچه هــای نقره ای رنــگ در دل ایــن 
صفــحۀ تاریــک و ســیاه بــه دنیــای دیگــری نگریســت؛ بــه 
دنیایــی کــه در آن عشــق جاویــدان و مقــّدس باشــد؟ دیــاری 
ــا و  ــا، جف ــل دروغ، ری ــی مث ــش کلمات ــان مردمان ــه در زب ک
ــوی  ــش از ب ــه کوچه های ــاری ک ــدارد. دی ــود ن ــت وج خیان
ــش از  ــت و از خانه های ــته اس ــده گش ــادمانی آکن ــوش ش خ
صبــح تــا شــب آهنــگ دلنــواز عشــق بــه گــوش می رســد. 
ــای  ــی و جف ــم از دوروی ــودی و برای ــودی! کاش ب کاش ب
ســاکنان خــاک می گفتــی و مرثــیۀ رؤیاهــا را می ســرودی؛ 
ــردی  ــر می ک ــتان پ ــی کوهس ــای وحش ــن از الله ه ــو دام ت
و مــن دامــان از اشــک. مــوج وحشــی دل مــن اســیر 
جذبه هــای شــعر توســت! بیــا دوبــاره از آن شــاخۀ بازیگــر 
ــاره  ــا! بنشــین و دوب ــا بی ــم! بی دور از دســت ســیب را بچینی
از تبّســم های شــیرین دختــری بگــو کــه یــک روز بــاد او را 

بــا خــود بــرد!
    تــو کاج بــودی. کاجــی بلنــد و سرســبز در آســتانه فصلــی 
ــه  ــی ک ــوه؛ زن ــی محکــم ایســتاده شانه به شــانۀ ک ســرد. زن
ــغ و درد  ــا دری می خواســت بانــگ هســتی خــود باشــد، اّم

 |

  مرا به خورشید معّرفی کن! 
 | نامه نگار هزینه ای به فروغ فرخزاد
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کــه زن بــود! دل مــن گمــراه اســت، مثــل دل تــو در موســم 
بهــار. سرشــارم از شــور 

شــکفتن، اّمــا اســیر پاییــزم کــه انــگار تمامــی نــدارد و مثــل 
تــو زنــی تنهــا در آســتانه  فصلــی ســرد. مــن شــبم؛ شــبی 
تاریــک کــه خورشــید مهمــان آن نخواهــد شــد. تــو کــه بــا 
آفتــاب رابطــه داری، در آســتانۀ ایــن فصــل ســرد، مــرا بــه 

خورشــید معّرفــی کــن! 
    افســوس! آفتــاب عمــر تــو چــه زود غــروب کــرد! مثــل 
شــکوفه های بــادام یــخ زدی از آمــدن بــرف نابهنــگام 
ــی  ــار مهمان ــیاهی در انتظ ــای س ــه ابره ــار. چ ــاز به در آغ
خورشــید بودنــد و خــاک چــه بی صبرانــه انتظــارت را 
می کشــید و ســرانجام هــم در آســتانه فصلــی ســرد بــه 

ــتی.  ــاک بازگش ــوش خ آغ
     کاش بــودی و می دیــدی کــه بعــد تــو شــعر پیراهنــی شــد 
بــر تــن هــر کــس و ناکــس! فضــای شــاعری آلــوده اســت. 
کاش دوبــاره زنــی بیایــد از جنــس تــو و بتابــد بــر برف های 
ــودی  ــم. کاش ب ــاعرک های متوّه ــعرهای ش ــر ش ــته ب نشس
بــر  و هــرس می کــردی علف هــای هــرز روییده شــده 
خــاک ذهن هــای پوســیده را تــا شــاید بوته هــای گل ســرخ 
شــعرهای نــاب و اندیشــه های آفتابگــون مجــال رشــد 
ــاعرنمایان  ــور ش ــه چط ــدی ک ــودی و می دی ــد. کاش ب یابن
ــات  ــد! گاه از کلم ــه می گردن ــی قافی ــه پ ــطل های زبال در س
ــی  ــا وزن را گدای ــد و گاه از آنه ــعر دارن ــای ش آواره، تمّن

ــودی! ــده ب ــتر مان ــودی! کاش بیش ــد...کاش ب می کنن
ــن  ــوز اســیر ای ــه هن ــا ک ــا م ــدی. اّم ــده شــدی و پری     پرن
قفســیم یادمــان بمانــد کــه باید پــرواز را بــه خاطر بســپاریم.

 |
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رضا مهدوی هزاوه

بختیاری ها

ــا  ــت ه ــه درخ ــود .ب ــرد ب ــِی اراک س ــاغ مل ب
دادنــد  مــی  بــرای عروســی  دعــوت  کارت 
.بــه یــک درخــت گفتنــد کارت هــا تمــام 
شــد.  بــه طــرف ســه راه ارامنــه قــدم مــی 
بــود.  گــدای روبــروی  بهــار  زدم.  فصــل 
بــود.  نشســته  زمیــن  روی  اســالمی  پاســاژ 
یکبــاره چشــمم بــه آقــای ناصــری افتــاد.

***
ــان  ــای ناصــری در ســالهای دور همســایه م آق
بــود. شــاید حدود پانزده ســالی میشــد که ندیده 
بودمــش. از وقتــی کــه از اراک مهاجــرت کرده 
ــرطان دارد. ــش س ــه زن ــتم ک ــر داش ــودم. خب ب

بــود. صــورت  پیــر شــده  ناصــری  آقــای  
بــود.  شــده  چروکیــده  خندانــش  همیشــه 
کــه  بــود  ناصــری  آقــای  همــان  ایــن 
شــب هــا بــه مهمانــی شــان مــی رفتیــم ؟

بچــه بودیــم. غــروب جمعــه بــود.  بابــا رادیــو 
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ــتان و  ــود از زمس ــر ب ــی داد.  اراک  پ ــوش م گ
در  مــادر  چــرک.   هــای  اســتکان  طعــم 
بابــا ســاکت  آشــپزخانه غــذا مــی پخــت.  
بــود.  همیشــه بابــا ســاکت بــود. گاهــی بــه 
ــا  ــت ه ــد. آن وق ــی ش ــره م ــای دوری خی ج
نمــی دانســتم چــرا خوشــحال نیســت.  االن هــم 
نمــی دانــم. بــرادر بزرگــم بــه تــوپ پالســتیکی 
ــگاه مــی کــرد. خواهــرم مشــق مــی نوشــت.  ن
آن روزهــا مجیــد کوچــک بــود. عینــک روی 
چشــمانش او را شــبیه بچــه درســخوان هــا 
کــرده بــود.  یکبــاره صــدای زنــگ تلفــن 
بــه  بــا خوشــحالی  را مــی شــنیدیم.  همــه 
ــدا  ــن ص ــم.  ای ــی کردی ــگاه م ــن ن ــگ تلف زن
ــی را  ــا گوش ــود.  باب ــوب   ب ــاق خ ــک   اتف ی
ــرای  ــا را ب ــری م ــت.  آقــای ناص ــی داش برم
شــب نشــینی بــه خانــه شــان دعــوت مــی کــرد.

ــب  ــود. ش ــی ب ــاق عال ــک اتف ــینی ی ــب نش ش
هــای دهــه ی شــصت بــود. جنــگ بــود. همــه 
اش صحبــت از  خبــر  بــود. خبــر شــهید شــدن.  
نیامــدن کســی.  خبــر آمــدن کســی. خبــر 

ــط  ــش در ضب ــد. زن ــای ناصــری مــی خندی آق
ــر  ــت.  پس ــی گذاش ــادی م ــی ش ــوت آهنگ ص
کوچکشــان بــا مجیــد بــازی مــی کــرد.  خواهرم 
میــوه آرائــی مــی کــرد.  بابــا و آقای ناصــری از 
زمیــن و جنــگ حــرف می زدنــد. مــا تلویزیون 
مــی دیدیــم. مــا بــه حیــاط مــی رفتیــم و بــرف 
بــازی مــی کردیم.  وقــت میهمانــی آزاد بودیم. 
 داد مــی زدیــم. به دروغ به خواهرمان می گفتیم 
ســرخ،  گل  یــک   ، حیــاط  در 
آورده.  بیــرون  بــرف  از  را  ســرش 
کــرد. مــی  بــاور  بــود.  ســاده  خواهــرم 

***
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ســال  پانــزده  از  بعــد  حــاال 
ــن  ــروی م ــری روب ــای ناص آق
ــود.  ــر شــده ب ــود. پی ایســتاده ب
پرونــده  یــک  دســتانش  در 
را  پرونــده  بــود.   پزشــکی 
اش  هاکوپیــان  کــت  پشــت 
خداحافظــی  کــرد.   پنهــان 
کردیــم.  بــه پاســاژ اســالمی 
نــگاه کــردم.  پاســاژ هــم انــگار 
پیر شــده بــود.  گــدای روبروی 
پاســاژ هــم پیــر شــده بــود.
ــم  ــا ه ــردم. باب ــر ک ــا فک ــه باب ب
پیــر شــده اســت.  بــه خــود می 
گویــم چــرا آدم پیــر مــی شــود 
ــی  ــر م ــان پی ــرا جه ــال چ ؟ اص
شــود ؟ بــه بــاغ ملــی برگشــتم.  
روی ســکویی نشستم.  از یک 
درخــت ســوالم را پرســیدم.  
زمســتان  گفــت  درخــت 
از  بعــد  اســت.   پیــری  اوج 
ــه  ــد.  ب زمســتان، بهــار مــی آی
ــود  ــی ش ــی م ــم یعن ــود گفت خ
از  بعــد   ، طبیعــت  مثــل  آدم 
ــود ؟ ــوان ش ــاره ج ــرگ دوب م

***
  بهار

ــت.   ــوان اس ــری ج ــای ناص آق
ــا را  ــمال ، دری ــه اش در ش بچ
مــی نوشــد. زن آقــای ناصــری 
ــی رود.  ــاال م ــل ب ــرج ایف از ب
ــا شــب نشــینی  ــدد.  م ــی خن م
مــی رویــم. چــای مــی نوشــیم.  
از جنــگ حــرف  تلویزیــون 

امــا مــا شــجریان  مــی زنــد 
بــرف  کنیــم.   مــی  گــوش 
ــزار  ــرم را ه ــد. خواه ــی آی م
ــا  ــم ت ــی بری ــاط م ــه حی ــار ب ب
دهیــم.  نشــانش  ســرخ  گل 
خواهــرم آنقــدر مــا را دوســت 
ــودش را  ــار خ ــر ب ــه ه دارد ک
ــار  ــن ب ــه ای ــد ک ــه مــی کن توجی
حــرف مــان درســت اســت.  
نــه  امــا  اســت  ســاکت  بابــا 
مثــل ســکوت غــروب جمعــه.

  تابستان
ــزرگ  ــی ب ــری کم ــای ناص آق
تــر شــده اســت.  بچــه اش 
کنــار ســاحل نشســته اســت. زن 
آقــای ناصــری از بــاالی ایفــل 
بــه فرانســه و جنــگ نــگاه مــی 
کنــد.  بــرادرش را مــی بینــد 
ــد.   ــی جنگ ــلمچه م ــه در ش ک
ــه  ــار ب ــن ب ــد. ای ــی آی ــرف م ب
جــای گل ســرخ بــه خواهرمــان 
مــی گوییــم در حیــاط یــک 
ــرم  ــت. خواه ــت اقاقیاس درخ
مــا  دانــد  مــی  اینکــه  بــا 
بــاز  امــا  گوییــم  مــی  دروغ 
بــرای  را  مــا  دعــوت  هــم  
ــد.  ــی کن ــول م ــا قب ــدن اقاقی دی

  پاییرز
آقــای ناصــری بــزرگ شــده 
اســت.  جنــگ تمــام شــده 
ــگ  ــا از جن ــی ه ــت.  بعض اس
برنمــی گردنــد.  بچــه ی آقــای 
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ناصــری ســیگار مــی کشــد.  
زِن آقــای ناصــری از بــاالی 
ــد  ــگاه مــی کن ایفــل هــر چــه ن
ــد.  ــی کن ــدا نم ــرادرش را پی ب
اتوبــوس هــا گاهــی بــرادر نمــی 
آورنــد. گاهــی بــه جــای بــرادر 
، ســرطان می آورنــد.  مادرم و 
زن آقــای ناصــری ؛  هــر دو بــه 
ــان  ــهم ش ــاوی، س ــمت مس قس
برمــی دارنــد. از ســرطان  را 

ایفــل  از  ناصــری  آقــای  زن 
پلــه  پاییــن مــی آیــد. روی 
ی اول ، خبــر مــرگ مــادرم 
ــه  ــه ب ــش ک ــنود.  پای ــی ش را م
ــن فرانســه مــی رســد بچــه  زمی
اش در دود ســیگار، خــودش 
پســر  کنــد.   مــی  محــو  را 
بــرای مــادر ســرطان گرفتــه، 
گریــه مــی کنــد.  شــب نشــینی  
حــاال یــک نفــر کــم دارد . 
بــرف  نوبــت  نیســت.  مــادر 
بــاران  هنــوز نشــده اســت.  
ــارد. هیــچ کــس حرفــی  مــی ب
نمــی  اقاقیــا  و  ســرخ  گل  از 
زنــد. یکبــاره خواهــرم مــی 
گویــد در حیــاط ، گل ســرخ 
اســت. همــه مــی گوییــم دروغ 
در  هــا  دروغ  ایــن  اســت.  
ــی  ــود. م ــان ب ــی م ــد کودک عه
گویــد : نــه ! راســت اســت!
مــی  حیــاط  بــه  تنهایــی  بــه 
بــه  بعــد  دقایقــی  رود.  
ســراغش مــی رویــم.  مــی 

بینیــم کــه هــای هــای گریــه 
ــه او  ــم ک ــی فهمی ــد. م ــی کن م
بــه خلوتــی بــرای گریــه کــردن 
ــای ناصــری  ــاز دارد.  زن آق نی
بــه حیــاط مــی رود تــا مــادری 
پســر  اینکــه  از  غافــل  کنــد. 
ــه  ــدام ب ــام م ــاالی ب ــودش ب خ
افــق تیــره  نــگاه مــی کنــد. 

  زمستان
پیــر  حــاال  ناصــری  آقــای 
شــده اســت. حوصلــه ی شــب 
ــا  ــوی باب ــدارد.  رادی ــینی ن نش
خــش  اســت.   شــده  کهنــه 
خــش مــی کنــد.  بابــا عصــا بــه 
دس ت شــده اســت.  خواهــرم 
شــوهر کــرده و بــه تهــران رفتــه 
اســت.  بــرادر کوچکــم مجیــد 
ــت.   ــه اس ــران رفت ــه ته ــم ب ه
بــرادر بزرگــم بازنشســته شــده.  
پســر آقــای ناصــری ســرباز 
شــده اســت.  در گیــالن اســت. 
ــت و  ــاران اس ــه ب ــا ک ــان ج هم
ــاران  ــاز ب ــگار همــه، شــعر  ب ان
مــی خواننــد.   را  ترانــه    بــا 
پایــه هــای ایفــل لــق شــده 
اســت.  زاینــده رود بــی آب 
ــی اراک  ــاغ مل ــت.  ب ــده اس ش
بــه دور ســرم مــی چرخــد. بابــا 
ــری  ــای ناص ــد زن اق ــی گوی م
نیســت.   خــوب  اوضاعــش 
مــی  تهــران  در  خواهــرم 
ــه  ــاری هــا عالق ــه بختی ــد ب گوی
دارد.  بختیــاری هــا چگونــه 
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بختیــاری  ؟  مردمانــی هســتند 
هــا ...بختیــاری هــا ... چقــدر 
تلفــظ  ایــن کلمــه زیباســت.  
بختیــاری هــا. گاهــی آدم بــه 
تلفــظ یــک کلمــه بیشــتر عالقــه 
ــه. ــت آن کلم ــه ماهی ــا ب دارد ت

***
  دوباره بهار

ــی شــوند.   ــا  ســبز م درخــت ه
شــصت  ی  دهــه  ســالهای 
ــگ  ــاره جن ــردد.  دوب ــی گ برم
مــی شــود. در خانــه نشســته 
ــه  ــت.  جمع ــروب اس ــم.  غ ای
آقــای  پســرک  اســت.  
کنــد.  مــی  بــازی  ناصــری 
گوییــم  مــی  خواهرمــان  بــه   
ســرخ  گل  یــک  حیــاط  در 
ــاور  ــر ب ــت.  خواه ــده اس رویی
پرتقــال  مــادر  کنــد.   مــی 
آقــای  و  بابــا  خــورد.   مــی 
ناصــری از جنــگ مــی گوینــد.  
بینیــم.    مــی  تلویزیــون  مــا 
خواهــد. مــی  چــای  دلمــان 

  دوباره تابستان
بزرگ می شویم.  شلمچه 

خونین است.

  دوباره پاییرز
اســت.   شــده  تمــام  جنــگ 
هــا  دادن  دســت  از  غــم 
اســت. شــده  شــروع 

  دوباره زمستان

ــان  ــد.  خواهرم ــی آی ــرف م ب
  ، حیــاط  در  گویــد  مــی 
اقاقیاســت.  زیــر لــب مــی 
اســت.   دروغ  اقاقیــا  گویــد 
کنــد.  گریــه  بــرود  بایــد 

***
ام.  نشســته  ملــی  بــاغ  در 
ماشــین هــا دور مــی زننــد.  
عشــق سرآســیمه اســت.  شــال 
هــا آب انــار شــده انــد.  لیــوان 
هــای بســتنی هــی پــر و خالــی 

ــری  ــای ناص ــوند.  آق ــی ش م
اش  پزشــکی  ی  پرونــده 
پنهــان  خــود  پشــت  را 
کنــد.  آقــای ســرطاِن  مــی 
خــودش  از   ، پرونــده  در 
ــد  ــه بای ــی کشــد ک ــت م خجال
ناصــری  آقــای  زن  جــان 
بگیــرد.   دیگــر  روز  ده  را 
خواهــرم زنــگ مــی زنــد.

شــان  خانــه  در  گویــد  مــی 
ــه بالکــن  ــد ب ــی گوی اســت. م
آمــده اســت .مــی گویــم چــرا 
بــه بالکــن آمــده ای؟  مــی 
گویــد یــک اتفــاق عجیــب 
رخ داده.  ادامــه مــی دهــد 
در  برفــی  آدم  یــک  کــه 
بالکــن ایســتاده اســت و بــه 
مــی  زنــد.   مــی  لبخنــد  او 
مــی  نگــو.   دروغ  گویــم 
آیــد  مــی  یــادت  گویــد 
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کودکــی  در  مــن  بــه  چقــدر 
دروغ مــی گفتــی ؟ چقدر از گل 
هــای ســرخ و اقاقیــا مــی گفتــی 
؟ ولــی مــن دروغ نمــی گویــم.

ــی  ــی م ــرم خداحافظ  از خواه
ــاغ ملــی را تــرک مــی  کنــم.  ب
بلیــط اصفهــان دارم.   کنــم.  
شــوم.   مــی  اتوبــوس  ســوار 
ــاس  ــتی ام لب ــل دس مســافر بغ
ــن دارد.   ــر ت ــاری ب ــای بختی ه
بــه چشــمانش نــگاه مــی کنــم.  
ــاری  ــه ی   بختی ــار کلم ــد ب چن
  را زیــر لــب تکــرار مــی کنــم.  
ــوا  ــوم. ه ــی ش از اراک دور م
آب  و  کیــک  اســت.   گــرم 
میــوه ام را مــی خــورم.  فصــل 
بهــار اســت.  یکبــاره از پشــت 
شیشــه هــا یــک آدم برفــی مــی 
ــرزم.   ــی ل ــود م ــه خ ــم !  ب بین
زمســتان در بهــار چــه مــی کنــد 
؟ بــه خواهــرم زنــگ مــی زنــم.  
اســت. خامــوش  موبایلــش 

صــدای  بــا  بختیــاری   مــرد 
آوازی  آلــودی  بغــض 
: خوانــد  مــی  لــب  زیــر 

 مو که از پاکی دلم 
چی آسمونه    
ندونم سیچه 

چینون وام رسگرونه
سی چینون وام رسگرونه  

 از او مفهوم تصنیفش را می 
پرسم. می گوید:

 من که از پاکی، دلم مثل 
آسمونه 

نمی دونم برا چی این طور 
باهام رسگرونه  

 برا چی باهام رسگرونه 

آســمان  بــه  بختیــاری  مــرد 
ــد  ــی گوی ــد و م ــی کن ــگاه م ن
:  دنیــا همینــه. جــواب خیلــی 
ــت   ــوم نیس ــا معل ــوال ه از س

کولــر اتوبــوس روشــن اســت. 
بــه  اســت.  ســرد  اتوبــوس 
کارت  هــا  اتوبــوس  تمــام 
عروســی  یــک  دعــوت 
ــوس  ــی از اتوب ــه یک ــد. ب دادن
هــا ندادنــد. گفتنــد تمــام شــد.
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 | قصة حب

تقبلي قصة حّبي
القمر أزرُق
قلبي رمادي

صوتک تفاح
و حبي

یهّب من براعم البرتقال.
منذ مئتي عام

أغني بصوت غابّي
في اللیل الکحلي هذا

تقبلي قصة حبي
قبل أن تخلق عربات الدخان

و یموت صوتي
في زحمة األبواق!

 فقط کلماتند 
که نجات می دهند

مویس بیدج |  ترجمه :صادق رحماین
از کتاب باران بانو  انتشارات همسایه

 | قصه عشق

قصه عشق مرا باور کن
ماه آبی است

قلب من خا کستری
صدای تو سیب

و عشق من 
از شکوفه های پرتقال می وزد

از دو صد سال پیش
با صدای جنگلی ام می خوانم

در شبانه ای سورمه ای
قصه عشق مرا باور کن

قبل از آن که 
ارابه های دودزا ساخته شوند

و صدای من
در ازدحام بوق ها بمیرد
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 | قوس القزح

ماذا افعل
کي تعرفي

أنا الذي أرسلت قوس القزح
لیصبح سبعة أبواب لک

یا قمر لیلتي الغائمة
في هذا الغرق الرمادي

الکلمات وحدها التي تنقذ
لیس سیارات اإلطفاء

وال منقذ الغرقی.

 | ر نگیز کمان

باید چه می کردم
که بشناسی ام

من که رنگین کمان را فرستادم
تا تو را هفت گونه پیراهن باشد

ای ماه شبهای ابری
در این غرقاب خا کستری

فقط کلماتند که نجات می دهند
نه ماشین های آتش نشان

نه نجات غریق.
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| مادران
مادران راه دوری نمی روند

چیزهایی را بهانه می کنند
و دوباره باز می گردند

مثل نسیم که عاشق
شاخه های بید می شود

مثل ابر
وقتی که بر سقف سفالین 

پای می کوبد
مثل مادر من

که عاشق نخ و سوزن است
عاشق سماورهای روشن

مشتاق تالوت و ترانه.
مادران راه دوری نمی روند

هر شب
با نگاه ستاره ها به ما 

ُزل می زنند
و از جنس ماه تن پوشی 

برای ما می بافند
تا در خواب از سرما یخ نزنیم.

 | األمهات

األمهات الیذهبن بعیدا
یترکن أشیاء

و یتحججن بها للعودة
کما النسیم الذیي أغرم بصفصافة

کما الغیمة
حین ترقص 

علی سقف من خزف
و کما أمي

تشــتاق الــی خیــط و أبــرة و ســماور 
مشــتعل و تــالوة و أغــان

األمهات الیذهبن بعیدا
کل لیلة

ینظرن الینا بعین النجوم
و یحیکن لنا من القمر قلنسوة

تقینا من البرد
في المنام.
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 | جشنواره

آبی که بپوشی برازنده توست
و نیز پرتقالی

بنفش که فوق العاده است
سبز به باغت می برد

زرد به پاییز
صورتی به قایق سواری

و قرمز
وای از دست قرمز

اما
از دو رنگ برحذر باش

سفید
سفیدی که نوشته نشده ست

و سیاه
سیاهی که در کوچه 

گمت می کند.

 | مهرجان

جمیل أن تلبسي األزرق
والبرتقالي أیضا
والبنفسجي أکثر

األخضر یأخذ بک الی الحدائق
واألصفر الی الخریف

الزهري یحملک علی قارب
واألحمر

آٍه من األحمِر
و لکن

إحذري من إثنین
األبیض

الذي لم ُیکتب
و األسود

الذي یتوه بک في الحارة.
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 |ترانه ای در ایوان تابستان

ا گر دریا آمد
به او مگو:

موج هایت را از پای بیرون کن ُو
آنگاه وارد شو
دریای بی موج
طفلی ست که 

نشانی خانه اش را گم کرده
ا گر ابر آمد

از بابت پیراهِن تابستانی اش
به او خوشامد بگو
ا گر شاخه های بید

بر ایوان تو سر خم کردند
لبخند کبوترانه ات را نثارشان کن

و ا گر تلفن زنگ زد
بدان که

مردی است آواز خوان
نام او: من

و نشانی اش: تو

 | أغنیة عیل شرفة الصیف

أذا جاءالبحر
التقولي

إخلع موجاتک وادخل
فالبحر بال موٍج

طفٌل أضاع عنوان بیته
إدا جاءت الغیمة

هنئیها علی فستانها الصیفي المطیر
إذا انحنت الصفصافة

علی شرفتِک
انشري إبتسامتک یماماٍت لها

و إذا رّن الهاتُف
إعلمي

هناک رجٌل یغّني
إسمه: أنا

عنوانه: أنِت.
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 | واژه هایی از  خیابان ها و خانه ها

کنار تو بودن ترانه ای است
دور از تو بودن 

چراغی است خاموش
این پرندگان حزین چیست

که آسمان می پاشدشان؟
من نمی دانم

قطار ما
چگونه بی ریل رفت؟

چگونه بی نشانی شهری رفت
که تو را آواز می خواند؟

کلمات و آهنگ هایش
از جنس خانه ها و خیابان ها بود

مثل بیروت سال های هفتاد
وقتی که تو شکوفه ای بودی

و من بادبادکی کاغذی.

 | کملات من شوارع و بیوت

قربِک أغنیٌة
و ُبعدِک

مصباٌح مطفأ
ما هذا الذي ترّشُه السماُء

من طیور حزینٍة
ال أدري

أنّی ذهب قطارنا
دون سّکة

دون عنوان لمدینٍة تتغنی بِک
کلماتها من شوارع و بیوت

و أغنیاتها
تشبه بیروت

علی حافة السبعینات
حینها

کنِت ُبرعمًا
و کنُت طیارًة من ورق.
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 مترجــم اشــعار عربــی موســی بیــدج 
می گویــد کــه بــه دلیــل احاطــه کامــل ایــن 
ــام ســراینده را  مترجــم بــه عربــی، اگــر ن
از اشــعاری کــه او بــه ایــن زبــان ســروده 
برداریــم هیچکــس متوجــه نمی شــود 
کــه شــاعر ایــن آثــار عرب زبــان نیســت.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، کتــاب  باران 
ــروده های  ــی س ــه فارس ــامل ترجم بانو ش
ــه کار  ــدج، مترجــم کهن ــی موســی بی عرب
ایرانــی، بــه قلــم صــادق رحمانی توســط 
نشــر همســایه در ۷۷ صفحــه بــه صــورت 
دو زبانــه منتشــر شــد. رحمانــی، شــاعر، 
روزنامــه نــگار و مترجــم اســت. وی 
ــگ را  ــو فرهن ــت رادی ــون مدیری هم اکن

نیــز بــر عهــده دارد.

ایرانیــان موســی بیــدج را بــا ترجمه هــای 
درخشــانش از ادبیــات معاصــر عــرب 
محمــود  قبانــی،  نــزار  آثــار  بویــژه 
محمــد  قاســم،  ســمیح  درویــش، 

ماغــوط، فــدوی طوقــان، جبــران خلیــل 
غــاده  مناصــره،  عزالدیــن  جبــران، 
توفیــق  خلیــل،  عمادالدیــن  ســمان، 
زیــاد، معیــن بسیســو، غســان کنفانــی 
ــر از  ــه دیگ ــک وج ــند. ی و… می شناس
ــه  ــدج، اهتمــام او ب فعالیت هــای مهــم بی

ترجمــه شــعر مقاومــت اســت.
عربــی  زبــان  بــه  بیــدج  تســلط  از 
جامعــه  در  مهمــی  روایت هــای 
جملــه  از  شــده،  نقــل  کشــور  ادبــی 
ذیــل  از  را  شــاعر  اســم  اگــر  آنکــه 
کســی  برداریــد،  عربــی اش  شــعرهای 
یــک  شــاعر  کــه  نمی شــود  متوجــه 
ــل  ــه دلی ــاید ب ــن ش ــت. ای ــرب اس غیرع
فعالیت هــای پرشــمار او در ترجمــه و 
جریان هــای  بــا  مــراوده اش  همچنیــن 
ادبــی معاصــر عــرب باشــد. او حضــوری 
جــدی در انجمن هــای ادبــی کشــورهای 
ــن  ــه ای ــا ســفر ب ــا ب ــی داشــته و باره عرب
ــخنرانی و  ــی س ــل ادب ــورها در محاف کش

چراغی است خاموش  دور از تو بودن
گفت و گوی |محمد آسیاباین با صادق  ر حماین
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ــفرها  ــن س ــت. ای ــرده اس ــعرخوانی ک ش
ــی و  ــای تعامل ــک فض ــاد ی ــث ایج باع
معاصــر  ادبیــات  میــان  گفت وگویــی 

ایــران و عــرب شــده اســت.
مترجــم  بــاران  رحمانــی،  صــادق 
زبــان  بــه  بیــدج  تســلط  بانو دربــاره 
ــی  ــلط موس ــت: تس ــر گف ــه مه ــی ب عرب
بیــدج بــه دو زبــان عربــی و فارســی 
بســیار زیــاد اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز 
آن روایت هــا دربــاره او شــایع شــده، 
امــا موضــوع اساســی ایــن اســت کــه 
ــی او  ــعار عرب ــم اش ــوا و مفاهی ــوع محت ن
هــم از نظــر واژگان و هــم از نظــر درون 
ــدارد. ــی ن ــی زبان ــر پیچیدگ ــه و تفک مای

کــه  افــزود: فصاحــت و بالغتــی  وی 
در آثــار عربــی موســی بیــدج وجــود 
ــر حــال  ــه ه ــکار نیســت. ب ــل ان دارد قاب
او مترجمــی اســت کــه ســالیان ســال 
بــه طــور اختصاصــی و تخصصــی در 
شــعر عــرب کار کــرده اســت و آثــار 

برجســته ترین شــاعران معاصــر عــرب از 
ــزار قبانــی  ــا ن محمــود درویــش گرفتــه ت
را بــه زیبایــی بــه فارســی برگردانــده 
ــا  ــا ب ــه باعــث شــده ت ــن نکت اســت. همی
ــر  ــم ب ــاختاری حاک ــری و س ــای فک فض
ــل  ــنایی کام ــرب آش ــر ع ــات معاص ادبی
ــن گویــش و لهجــه  داشــته باشــد. بنابرای
ــل  ــعری اش، قاب ــان ش ــی و زب او در عرب

تمایــز بــا عرب زبانــان نیســت.
رحمانــی دربــاره مجموعــه  بــاران بانــو و 
نــام اصلــی اش بــه عربــی نیــز چنیــن 
گفــت: موســی بیــدج تاکنــون ســفرهای 
ــی  ــه کشــورهای عرب شــاعرانه بســیاری ب
ــوریه،  ــان، س ــان، لبن ــراق، عم ــد ع مانن
مصــر، قطــر و… داشــته و در محافــل 
و  ســخنرانی  کشــورها  ایــن  ادبــی 
شــعرخوانی کــرده اســت. او معمــواًل 
ــی اش  ــاب کوچکــی از شــعرهای عرب کت
را در ایــن ســفرها بــه همــراه دارد بــا 
للحب یــا  یصلــح  ال  عنــوان  رجــل 
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مــردی کــه صالحیــت عشــق نــدارد و از روی آن شــعر می خوانــد. 
ــا او. ــراه ب ــواره هم ــت و هم ــود اوس ــتی خ ــاب دس ــن کت ای

ــن  ــخه ای از ای ــدج نس ــای بی ــرد: روزی آق ــه ک ــم اضاف ــن مترج ای
کتــاب را بــه مــن داد و مــن پــس از مطالعــه متوجــه شــدم کــه آثــار 
ــان  ــت مخاطب ــف اس ــه حی ــده ک ــر ش ــاب منتش ــن کت ــی در ای خوب
ایرانــی از مطالعــه آن محــروم بماننــد. بــه همیــن دلیــل درخواســت 
ــار را ترجمــه کنــم. کتــاب حجیــم نیســت و کل  ــا ایــن آث کــردم ت
ســروده ها را مــن در عــرض ســه روز ترجمــه کــردم و بــه موســی 

بیــدج نشــان دادم.
رحمانــی در ادامــه بــه مقبــول افتــادن ترجمــه در نظــر بیــدج اشــاره 
ــه  ــندید و البت ــن را پس ــای م ــدج ترجمه ه ــتاد بی ــت: اس ــرد و گف ک
چنــد واژه را نیــز اصــالح کــرد. ســخن نهایــی ایشــان دربــاره کلیت 
ترجمــه مــن ایــن بــود کــه اگــر خــود مــن ایــن آثــار را بــه فارســی 

ــد. ــی درنمی آم ــن زیبای ــه ای ــردم ب ترجمــه می ک
وی همچنیــن دربــاره عنــوان ترجمــه فارســی و اینکــه چــرا همــان 
ــی  ــه فارس ــاب ب ــرای کت ــب را ب ــح للح ــل ال یصل ــی  رج ــام عرب ن
ــا  ــرای عــرب زبان ه ــی ب ــوان عرب ــرد: عن ــار ک ــز اظه ــده نی برگردان
مفهوم تــر اســت تــا در میــان ایرانیــان. بــه همیــن دلیــل مــن اجــازه 
ــوان از  ــر دهــم. ایــن عن ــاران بانو تغیی ــه  ب ــوان را ب ــا عن خواســتم ت
ــا  ــوای ترجمه ه ــا محت ــده و ب ــت ش ــاب برداش ــعار کت ــی از اش یک
ــرای مــردان اســت  ــی مطــر اســمی ب ــی دارد. در عرب ــز همخوان نی
و یــک آشــنایی زدایــی در ایــن شــعر رخ داده. در زبــان فارســی 
ــدج  ــتاد بی ــعر اس ــت و در آن ش ــران اس ــان و دخت ــم زن ــاران اس ب
ــاران هســتی و  یــک زن ازلــی ابــدی را خطــاب می کنــد کــه تــو ب

ایــن از نظــر آشــنایی زدایــی زیباســت.
ــه فضــای  ــن ســوال ک ــه ای ــن در پاســخ ب ــی همچنی صــادق رحمان
اشــعار عربــی موســی بیــدج، فضاهایــی مرتبــط بــا اعــراب و 
فرهنــگ اعــراب اســت یــا فضاهایــی ایرانــی، نیــز گفــت: بــه نظــر 
ــی اشــعار تلفیقــی اســت از هــر دو فرهنــگ.  مــن فضاهــای درون
البتــه ایــن فضاهــا واقعــًا خــاص اســت و مخاطــب پــس از مطالعــه 
ــد.  ــا برخــورد می کن ــن فضاه ــا ای ــار ب ــرای نخســتین ب ــه ب ــگار ک ان
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بــا ایــن اوصــاف امــا ســاختار و مفهــوم اشــعار، فضایــی عربــی دارد 
و در مطالعــه احســاس می کنــی کــه انــگار در کوچه هــای لبنــان 
ــوای  ــال و ه ــن ح ــتی. بنابرای ــدم زدن هس ــال ق ــوریه در ح ــا س ی

ــود دارد.  ــاب وج ــن کت ــی در ای ــرزمین های عرب س
مضــاف بــر اینکــه اســتاد بیــدج تســلط خوبــی هــم بــه زبــان فارســی 

دارد.
رحمانــی همچنیــن بــه درون مایــه طنــز اشــعار عربــی بیدج نیز اشــاره 
کــرد: طنــز ظریفــی در ژرف ســاخت و مفاهیــم ایــن اشــعار وجــود 
داشــت و بــه نظــرم ایــن طنــز در ترجمــه نیــز منتقــل شــد. مــن ســعی 
ــر  ــم ب ــی حاک ــان بین ــر جه ــم از نظ ــر واژگان و ه ــم از نظ ــردم ه ک
اشــعار، آنهــا را فارســی کنــم. بنابرایــن اگــر ایــن شــعرها بــه صــورت 
مســتقل هــم چــاپ شــده و روی جلــد عنــوان  ترجمــه درج نشــود، 
ــروده  ــی س ــدا فارس ــعار از ابت ــن اش ــه ای ــد ک ــان می کن ــب گم مخاط
دارنــد  معانــی ای  و  مفاهیــم  ترجمه هــا  از  بســیاری  شــده اند. 
ــه  ــی ک ــو گوی ــی آورد و ت ــردر نم ــا س ــی از آنه ــب ایران ــه مخاط ک
مرزهــای فرهنــگ زبــان مبــدا در زبــان فارســی بســته شــده اســت، 
ــه  ــه آن را مطالع ــانی ک ــاور کس ــه ب ــه ب ــن ترجم ــبختانه ای ــا خوش ام

ــت. ــه نیس ــن گون ــد ای کرده ان
ــورت  ــه ص ــتر ب ــن پیش ــت: م ــان گف ــم در پای ــاعر و مترج ــن ش ای
ــا  ــودم. ام ــرده ب ــه ک ــی را ترجم ــده شــعرهای شــاعران مختلف پراکن
احمــد  آثــار  از  ۵۰۰ صفحــه ای  بانو مجموعــه ای  بجــز  بــاران 
عبدالمعطــی حجــازی شــاعر برجســته و در قیــد حیات مصــری را به 
همــراه فرزانــه رحمانیــان )اســتاد زبــان و ادبیــات عــرب در دانشــگاه 
ــهری از  ــوان  ش ــا عن ــه زودی ب ــه ب ــرده ام ک ــه ک ــتان( ترجم خوزس
آبگینــه و سنگ توســط نشــر همســایه منتشــر می شــود. ایــن کتــاب 
ــناس  ــاعر سرش ــن ش ــعر از ای ــه ش ــش مجموع ــه ش ــل ترجم حاص

ــود.  ــوان گــرد آمــده ب اســت کــه همــه در یــک دی
بــا  دارد  مشــهور  کتــاب  دو  حجــازی  عبدالمعطــی  احمــد 
ــت که  ــی نیس ــراف راه ــز اعت ــب و  ج ــدون قل ــهری ب ــن  ش عناوی
تاثیــر بســیاری در جهــان عــرب داشــتند، امــا متاســفانه پیــش از مــن 

ــود. ــه ب ــارش نرفت ــردان آث ــراغ برگ ــه س ــی ب ــچ مترجم هی
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 بیان اصلی نیما در شعر
 سینمایی ست!
 
| محمود مشرف تهراین ) م. آزاد( 
  برنامه رادیویی صدای شاعر 
گفت و گو: حسن هنرمندی  

بی تو خاکسرتم
بی تو ای دوست

بی تو تنها و خاموش
ی افرسده را بسرتم مهر

بی تو در آسمان اخرتانند
دیدگان رشرخزی دیوان

بی تو
نیلوفران آذرانند
بی تو خاکسرتم

بی تو ای دوست
بی تو این چشمه سار شب آرام

چشم گریزنده ی آهوانست
بی تو این دشت رسشار

خ جاودان ست دوز
بی تو مهتاب تنهای دشتم
بی تو خورشید رسد غروبم

بی تو بی نام و بی رسگذشتم
بی تو خاکسرتم

بی تو  ای دوست
بی تو این خانه تاریک و تنهاست

اسداهلل شعبانی:
از  یکــی  آزاد  میــم 
و  مانــدگار  چهره هــای 
قلمــرو  در  تاثیرگــذار 
ــت  ــودک اس ــات ک ادبی
 ۱۳۱۲ ســال  در  کــه 
خورشــیدی در تهــران 
 ۲۹ در  و  شــد  متولــد 
از  بعــد   ۱۳۸۴ دی مــاه 
ــج و  مدت هــا تحمــل رن
بیمــاری در اثــر بیمــاری 
خامــوش  ســرطان 
در  ســال ها  او  شــد. 
پــرورش  و  آمــوزش 
بــه عنــوان معلــم و در 
ــرورش فکــری  ــون پ کان
نوجوانــان  و  کــودکان 
ــناس و  ــوان کارش ــه عن ب
ویراســتارادبیات کــودک 
خدمــت کــرد، همچنیــن 
ــادی در  ــای زی فعالیت ه
مترجمــی،  حوزه هــای 
نقــد  و  ویراســتاری 
آثــار  و  داشــت  ادبــی 
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بی تو ای دوست
خفته بر لب سخن هاست

بی تو خاکسرتم
بی تو

ای دوست

محمــود تهرانــی کــه شــاعری نــام آزاد را برگزیــده 
ــم و  ــات قدی ــه ادبی ــت ک ــی اس ــاعران جوان ــت از ش اس
پرمایــه کهــن را تــا دوره عالــی آن در دانشــکده ادبیــات 
ــه  ــاعری ب ــاز کار در ش ــان آغ ــرده و از هم ــی ک بررس
شــیوه ای گراییــده اســت کــه از نظــر بیــان یــادآور 
اســتادان قدیــم اســت امــا وســواس در انتخابــات کلمات 
و احســاس ظریــف و اندیشــه سرشــار بــه شــعرش وجــه 
امتیــاز خاصــی بخشــیده و ســخنش را دلنشــین و مــورد 
ــعر  ــت ش ــاخته اس ــند س ــه های دیرپس ــرش اندیش پذی
ــگ در  ــه بی درن ــف ک ــاس ظری ــا احس ــراه ب آزاد هم
ــب  ــد در قال ــر می کن ــوذ و تأثی ــده نف ــنونده و خوانن ش
کالم و موســیقی وزن بســیار گوش نــواز اســت زندگــی 
دوره  نــدارد  بــر  در  خاصــی  حادثــه  ازاد  ظاهــری 

ایــن  همــه  در  زیــادی 
منتشــر  او  از  زمینه هــا 
اغلــب  اســت.  شــده 
کتاب هــای صاحب نــام 
حــوزه  در  موفــق  و 
نوجــوان  و  کــودک 
ســیاه  ماننــد  ماهــی 
ــای  ــو ،  مهمان ه کوچول
ناخوانــده  و  بابابرفــی  
بــا ویراســتاری م. آزاد 
اســت.  شــده  منتشــر 
همچنیــن  قصــه طوقــی  
ــی منظــوم،  ــا روایت ــه ب ک
شــاد و کودکانه از ســوی 
ــرورش فکــری  ــون پ کان
نوجوانــان  و  کــودکان 
نوعــی  شــده  منتشــر 
بازآفرینــی خالق اســت 
یــک  ترکیــب  از  کــه 
حکایــت از کلیلــه و دمنه 
ــات  ــل از ادبی ــک مت و ی
شــفاهی ســاخته شــده 
و در آن زبــان شــعر و 
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ــات  ــر ادبی ــانده دبی ــان رس ــه پای ــات را ب ــکده ادبی دانش
دبیرســتان های آبــادان اســت چنــد ســال پیــش از ایــن 
نخســتین مجموعــه شــعر خــود را بــه عنــوان دیــار شــب 
بــا مقدمــه ای از بامــداد انتشــار داده اســت امــا آنچــه در 
زندگــی یــک شــاعر مهــم اســت مســیر باطنــی و پــرواز 
ــعر آزاد  ــات را در ش ــن خصوصی ــت و ای ــه اوس اندیش
بــه وضــوح می تــوان حــس کــرد. اخیــرًا در مجموعــه 
ــم آزاد  ــا یــک یادداشــت از می ــه قطعــه شــعر ب آِرش ُن
انتشــار یافتــه اســت کــه بــرای دوســتداران شــعر هدیــة 
ذوق انگیــزی اســت شــعر بی تــو خاکســترم بی تــو ای 
دوســت کــه در ایــن برنامــه بــه گــوش شــنوندگان عزیــز 
خواهــد رســید از نمونه هــای گویایــی اســت کــه شــیوۀ 
ــوع  ــن تن ــات و همچنی ــداع ترکیب ــات و اب ــاب کلم انتخ
ــی  ــه خوب ــعر را ب ــه ش ــک قطع ــیقی ی ــب و موس در قال
نشــان می دهــد و در همــان حــال انــدوه عاشــقانه 
لطیــف شــاعر از مــاوراء کلمــات دســت چین شــده 
ــت. ــر اس ــذ و مؤث ــنونده ناف ــدا و در ش ــی هوی ــه خوب ب

  
کردیــد مــا  کــه شــما قرائــت  قــای آزاد در ایــن شــعر  خــوب آ
کردیــم آیــا  بــه یــک ترکیبــات و نحــوۀ بیــان تــازه ای برخــورد 
ــرداز  کار شــعرای نوپ ــه رjق  ــه اصطــاح ب ک ایــن همــان اســت 
کارتــان بفرماییــد؟  مصطلــح شــده لطفــاً شــرحی دربــاره طــرز 

ــاًل دارای  ــن شــعر کام   اگــر دقــت فرمــوده باشــید ای
یــک وزن ســالم عروضــی اســت و عــالوه ر ایــن 
ــعر  ــن ش ــده در ای ــات ش ــم مراع ــی ه ــادگی و روان س
تقریبــًا اگــر مــا بتوانیــم اســم ترجیع بنــد جدیــد را روی 
ــه  ــرع ب ــک مص ــرار ی ــاًل تک ــیم کام ــته باش ــن گذاش ای
صــورت ترجیع بنــد در ایــن مراعــات شــده کــه همــان 
مصــرع بی تــو خاکســترم بی تــو ای دوســت اســت کــه 
البتــه تازگــی و طــرز تبییــن نویــی در آن رعایــت شــده 
ــو  ــودن بی ت ــتر ب ــه خاکس ــد ک ــه می فرمایی ــه مالحظ ک
ــه معنــی  ــودن در فارســی و ب خاکســترم ایــن خاکســتر ب
چیزی اســت که از آتش و شــعله ای به جا مانده باشــد.

قصــه بــا تلفیقی مناســب 
اســت. رفتــه  کار  بــه 

او 10 ســال در آمــوزش 
و پــرورش معلــم ادبیات 
ــود و در ســال  فارســی ب
اســتخدام  بــه   1346
ــرورش فکــری  ــون پ کان
مــدت  آن  در  و  آمــد 
خــوب  اقدامــات  هــم 
داد.  انجــام  موثــری  و 
ــی  ــالب، وقت ــل از انق قب
نوجــوان بــودم گاهــی بــه 
ــرورش فکــری  ــون پ کان
می رفتــم، در آنجــا م. 
کــه  می دیــدم  را  آزاد 
کارگاه  مربیــان  بــرای 
بعــد  برگــزار می کــرد. 
مــن  بازنشســتگی  از 
بــه  شــرکت  بــه  را  او 
نــوش معرفــی کــردم. 
در  نــوش  بــه  شــرکت 
نــوار  انتشــار  زمینــه 
کاســت و ســی دی های 
کــودکان  موســیقی 
م.  داشــت.  فعالیــت 
کار  آنجــا  در  آزاد 
ویراســتاری  و  ترجمــه 
در  مــی داد.  انجــام 
ترانه هایــی  به نــوش 
بــرای کــودکان  نیــز  را 
ــوار  ــاب- ن ــب کت در قال
از  بعــد  کــرد.  منتشــر 
در  مدتــی  هــم  آن 
خانــه ادبیــات فعالیــت 
کمــاکان  امــا  می کــرد 
کتاب هایــش در کانــون 
ــرورش فکــری منتشــر  پ
دیگــر  از  می شــد. 
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اینجــا یــک نکتــه ای پیــش می آیــد و آن مســئله 
ــدار  ــا مق ــته م ــعرهای گذش ــون ش ــت چ ــاب اس ــعر ن ش
زیادیــش هــدف شــخصی دارد حــاال بــه خاطــر اینکــه 
ــه  ــه ب ــت اینک ــه عل ــا ب ــا ی ــه ذهن ه ــت ب ــوس اس مأن
و  فریــب  شــعرها  پرداختــه  معمول تــری  مســائل 
عجــب تــا انــدازه ای بــه نظــر بعضی هــا نمی آیــد 
ــود  ــه می ش ــی ک ــی از انتقادات ــد یک ــعر جدی ــا در ش ام
ایــن اســت کــه ایــن شــعرها از ذهن هــا دور اســت 
ــت  ــد چــون گاهــی صحب ــی داردی ــش دلیل ــن را برای ای
نــاب  اینهــا را شــعر  ادبــی و  می شــود در محافــل 
ــن  ــی ای ــات اروپای ــه در ادبی ــد البت ــذاری می کنن نام گ
ســابقه طوالنــی دارد شــعری کــه بــا توجــه بــه مضمــون 
و وزن و قالــب و انتخــاب کلمــات شــعر نــاب نــام 
ــا  ــوس ذهن ه ــول و مأن ــائل معم ــه مس ــی ب ــه یعن گرفت
بفرماییــد. شــرح  را  ایــن  نشــده  توجهــی  آن  در 

ــر ایــن اســت  عــرض شــود کــه قــرن بیســتم کوشــش ب
ــه زود ایــن ؟؟؟  ــد و ب ــزه کنن کــه معمــواًل هنرهــا را پاکی
ــر آن و ملحــق شــده  ــزوده شــده ب ــه اف ــزی ک از آن چی
در نقاشــی شــما مالحظــه می کنیــد کــه معمــواًل چهــره 
و مضمــون را از نقاشــی گرفته انــد و بــه همــان ذات 
نقاشــی یعنــی طــرح و رنــگ پرداختنــد. در نیمــا 
ــه  ــرک ک ــور متح ــر و تص ــه تصوی ــط ب ــور فق ــن ط همی
ــان همینطــور  ــد در رم ــی سینماســت پرداختن ــان اصل بی
ــه  ــت دیگ ــرن ماس ــه ق ــی نمون ــکا رمان ــان آمری ــه رم ک
از فلســفه باقــی و کلمــه قصارســازی پرهیــز شــده و 
فقــط وظیفــه رمــان بیــان روایــت اســت می دانیــد 
ــه شــعر  ــن اســت ک ــد ای ــه از شــعر کردن ــه تعریفــی ک ک
ــت  ــی اس ــن تعریف ــن کلی تری ــت ای ــاس اس ــان احس بی
ــث  ــای بح ــت ج ــی اس ــاس چ ــاال احس ــد ح ــه کردن ک
طوالنــی دارد بنابرایــن آنچــه کــه مربــوط و مخصــوص 
بــه احســاس اســت زبــان شــعر اســت و تفکــر و تعقــل 
در زمینه هــای مســائل دنیایــی مســلمًا یــا مربــوط اســت 
ــعر  ــه ش ــی ک ــن کوشش ــان بنابرای ــه رم ــا ب ــفه ی ــه فلس ب
ــط  ــعر فق ــه ش ــت ک ــه اس ــن زمین ــد در ای ــد می کن جدی
ــتیم  ــه خواس ــی ک ــن موقع ــد بنابرای ــاس باش ــان احس بی
شــعر را بیــان احســاس کنیــم فقــط بــه شــیوۀ احساســی 

فعالیــت  کارهایــش، 
در مجلــه ادبــی  آرش  
ســوی  از  کــه  بــود 
ســیروس طاهبــاز منتشــر 
نقــش  طاهبــاز  شــد. 
گــردآوری  در  مهمــی 
شــاعرانی چــون اخــوان 
در   ... و  فــروغ  و 
محفــل آرش داشــت. 
او بــرای بزرگســاالن هــم 
آثــاری در زمینــه شــعر، 
تالیــف و ترجمــه منتشــر 
البتــه  اســت.  کــرده 
ــعر او در  ــای ش ویژگی ه
حــوزه بزرگســال در حد 
اخــوان و فــروغ نبــود 
ــا ویژگی هــای خــاص  ام
و  داشــت  را  خــودش 
بــه نظــر مــن یکــی از 
زیباتریــن اشــعارش در 
ــرای  حــوزه بزرگســال  ب
ایــن رود /  از  گذشــتن 
بایــد  کمانــی  رنگیــن 

بــود  بــود.
 بــه گفتــه شــعبانی، م. 
آزاد بعد از بازنشســتگی 
را  قبــل  تــوان  دیگــر 
ــورت  ــه ص ــت و ب نداش
نمی کــرد،  کار  مســتمر 
بیمــار شــد  اینکــه  تــا 
خانــه  در  ســال ها  و 
تحــت  بیمارســتان  و 
درمــان بــود. او زندگــی 
دشــواری  و  ســخت 

داشــت. 
نجیــب  بســیار  آزاد  م. 
ــاظ  ــز از الف ــود و هرگ ب
کلمه هــای  و  رکیــک 
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و  بزنیــم  اســتعاره دســت  و  تمثیــل  و  تشــبیه  یعنــی 
ــل  ــوع تفکــر و تمثی ــر ن ــم از ه ــز کنی ــد پرهی مســلمًا بای
اخالقــی یــا فکــری بــه اصطــالح آوردن کــه ایــن 
تمثیــل اســت شــکل رمــان پرهیــز کنیــم بنابرایــن شــعر 
ــل و  ــعر متعق ــا از ش ــم م ــعر قدی ــورت ش ــه ص ــر ب دیگ
ــدل می شــود  ــاب ب ــه یــک شــعر احساســی ن متفکــر ب
کــه موضوعــات کامــاًل بــه صــورت احساســی بیــان 
می شــود مســلمًا مــا نمونه هایــی بســیار درخشــانی 
ــظ. ــعر حاف ــد ش ــم مانن ــته داری ــاب در گذش ــعر ن از ش

خصــوص  بــه  بپرســم  شــما  از  را  ایــن  می خواســتم  بلــه 
ادبیــات  دانشــکده  در  ادبیــات  شــعر  دوره  کــه  شــما 
بــرای  نظرتــان  نظــر،  ایــن  از  خصــوص  بــه  کردیــد  تمــام 
بــزرگ  شــعرای  بــه  راجــع  فرماییــد  کــه  اســت  جالــب  مــا 
و  نمونــه  چــه  آنهــا  در  و  داریــد  نظــری  چــه  گذشــته 
می کنیــد؟ پیــدا  خودتــان  کار  طــرز  اثبــات  بــر  رگ هایــی 

ــردم  ــرض ک ــه ع ــور ک ــن ط ــه همی ــود ک ــرض ش  ع
حضورتــان شــعر حافــظ مثــاًل کــه بــه عنــوان شــعر 
نمونــه در ادبیــات مــا نــام بــرده می شــود بــه خصــوص 
از ایــن لحظــه کــه نزدیــک بــه بیــان مطلــق و شــعر نــاب 
ــعرهایش  ــم آن ش ــی کنی ــظ بررس ــعر حاف ــر ش ــا اگ و م
بیشــتر مــورد توجــه واقــع شــده کــه تفکــر البتــه در آن 
ــا یــک شــیوه احساســی و شــعری  وجــود دارد منتهــا ب
در صورتــی کــه شــعرای بــزرگ دیگــری مــا داشــتیم که 
ارزش فکــر و اندیشه شــان ماننــد ســنائی بســیار مــورد 
نظــر اســت شــاید هــم از حافــظ بلندترنــد ولــی مســلمًا 
آنچــه کــه در حافــظ و مثــاًل مولــوی و رودکــی و برخــی 
دیگــر از شــعرای نمونــه مــا یــاد می شــود همیــن جنبــه 
ــد  ــعر جدی ــه ش ــت ک ــاب در آن اس ــعر ن ــی ش رگ های
ــا و  ــا دیده ــرد و ب ــت را بگی ــه مثب ــن جنب ــد ای می کوش
مســائلی کــه زمــان مــا اقتضــاء می کنــد بیامیزد و شــعری 
را عرضــه کنــد کــه در حقیقــت ره آوردی اســت از 
قدیــم منتهــا اصیــل اســت گدایــی نشــده از شــعر قدیــم

اســتفاده  نامناســب 
بســیار  او  نمی کــرد. 
زیــرک و معتــدل بــود 
و اهــل افــراط و تفریــط 
نبــود. او در زمینــه قصــه 
کــودکان ســبک خاصــی 
ادبیــات  از  و  داشــت 
فولکلــور  و  عامــه 
و  می گرفــت  کمــک 
ــژه  ــارش موســیقی وی آث
داشــت ایقایــی  وزن  و 

بــرای خاکســپاری هــم 
ــی  ــت بزرگ ــار مصیب دچ
شــدیم. روز خاکســپاری 
ــازه را در  ــود جن ــرار ب ق
دفــن  طاهــر  امامــزاده 
ــادی از  کننــد. تعــداد زی
نویســندگان و شــاعران و 
اهــل قلــم، آمده بــودن. 
آن هــا از ســاعت 7 صبح 
ــرمای  ــر در س ــا 8 عص ت
می لرزیدنــد  زمســتان 
ــد  ــازه نمی دادن ــی اج ول
کنیــم  دفــن  را  جنــازه 
م.آزاد  بــه  قبــری  و 
ــا  ــا اینکــه ب ــد ت نمی  دادن
ــی  تــالش ســیمین بهبهان
ســاعات  آخریــن  در 
ســرمای  در  روز، 
شــدید زمســتان، مراســم 
خاکســپاری انجــام شــد.

/ ایسنا
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نمونــه  یــک   
ً
لطفــا متشــکرم  خیلــی 

فرماییــد؟ قرائــت  شــعرتان  از  دیگــر 

  عرض شــود که شــعری که برایتان می خوانم شــعری 
اســت قطعه ای اســت و کاماًل دارای وزن و شــکل قدیم 
اســت امــا از لحــاظ بافــت و طــرز بیــان جدیــد اســت:

تا پرده های نیلی غم بر درد ز هم 
 من تیغ شعله در کنم و شعله می کشم

آن تاک استوارم در زمهریر مرگ
تا بارور ز خوشه زرین آتشم
من تشنه سرود خدیان شادیم

من زین سرود تلخ غم آور مشوشم
گیتی خدای گانه من آی اندوه آی 

بخش آن شور جاودان پندار دلکشم

نظــر  از  و  وزن  نظــر  از  ایــن  آزد  قــای  آ متشــکرم  خیلــی 
کاســیک  اصــول  رعایــت  پیداســت  کامــًا  کــه  قافیــه 
ابهامــی  هیــچ  شــنونده  بــرای  ترکیــب  ایــن  بــا  شــده  شــعر 
امــا  اســت  کاســیک  ظاهــراً  شــعر  یــک  ایــن  کــه  نمی مانــد 
ایــن  بیــان  و  احســاس  نحــوۀ  لحــاظ  از  و  ترکیــب  لحــاظ  از 
گیهایــی  تاز گفتیــد  شــما  خــود  کــه  طــور  همــان  احســاس 
بدهیــد؟ توضیــح  لطفــاً  را  گی هــا  تاز ایــن  اســت  آن  در 

ــه  ــعر ن ــن ش ــا در ای ــید م ــوده باش ــت فرم ــر دق   اگ
ــده ای  ــه خواســتیم قصی ــم ن ــه ای بگویی خواســتیم قطع
ــه  ــه ب ــی بلکــه شــعری اســت ک ــا غزل ــم ی ــوان کنی را عن
ــتر  ــت بیش ــار بی ــده و چه ــه ش ــون گفت ــای مضم مقتض
نیســت امــا اگــر مــا می خواســتیم قصیــده بگوییــم 
ــن  ــم و ای ــی بگویی ــعر طوالن ــک ش ــم ی ــور بودی مجب

هانیبال الخاص:
راستش را بخواهي 

آزاد!
ایــن  اغلــب  شــعر   
فضــال شــعر نیســت. در 
حیــن ترجمــه خــوب 
ــه  ــرد ب ــي ب مــي شــود پ
مایــه و حالــت همــه. 
ایــن  بدبختــي  ولــي 
اســت کــه مــي خواهــي 
شــعراي  ي  مجموعــه 
ترجمــه  معاصــري 
کنــي و چــاپ کنــي. بــه 
جــان تــو شــعر  شــاملو  
ــه  ــي ب ــي چنگ ــم گاه ه
ایــن  زنــد.  نمــي  دل 
هــا گاهــي شــاعرند و 
و  فریــاد  و  داد  گاهــي 
نمــي  تــوپ.  و  تــاپ 
و  عاشــقانه  خواهــم 
بگویــم  مــال  ســانتي 
شــاعر  داداش  فقــط 
تویــي. مــي بینــي در 
یــك نامــه ي لعنتــي نمــي 
شــود حــرف زد. هیــچ 
چــي نمــي شــود گفــت.
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ــن  ــه ای ــی ک ــم در صورت ــم تکــرار بکنی مضمــون را دائ
شــعر در جایــی کــه الزم بــوده قطــع شــده یکــی اینکــه 
ایــن شــعر دارای دو پــارت اســت کــه قســمت اول 
ــا  ــک قطــع ب ــای ی ــا ب ــی دارد و م ــان شــاهد و رنگین بی
آوردن یــک بیــت یــک برگردانــی دادم بــه ایــن معنــی 
کــه مضمــون را برگردانــدم و آن گفــت ایــن همــه 
ــوده اســت  ــداری ب اندیشــه های شــاد و حماســه وار پن
ایــن امکاناتــی اســت کــه مــا توانســته ایم در زمینــه 
ــبیهات و  ــه تش ــم البت ــاد کنی ــیک ایج ــرم کالس ــی ف حت
طــرز تبییــن کــه می بینیــد مثــاًل تــاک اســتواری کــه در 
زمهریــر مــرگ / دارای خوشــه های زریــن آتش اســت 
ــه  ــاره ب ــم اش ــه ه ــه البت ــادی ک ــان ش ــه خدای ــن ک ــا ای ی
ایــزدان ایــران اســت و هــم می تواند بــه خدایــان یونانی 
ــم. ــاره کنی ــده اش ــی ش ــترک و جان ــر مش ــه دیگ ــم ک ه

کــه شــما ســاختید و از آن  حــاال بــا ایــن ترتیــب ایــن نمونــه ای 
کردیــد پــس چطــور معتقــد هســتید  دفــاع هــم بــه ایــن شــکل 
کــه بایــد در قالــب تغییــرات زیــادی داده شــود نظیر آن شــعری 
ــو ای دوســت؟ کســترم بی ت ــو خا ــد بی ت کردی ــه اول قرائــت  ک

ــک  ــی دارای ی ــر احساس ــه ه ــود ک ــرض ش ــه ع   بل
ــه  ــم ک ــراری نداری ــچ اص ــا هی ــت م ــی اس ــب خاص قال
ــکنیم  ــاًل وزن را بش ــا مث ــه دائم ــیم ک ــًا بکوش مخصوص
کــه  قوالبــی  در  را  مضامیــن  و  احســاس ها  تمــام  و 
قافیــه مثــاًل نداشــته باشــد یــا اوزان شکســته شــده 
بیــان کنیــم همینطــور کــه حتــی نیمــا یوشــیج کــه هنــوز 
بحــث نشــده دربــاره اش و روشــن نشــده بســیاری 
ــد  ــب و مانن ــل ای ش ــت مث ــم اس ــان ه ــو ایش ــعار ن اش
صبــح ایشــان کــه کامــاًل وزن عروشــضی دارد ایــن 
مســلم اســت کــه هــر احساســی قالــب خاصــش را 
ــور  ــان اوزان و بح ــه هم ــا ب ــه م ــا ک ــرد ای بس می پذی
البتــه تقســیم بندی های خــاص  اکتفــا کنیــم  قدیــم 
و تــازه ای کــه در آن می شــود مراعــات کــرد البتــه 
بعضــی احســاس ها هســت کــه دیگــر چنــان پــر و 
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سرشــار اســت کــه ایــن قوالــب و حــدود را می شــکند.
نتیجــه می گیریــم از بیــان شــما کــه هیــچ اصراری نیســت 
ــه اصطــالح شکســته شــود بلکــه  ــب و وزن ب حتمــًا قال
ــی آن نتیجــه احســاس  ــه مقتضــای منظــور شــاعر یعن ب
شــاعر ایــن حــال پیــدا می شــود یعنــی شــاعر نوپــردازی 
کــه شــما یــک نمونــه اش هســتید خــب دانشــکده را هم 
تمــام کردیــد و به شــیوه های قدیم شــعر فارســی تســلط 
داریــد یــک دوره ای اینهــا را بــه دقت مطالعــه کردید از 
نظــر شــما و نظایــر شــما هیــچ اصــراری نیســت کــه حتمًا 
بــه خاطــر اینکــه یــک شــعر نــو گفتــه شــود بــه اصــالح 
قالب هــا و شــکل ها تعمــدًا ؟؟؟ کنــد ؟؟؟ تعمــد نیســت 
بلکــه ایــن زاده یــک نیــازی اســت اگــر مــا تغییــری در 
ــا  ــم ی ــا می بینی ــدی در مصرع ه ــاه و بلن ــب و کوت قال
حتــی گاهــی عبــارات ظاهــرًا نثــری وارد یــک عبــارات 
ــی  ــاز درون ــک نی ــت ی ــه عل ــن ب ــود ای ــوزون می ش م
بفهمانــد. می خواهــد  را  ایــن  اســت  شــاعر  یــک 

ــه  ــت ک ــئله ای اس ــک مس ــدی ی ــای هنرمن ــن را آق ای
دربــاره شــعر جدیــد اشــتباهی شــده اســت و ایــن 
ــت  ــی اس ــالع بعض ــدم اط ــه ع ــوط ب ــتر مرب ــتباه بیش اش
کــه بیشــتر بــرای معرفــی شــعر نــو بدتریــن نمونه هــای 
چیزهایــی  گاهــی  و  می کننــد  انتخــاب  را  شــعری 
می کننــد  قالــب  نــو  شــعر  عنــوان  بــه  را  مبتذلــی 
نــو  اینهــا شــعر  کــه اصــاًل  حتــی می شــود گفــت 
نیســت شــما می دانیــد کــه اصــاًل شــعرای جدیــد 
مســلمًا از میــراث ادبیــات کهــن بهتــره می گیرنــد و 
ایــن بهره گیــری کامــاًل روشــن و مشــخص اســت.
البتــه در شــعر مــا ترکیباتــی کــه بــه همــان شــیوه اســاتید 
قدیــم هســت یعنــی آن ابتــکارات و ریزه کاری هــا بــه 
ــد  ــه خواندی ــای را ک ــی نمونه ه ــورد حت ــم می خ چش
ــک شــاعر  ــک شــاعر وارد و ی ــن را ی ــه ای پیداســت ک
مطلــع از آثــار گذشــتگان ســاخته و روی یــک حســاب 
ــه  ــه اینک ــروده ن ــعرش را س ــی ش ــررات و موازین و مق
فقــط بــه خاطــر یــک تفنــن یــا بــه خاطــر آوردن 
یــک نمونــه ای، حــاال می خواســتم یــک شــرحی 
هــم دربــاره امیــد و یــأس در شــعر امــروز بیــان کنیــد؟

عــرض شــود کــه مســئله امیــد و یــأس کــه از موضوعات 
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مــورد بحــث بعضــی از ناقدیــن اســت و بــه شــدت بــه شــعرای جــوان حملــه می کننــد 
کــه مأیــوس هســتند یکــی از مســائل عجیــب و غریــب زمانــه مــا اســت مــن معتقــدم 
کــه یــأس و امیــد هــر دو حاالتــی هســتند از حــاالت انســانی همچنــان کــه شــادی و 
ــد  ــی و بدخواهــی را عــوض گرفته ان ــان بدبین ــن آقای ــه ای ــم ک ــن فکــر می کن غــم م
ــد و از  ــن باش ــواه و بدبی ــت بدخ ــن اس ــی ممک ــی کس ــد یعن ــأس و امی ــای ی ــه ج ب
طبیعیــت انســانی عــدول کنــد ایــن بدخواهــی و بدبینــی مســلمًا در قالــب یــک اندیشــه 
انســانی نخواهــد گنجیــد و مطــرود و هرگــز شــعر ایــن حــدود دامنــه را نمی پذیــرد 
ــد  ــدوار بودن ــوس و امی ــا مأی ــرد ام ــد نمی پذی ــالدی را نخواه ــعر ج ــه ش ــه اینک چ
ــوس  ــًا مأی ــا مطلق ــدوار ی ــًا امی ــد مطلق ــچ کــس نمی توان ــر انســانی اســت و هی دو ام
ــه  ــوری ک ــان همانط ــم حضورت ــرض کن ــه ای را ع ــک نکت ــوص ی ــه خص ــد و ب باش
ــه  ــه یعنــی غمگیــن ب ــوار می گویــد طبیعــت و ذات شــعر مأیــوس اســت البت ــا ال گوی
معنــی غمگیــن بــودن و ملــول بــودن چونکــه اصــاًل شــعر در حقیقــت بیــان دریغــی 
ــد  ــت نمی رس ــه حقیق ــا ب ــای م ــا و رؤی ــد آرزوه ــه ح ــی ک ــن معن ــه ای ــد ب می کن
ــع  ــا حقیقــت واق ــا ب ــا و تصــورات م ــا و آرزوه ــه رؤیاه ــر روزگاری شــد ک ــه اگ البت
یکــی شــد مســلمًا آن روز دیگــر همــه چیــز شــعر اســت و نیــازی بــه شــعر نیســت.

شــعر  آن  می کنــم  اســتدعا  حــاال  شــما  بحــث  ایــن  از  متشــکرم 
کــه لــذت ببریــم. گلهــای یادنــد را قرائــت بفرماییــد  چشــم های تــو 

ایــن شــعر را کــه مالحظــه می کنیــد در تصویــر گوناگون چشــمی اســت کــه جلوه های 
مختلفی دارد در ادبیات ما هم نمونه وارد همان شــعر باباطاهر که قباًل اشــاره فرمودید.

به صحرا بنگرم صحرات بینم
حاال مالحظه کنید که جلوه تازه ای است البته از این تصورات:

گل های یادند  چشم های تو 
گل های یادند   چشم های تو 

در زمستان خاموش بی داد 
که تاریک و افسانه زادند   به 

گه برویند شادات و پردام   
در خم جویباران آرام 

کف روشن جام  گل فام از  گه بتابند تاب دار و   
 خون نیلوفران بهارند با رگ شاخه ساران بی برگ 

 چشمه سارند و خورشید وارند
گریزان اندوه ای دو چشم هراسان شمایید  آن شکوه 

 در زمستان تاریک بی داد 
 یاد را برترین پادشاهید
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قای آزاد حاال خوب است   آ
برای ختم برنامه یک قطعه 

ثار شما بخوانیم و با  دیگر از آ
کنیم. شنوندگان خداحافظی 

  فرود آی نازان و 
افسانه وش 

به بام شبستان رنگین باد
شکوهنده و سرکش و 

شرمگین 
چو گلهای زرینه بامداد

فراز آر از آن گیسوان بلند 
گلی از شبان جدایی نشان

برآن پیکر پرنیان در منوش 
جزء از جامۀ باده ای پرنیان

پس افسون خوابم فرو خوان 
به راز 

که بیدار پندار اهرینم
بنوشان نویدی بهشتی مرا 
که روئین بند خرد بشکنم

بدین دشت نیلین دیگر نماند
 نه آرد سروی نه آبشخوری

سراسر سراب است و خواب 
است و مرگ 

مگر دوزخی خیزد از 
اخگری
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تنهــا  کــه  اســت  روزی  چنــد 
*می خوانــم   e.e.cummings
تمــام  حــال  عیــن  در  طنــز.  طنــز 
ــچ وقــت اشــتباه  ــو. هی ــل ت شــعر. مث
معنــی  فــرم  بــا  نمی کنــد.  هنــری 
ــاز چــون  مــی رســاند و بالعکــس و ب
شــبه  و  ســوزها  بــه  می خنــدد  او 
مثــال:  افالطــون  حساســیت ها. 
گفتــی.  تــو  نکــرد.  بــاور  گفــت. 
حتــی مــن گفتــم. بــاور نکــرد. شــاید 
اســتاد فــالن گفــت. بــاور نکــرد. 
یــک ســنگ از کلــه ی کــوه بــر فــرق 
ســرش الزم شــد، تــا بــاور کنــد  البتــه 
آن چــه  نیســت.  صحیــح  ترجمــه 
اشــعارش.  از  یکــی  از  بــود  یــادم 
ــا  ــا تقریب ــد  تنه ــالل آل احم ــا  ج ب
کتــاب  داشــته ام.  دایــم  مکاتبــه ای 
باالخــره  فرســتاد.  را  شــعر  نیمــا  
عکســی از کار مــا بــر جلــدی بــه 
رنــگ تکنیــکال چــاپ شــد. فکــری 

یز  دو نامه به آزاد عز
 | هانیبال الخاص

به کوشش محمد مفتاحی: نشر نگاه

بــود و صحبتــی کــه تــو کــردی و 
انجامیــد.  عمــل  بــه  و  قبــول  مــا 
مــن هــر چــه بــه گذشــته بیشــتر فکــر 
می کنــم و بــه خصــوص آن زمــان 
ــی  ــود و زندگ ــری ب ــه عم ــاه، ک کوت
و بــه قــول تــو آن راه رفتن هــا در 
حاشــیه های  آن ســرزمین، محبــت 
ام بــه تــو بیش تــر می شــود. البتــه 
نــوع  ایــن  ابــراز  اســت،  ســخت 
ــد؛  ــقه  می مان ــه معاش ــه ب ــا ک حرف ه
ــوی  ــی مول ــا حت ــن حرف ه ــی ای ول
نیســت. دوســتی  بــازی  و شــمس 
مــن  و  اســت  الخــاص  و  خالــص 
ــی  ــه زندگ ــم ک ــر می کن ــه فک ــر چ ه
و  همدمی هــا  ایــن  لــذت  جــز 
جــز  مــرگ  و  نیســت  هم نفســی ها 
غــم از دســت دادن آنــان و هــر وقــت 
ایــن حرف هــا را گفتیــم، خجالتــی 
بــود و بعــد فلســفه بــازی بــرای جبران 
آن خجالــت و بلــه و نــه خیــر) ! ( 
بنویــس  نامــه ای  و  کــن  غیرتــی 
حالــت. از  کــن  خبــرم  بــا  و 

یک
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وضــع مــن: تــا هفتــه ی دیگــر بــه کل
 بــه ایــن شــهر جدیــد منتقــل خواهیــم 
شــد و آدرس مــن، آدرس روی ایــن 
نامــه خواهــد بــود. کار همــان کار 
اســت و فروش آن تابلوهــای کذایی. 
ــد داری  ــت و آم ــالل رف ــا ج ــر ب اگ
ــی داده و  ــی ترتیب ــه توکل ــی ک می دان
ــاه  ــرای م ــه ب دوســت داران خاورمیان
ــن  ــای م ــگاهی از کار ه ــر، نمایش اکتب
خواهنــد داشــت. دیگــر شــده ام خود 
خاورمیانــه و آن انجمــن هــم دوســت 
شــده اند  این جــا  مــردم  و  مــن. 
دشــمنان آفریقــای جنوبــی. می شــود 
 period نشســت و بــرای چهــار ســال
از  کشــید  تابلوها یــی   64-65 بیــن 
و  پرنــدگان!  و  حیوانــات  حامیــان 
ــس کالن  ــان **کوکالک ــا سفیدپوش ی
کانزاســي.  خــوران  کوکــوال  یــا 

این شعر e.e.cummings را 
بخوان.قربانت الخاص

1964/8/15 

 دو

9ـ March ـ 1964
آزاد عزیز !

کتــاب شــعر خویــش را بــه چــاپ 
برســان و تــا چــاپ آن، بــار ســنگین 
بــه دوش  کنــان را  اداهــاي چــاپ 
خــود بکــش و پــس از چــاپ آن 
کتــاب بــه مــن و روزگار فحــش و 
ناســزا بــده و گوشه نشــیني خواســتي، 
ــتي،  ــرار خواس ــاش. ف ــین ب گوشه نش
ــن اســت.  ــاي م ــن تمن ــن. ای ــرار ک ف
ــي  ــرات کل ــد روز آخــر تغیی ــن چن ای
رخ داده اســت. مقصــود از لحــاظ 
اواًل کــوچ  زندگــي و خانــه و کار. 
کرده ایــم از آن آپارتمــان کوچــك 
ــه  ــر ک ــه اي دربســت بزرگ ت ــه خان ب
در حومــه اي از شــیکاگو اســت و در 
اطــراف، درخــت اســت و زمین هاي 
ــا  ــوب، فض ــوا خ ــراوان. ه ــي ف خال
مفــّرح، زیــر زمیــن بــزرگ خالــي 
ــگ رزي. ــراي رن ــب ب ــت. مناس اس
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ــد و ایــن  ظهرهــا بچــه داري مي کن
ــر  ــم اگ ــم ک ــه ک ــه ی ماســت، ک برنام
آمریکایــي  را  آدم  نباشــد  غیرتــي 

مي کنــد و مجبــور مي شــود دوشــنبه 
هــا غــذا بخــرد. ســه شــنبه ها رخــت 
و  در  بــه  یکشــنبه ها  و  بشــورد. 
پنجره هــاي خانــه برســد و موتــور 
ــا یــك  ماشــین را دســت کاري کنــد. ب
قوطــي آب جــو در دســت. و هــر 
وقــت خســته شــد بــا هم ســایه ي 
چســبیده  خانــه اش  کــه  پهلویــي 
دربــاره ي  اوســت  خانــه ي  بــه 
ــد. ــرف بزن ــي ح Baseball و هاک
گمــان کنــم ایــن برنامــه تــا آخــر 
تابســتان ادامــه یابــد و از آن پــس 
تدریــس در دانشــگاه و مثــل این کــه 
ــنود و آن  ــه بش ــاد دارد ک ــکان زی ام
در  ســاعت   18 کــه  اســت  وقــت 
ــوق،  ــا حق ــال ب ــاه در س ــه و 9 م هفت
تابســتان زندگــي رو بــه راه مي گــردد 
در  کــه  را  برنامــه اي  مي شــود  و 
ایــران داشــتم رو بــه راه کــرد؛ یعنــي 
گالــري کوچکــي و نمایشــگاه ها و 
تابســتان ها نیــز بــه مکزیــك و جنــوب 
آمریــکا رفتــن کــه شــنیده ام زندگــي 
ارزان اســت و از آن جــا  تــي کــي 
مکزیــك  اســت(  )مشــروبي  الي  
فصــل  در  کــه  آورم  آمریــکا  بــه 
گران بهــا. اســت  متاعــي  زمســتان 

آزاد جــان! تــو نامــه بــراي مــن مرتب 
بنویــس و مــن هــم خواهــم نوشــت؛ 
ــاره  ــز در این ب ــرا نی ــواب م ــي ج ول

اســت.  شــده  عــوض  نیــز  شــغل 
فروشــگاهي  در  مــن  اکنــون 

ــا  ــه سرپرســت ی ــك خان ــزرگ، نزدی ب
Manager دپارتمــان هنــري هســتم 
ــاي  ــق اهلل تابلوه ــه خل ــم ب و مي فروش
زرد و قرمــز و صورتــي و ســفید از 
و  شکســته  کشــتي-هاي  و  دریاهــا 
طبیعت هــای  رنگیــن،  افق هــاي 
ــات و  ــان و خــودم م ــرده و نیمه ج م
مبهــوت ام کــه چــه دروغ هایــي ســر 
هــم می تراشــم کــه بلــي ایــن تابلــوي 
اســت.  )magnificent( دریــای 

بــه   . دارد  عالــي  کمپوزیســیون 
چــه  کنیــد.  نــگاه  درخــت  ایــن 
نابغــه؟  یــك  عجیــب،  تخّیلــي. 
بلــه  اقیانــوس!  میــان  در  درخــت 
زن  اســت.  خالــي  ابتــکار  هنــر 
مي گویــد :  Yeo  و آه مي کشــد.
 I dunny if( مي گویــد:  شــوهر 
نیــز  عیــال   )you like it buy it
در  و  اســت  مــن  خــود  اســتخدام 
دو  آپارتمــان،  تمــام  در  حقیقــت، 
ــر  ــه منیج ــن ک ــد: م ــر کار مي کنن نف
ــال کــه آسیســتان منیجــر  هســتم و عی
اســت و البتــه هیــچ وقــت هــم بــا 
ــط  ــکال فق ــم و اش ــم کار نمي کنی ه
کار  وقــت  چــون  همین جاســت. 
ســیزده ســاعت در روز و شــش روز 
در هفتــه اســت و مــا دو نفــر متصــدي 
مطلــق دپارتمــان. آدري صبح هــا 
ــت ســاعت  ــن هف شــش ســاعت و م
ــد از  ــا و او بع ــن صبح ه ــدي و م بع
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دیــار  ایــن  بــه  مي خواهــي  بــده. 
ــي  ــدام خواه ــه؟ اق ــا ن ــي ی ســري بزن
ــت؟ و  ــکاالت چیس ــي؟ اش ــرد؟ ک ک
پاراگرافــي در  کــه  دارم  خواهــش 

ایــن  بــه  فلســفه بافي ها  از  جــدا   
ســؤاالت جــواب بــده. چــون مــن در 
ــا  ــر جواب ه ــرم و اگ ــت حاض خدم
مثبــت اســت، شــروع بــه اقــدام کنــم 
یــا کنیــم بــه حــل راه و نحــو آن.

کــه  نامه هایــت  ندانــي  مبــادا 
فیلســوفانه بــوده، لــذت زندگــي ایــن 
بفهــم  را  )مقصــود  نبــوده  روزهــا 
ــازي  ــه س ــن در جمل ــه زور زدن م ک
بي خــود اســت( مقصــود ایــن اســت 
ــته ام  ــي داش ــت را گرام ــه نامه های ک
ــاال را در  ــؤاالت ب ــواب س ــط ج و فق
ــاز آن  ــده .و ب ــه ب ــه صریحان ــك نام ی
ــه :  ــن نام خواهــش اول، در آخــر ای

 در چاپ مجموعه شعر غیرتي 
به خاطر الخاص 
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 تازه شدن با خیال گرم
چهار غزل در عشق |محمدرضا تریک

شکوفه کرد جهان، عطر سیب پیدا شد
به بوی سیب دل بی نصیب پیدا شد

زالل بود جهان مثل آب و آیینه
در آن تجلّی روی حبیب پیدا شد

جهان بهشت برین بود، با تبّسم تو
به یک کرشمه دِل بی شکیب پیدا شد

هنوز تازه جهان بوی عشق یافته بود
که با رسیدن شیطان رقیب پیدا شد

برای لقمة نانی که تر شود در خون
گناه و گندمِ آدم فریب پیدا شد

به اوج قلّه رسیدیم و در هبوطی تلخ
کویر و رنج و فراز و نشیب پیدا شد

تمام قّصه همین بود اگرچه بعد از آن
هزار حرف عجیب وغریب پیدا شد

من و تو رهگذر ساحلیم و دریا عشق
دلی دوباره به دریا بزن، ولی با عشق

همیشه آبی و آرام نیست این دریا
همیشه نیست برای دلت مهیا عشق

تو را به جانب اعماق می برد که شبی
بیفکند به کناری جنازه ات را عشق

رها نمی کند این عشق جان به در ببری
بسوز در تبش امشب، و گرنه فردا عشق...

میان این همه معشوقه های تکراری
زالل و آینه تنها تویی و تنها عشق

تو مومنانه بگو ال اله االّ هو
تو عاشقانه بخوان ال طریق االّ عشق

صبور و سرکش و زیبا و آسمانی و ژرف
زالل و روشن و گرم است عشق...اما عشق!

 تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد 
بمان برای من ای معجز مسیحا، عشق
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 وهم بود یا فریب ، یا خیال و خواب بود
حس گرم و روشنی که مثل آفتاب بود

تازه می شدیم با خیال گرم و روشنش
مثل موج اضطراب و اوج التهاب بود

تلخ بود چون شراب و گرم بود چون شرار
عشق لعنتی که لحظه لحظه اش عذاب بود

محو شد میان سایه های مبهم غروب
گویی از نخست نقش مبهمی بر آب بود

مثل برگ و بوی گل ، نه در فضای باغچه
بلکه در میان برگهای یک کتاب بود

از چه بی فروغ می شود اگر دروغ نیست؟
این سوال ، پرسشی همیشه بی جواب بود

مثل مرگ ، عشق چند بار در نمی زند
عشق هم ، درست مثل مرگ ، فتح باب بود

مرگ اگر نبود زندگی مالل بود و رنج
عشق هم اگر نبود کار دل خراب بود

 اگر به شوق تو این اشتیاق شکل گرفت
چه شد، چگونه، چرا این فراق شکل گرفت؟!

اگر تمام شدن سرنوشت یک ماه است
چرا به جای طلوع این محاق شکل گرفت

دل از نگاه تو لرزید، عشق پیدا شد
شهید چشم تو شد، درد و داغ شکل گرفت

از آن زمان که جهان را خدا پدید آورد
چقدر حادثه در این رواق شکل گرفت

چقدر حادثه رخ داد تا رخ تو شکفت
و این قشنگ ترین اتفاق شکل گرفت

نسیم زلف تو بر شوره زار خاک گذشت
که طرح سبزترین کوچه باغ شکل گرفت...

دوباره حس عجیبی شبیه دلتنگی...
دوباره عطر تو در این اتاق شکل گرفت...
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چیست 
در خلوت خامــوش کبوترها

چیست
 در کوشــش بی حاصل موج

چیســت در خنده جام؟
که تو چندین ســاعت

ی؟ مات ومبهــوت به آن می نگر

من آنچه را  احساس باید کرد
یا از نگاه دوست باید خواند

هرگز نمی پرسم
هرگز نمی پرسم که

آیا دوستم داری؟
قلب من و چشِم تو 
می گوید به من: آری

این دالویزترین حرف جهان را 
همه وقت

نه به یک بار و به ده بار
که صد بار بگو

 دوستم داری  را از من 
بسیار برپس

 دوستت دارم  را با من 
بسیار بگو

|

ی
شری

 م
ون

ید
فر
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روزی بر این درخت
ریسمانی می روید

با میوه های سخت
بر روی این درخت

رسهای خواب رفته
فانوس می شوند

قورباغه ها
در باغ کوچک همسایه

خوابشان را تعریف می کنند
بیداری من

با هیچ کلمه ای تسکنی
پیدا نمی کند

نجوای بچه های محله
و حرف نان

آرامش مردابی تل خاکروبه را
آواره می کند

|

ده
رزا

صفا
ره 

اه
ط
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ــی   ــوزه  نشانه شناس ــام ح ــتادان بن ــی از اس ــت یک ــم در خدم ــار را داری ــن افتخ ای
ــت  ــال هاس ــعیری س ــا ش ــر حمیدرض ــاب دکت ــیم. جن ــه باش ــات فرانس ــان و ادبی و زب
در رشــته تخصصــی خودشــان مشــغول فعالیت هــای مســتمر و پیگیــر هســتند. 
ایشــان عضــو هئــت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس هســتند و پژوهش هــای 
ــروزه  ــا ام ــه م ــوری ک ــه ط ــتند، ب ــه هس ــب نظری ــد و صاح ــام دادن ــترده ای انج گس
ــان  ــود ایش ــاختۀ خ ــه برس ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــام نشانه شناس ــه ن ــته ای ب ــا رش ب
ــرد. ــم ک ــت خواهی ــتر صحب ــات بیش ــن جزئی ــاره ای ــان درب ــت ایش ــت. در خدم اس
جنــاب دکتــر شــعیری از شــما سپاســگزاریم کــه در ایــن گفت وگــو شــرکت می کنیــد.

وقــت  کــه  ایــن  از  متشــکرم  بســیار  و  دارم  ســالم  عــرض  هــم  بنــده 
گرانبهایتــان را در اختیــار بنــده گذاشــتید تــا بتوانــم مباحثــی را مطــرح کنــم.

 آقای دکرت شما در سال 1345 متولد شدید در شهر گرمسار
بفرمایید متولد چه ماهی هستید؟

 بلــه. البتــه طبــق گفته هــای مــادرم مــن متولــد مــاه مهــر هســتم، بــه همیــن 
امــا  اســت.  کــه  مهــرداد   دارم  هــم  شناســنامه ای  خــارج  اســم  یــک  دلیــل 
شــده. ثبــت  شــهریور  مــاه  اســت،  آمــده  شناســنامه  در  آنچــه  اســاس  بــر 
دوران تحصیــالت اولیــه شــما   ابتدایــی، راهنمایــی و دبیرســتان   چگونــه گذشــت؟

ــاد و  ــه خانی آب ــود ب ــروف ب ــع مع ــه آن موق ــه ای ک ــی را در محل ــن دوره ابتدای م

ی   خانم آن مار

شعرهایم را گرفت
ادان گفت و گو با حمیدرضا شعیری |  عیل عظمیی نرژ
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ــتان  ــارم دبس ــه از کالس چه ــدم. البت ــم، گذران ــی می کردی ــه زندگ ــا در آن منطق م
ــا  ــر در آنج ــهر و دیگ ــری از ش ــه دیگ ــه منطق ــم ب ــکان کردی ــل م ــا نق ــد، م ــه بع ب
ثابــت ماندیــم. دوره تحصیــالت راهنمایــی و دبیرســتان را هــم در همــان شــهر 
ــدم. ــگاه ش ــدم و وارد دانش ــران آم ــه ته ــم ب ــد از دیپل ــردم و بع ــپری ک ــار س گرمس

 نام مدارس تان یادتان هست؟

بلــه، مدرســه ابتدایــی  ابــن ســینا  بــود. یــادم هســت روبه رویــش تپــه ای هــم بــود و 
مــا از مدرســه کــه می آمدیــم بیــرون، یــادم هســت بــا بچه هــا دســته جمعــی صــف 
می کشــیدیم کــه از ایــن تپــه برویــم بــاال و بعــدش از آن طرفــش ُســر می خوردیــم و 
می آمدیــم پاییــن. بعــد نقــل مــکان کردیــم به قســمت دیگری از شــهر؛ یعنی قســمت 
جدیــد کــه تــازه بافتــش در حــال ســاخت و ســاز بــود. در آنجــا مــن مدرســه دیگــری 
ــه مدرســه راهنمایــی  ــا اتمــام دوران دبســتان. بعــد از آن ب ــام  فروغــی  ت ــه ن رفتــم ب
رفتــم کــه اســمش  خالــدی  بــود؛ چــون در منطقــه ای قــرار داشــت کــه خالدی هــا 
آنجــا زندگــی می کردنــد. بعــد بــرای دبیرســتان کــه دوران بعــد از انقــالب بــود، در 
ــن  ــود. شــکوهی یکــی از خوانی ــام مدرســه،  شــکوهی  ب ــم و ن ــه بودی ــان منطق هم
آنجــا بــود کــه مدرســه را ســاخت. بعــد تغییــر نــام داد بــه مدرســه  امــام صــادق)ع( .

 پدرتان به چه کاری اشتغال داشتند؟
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ــاًل ســاختمان و  ــه معمــاری ســنتی کــه مث ــدا کار معمــاری می کــرد، البت ــدر مــن ابت پ
ــگاه  ــت، فروش ــار گذاش ــه آن کار را کن ــد ک ــد. بع ــا می کردن ــاختند و بن ــا می س اینه
مصالــح ســاختمانی داشــتند و در آنجــا مشــغول بودنــد. هنــوز هــم همیــن شــغل را 
دارنــد و در کار فــروش مصالــح ســاختمانی مشــغول هســتند در همــان شــهر گرمســار.

 چند برادر و خواهر بودید؟
ما کاًل سه برادر هستیم و خواهر نداریم.

 آیا برادران دیگر شما در زمینه علوم انسانی 
و مسائل مرتبط با ادبیات کار می کنند؟

ــن  ــی مشــوق م ــه خیل ــم ک ــرادر بزرگ ــه ب ــر اســت ک ــل ذک ــه قاب ــن نکت ــًا ای ــه، اتفاق بل
ــرای کارهــای  ــن مســیر، راهگشــای مــن محســوب می شــد ب ــه نوعــی در ای ــود، ب ب
ــان  ــرد. ایش ــویقم می ک ــی داد و تش ــان م ــیر را نش ــه مس ــی. همیش ــی و فرهنگ علم
ــتند  ــاهد هس ــگاه ش ــتاد دانش ــم اس ــر ه ــال حاض ــر و در ح ــال بزرگت ــج س ــن پن از م
ــرای  ــک دوره ای ب ــان ی ــد. ایش ــت می کنن ــی فعالی ــی بالین ــوزه روان شناس و در ح
تحصیالتشــان راهــی فرانســه شــد و حــاال بــه خاطــر حوادثــی کــه در انقــالب پیــش 
آمــد، بــه کشــور برگشــت و دیگــر نتوانســت برگــردد.. ایشــان چــون فرانســه خوانــده 
ــه  ــی اســت و جــذاب ک ــز جالب ــان فرانســه بســیار چی ــه زب ــن شــد ک ــود، مشــوق م ب
ــات فرانســه شــدم. ــا تشــویق های ایشــان وارد رشــته ادبی ــر شــدم و ب مــن هــم پیگی

کردیــد؟ تحصیــل  رشــته ای  چــه  در  دبیرســتان  دوران  در  شــما 
در رشــتۀ علــوم انســانی؛ چــون مــن عالقــه شــدیدی بــه ادبیــات داشــتم، از همــان 
ــی داد. ــذت م ــن ل ــه م ــا ب ــن کاره ــدم و ای ــب می خوان ــتم و مرت ــی می نوش کودک

 آقای دکرت! آن دوران به چه کتابهایی عالقه داشتید؟

مــن در دوران کودکــی کتابهــای داســتان زیــاد می خوانــدم و بعــد بــا توجــه بــه ســن و 
ســال، کتاب هــای تاریخــی را هم مطالعــه می کردم. بعــد وارد مطالعه رمــان و ادبیات 
شــدم و بعدهــا کــه وارد دانشــگاه شــدم، کتابهــای علمــی نظــرم را خیلــی جلــب کــرد.
چــه ســالی بــه دانشــگاه شــهید بهشــتی وارد شــدید در رشــته زبــان و ادبیــات فرانســه؟
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معلــم    تربیــت  دانشــگاه  وارد  ابتــدا  البتــه  شــدم.  دانشــگاه  وارد   1364 ســال 
بــودم.  آنجــا  تــرم  یــک  و  شــدم  اســت    خوارزمــی  دانشــگاه  االن  کــه 
داشــتم.  دوســت  را  آن  چــون  می خوانــدم؛  فرانســه  زبــان  دبیــری  آنجــا 

 فردی برون گرا بودید؟
ً
 ظاهرا

بلــه، ســخنوری را خیلــی دوســت داشــتم و بــه همیــن دلیــل فکــر می کــردم دبیــری 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف چیــز خیلــی خوبــی اســت. یعنــی آن موقــع ایــن تفکــر 
ــد؛  ــره بخورن ــری گ ــا دبی ــخنوری ی ــت س ــاز نیس ــدم نی ــه ش ــا متوج ــتم. بعده را داش
می-شــود ســخنور بــود و دبیــر نبــود. بــه هــر حــال اتفاقاتــی افتــاد کــه مــن در ســال 
64 یــک تــرم آنجــا خوانــدم و بعــد گروهــی منتقــل شــدیم. چــون ایــن رشــته دبیــری 
را متوقــف کردنــد و گفتنــد: آمــوزش و پــرورش تعهــدی در قبــال اینکــه شــما دبیــر 
ــدارس  ــه در م ــته فرانس ــت رش ــن اس ــون ممک ــدارد، چ ــید ن ــه باش ــات فرانس ادبی
ــتی. ــهید بهش ــگاه ش ــه دانش ــدیم ب ــل ش ــا منتق ــال، م ــر ح ــه ه ــود. ب ــس نش تدری

 آیا مثل همۀ دانش آموزان عالقه مند
 فعالیتهای تئاتری در دوران نوجوانی داشتید؟

یــادم هســت دوازده ســاله بــودم کــه در مدرســه بــه من پیشــنهاد کردنــد در گــروه تئاتر 
شــرکت کنــم. بعــد از انقــالب بــود و مــن هــم کــه مســئول انجمــن یــا کمیتــه اســالمی 
ــری تشــکیل بشــود.  ــروه تئات ــه گ ــادم ک ــه فکــر افت ــودم، ب ــوزان مدرســه ب دانش آم
خــودم هــم فعــال بــودم در ایــن گــروه. مــا کار تئاتــر را آن موقــع زیــر نظــر دبیــر امــور 
ــه تئاتــر عالقه منــد شــدم؛  تربیتــی انجــام دادیــم و شــروع کردیــم. رفته رفتــه مــن ب
چــون فکــر می کــردم یکــی از راههــای ســخنوری کــه مــن بــه آن عالقه منــد بــودم 
ــای  ــتان، در گروه ه ــد دوره دبیرس ــی و بع ــام دوره راهنمای ــن در تم ــر اســت. م تئات
تئاتــر فعــال بــودم. مــا تئاتــر را در ســطح همــان شــهری کــه بودیــم اجــرا می کردیــم 
و اســتقبال خوبــی هــم می شــد. بعــد مــن حتــی تصمیــم گرفتــه بــودم در هنــر و ســینما 
وارد شــوم، ولــی شــرایط بــه گونــه دیگــری رقــم خــورد؛ بــه خاطــر تشــویق بــرادرم 
ــی از  ــردم؛ یک ــا نک ــت ره ــچ وق ــر را هی ــی تئات ــدم، ول ــه وارد ش ــات فرانس ــه ادبی ب
عالیــق مــن بــود. مــن بــه کشــور فرانســه کــه رفتــم، در آنجــا در دانشــگاه اطالعیــه ای 
را خوانــدم کــه جــذب دانشــجو بــرای کار تئاتــر می کردنــد. یــک کارگــردان خانمــی 
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ــد  ــی بع ــتم. ول ــت را نداش ــن وق ــن ای م
کــه آمــدم ایــران بــه محــض اینکــه اســتاد 
شــدم در دانشــگاه   در دانشــگاه تربیــت 
آمــوزش  گــروه  در  چــون  مــدرس   
زبــان بــودم، و چــون می دانســتم کــه 
آمــوزش زبــان، دیگــر بــه شــکل ســنتی 
ــا  ــی م ــد )یعن ــدا کن ــه پی ــد ادام نمی توان
ــم ســر کالس فقــط بایســتیم و  نمی توانی
گرامــر درس بدهیــم و واژه درس بدهیــم 
ــم  ــاد بدهی ــی را ی ــا جمالت ــه بچه ه ــا ب ی
بــه شــکل خیلــی مکانیکــی( فهمیــدم کــه 
بایــد از هنــر اســتفاده شــود. بنابرایــن در 
ــر  ــی، از تئات ــای خارج ــوزش زبان ه آم
ــا  ــده ب ــه زن ــا آن رابط ــم ت ــک گرفت کم
ــان شــکل بگیــرد. نتیجــه ای هــم کــه  زب
ــًا  ــه واقع ــود ک ــن ب ــت آوردم ای ــه دس ب
بچه هایــی کــه بــا مــن کار می کردنــد 
ــد و  ــتر می ش ــه بیش ــان رفته رفت تعدادش
ــم  ــی مــن می گوی ــر. وقت تقاضاهــا زیادت
ــن داشــتم  ــه ای ــاد ب ــردم اعتق ــر ک کار تئات
گروه هــای  و  بخش هــا  از  بایــد  کــه 
از  بنابرایــن  بگیــرم.  کمــک  مختلــف 
دانشــگاه شــهید بهشــتی، از دانشــگاه 
ــران و گاهــی از دانشــگاه های دیگــر  ته
می آمدنــد و بــا مــن کار می کردنــد. 
بیــن  یــا  دانشــگاهی  بیــن  کار  یــک 
ــی  ــه خیل ــم. تجرب ــام دادی ــی انج گروه
ــر  ــه تئات ــرای اینکــه تجرب ــود؛ ب ــی ب خوب
ــی و  ــث تربیت ــا بح ــودش ب ــای خ در معن
ــه  ــان ب ــوزش زب آموزشــی در حــوزه آم
ــاال مــی رود  مــن آموخــت کــه انگیــزه ب

ــود.  ــوش ب ــمش نیکول ــه اس ــود ک ــم ب ه
یــاد گرفتــم. وقتــی  ایشــان  از  خیلــی 
بــه  مــی دادم،  انجــام  کارگردانــی  کار 
ــول  ــی از اص ــن خیل ــی داد. م ــاد م ــا ی م
یــاد گرفتــم. ایشــان  از  را  کارگردانــی 
 آیا استاد هرنهای دراماتیک بود؟

بلــه، در کار هنرهــای دراماتیــک خیلــی 
طرحهــای  همیشــه  و  بــود  باهــوش 
بــاور  آدم  کــه  داشــت  فی البداهــه 
ــاًل در لحظــه می توانســت  ــرد؛ مث نمی ک
تصمیــم بگیــرد کــه یــک نقــش چطوری 
ــد در  ــه بای ــا چگون ــود ی ــرا ش ــد اج بای
روی صحنــه حضــور پیــدا کنــد. بــه هــر 
حــال منظــورم ایــن اســت کــه در فرانســه 
کار تئاتــر را دنبــال کــردم. دو تئاتــر آنجــا 
روی صحنــه رفتــم در کنــار دوســتان 
ــه  ــًا کارگــردان آنهــا ب فرانســوی کــه اتفاق
مــن گفــت کــه نقشــی کــه بیشــتر از همــه 
ــه  ــد، نقشــی اســت ک ــرا جــذب می کن م
تــو داری اجــرا می کنــی. البتــه دوســت 
ــه  ــود ک ــن ب ــار م ــم کن ــی ه ــر ایران دیگ
ــی- ــرکت م ــر ش ــم در کار تئات ــا ه ــا ب م

ــم  ــه بودی ــران رفت ــم از ای ــا ه ــم و ب کردی
ــه مــن پیشــنهاد  ــی ب ــل. حت ــرای تحصی ب
ــه ای ادامــه  شــد کــه در گروه هــای حرف
دهــم، منتهــا شــرایط درســی و کاری مــن 
ــر می خواســتم  ــن اگ ــه م ــود ک ــوری ب ط
ــد تمــام  ــم بای ــه ای کار کن ــا گــروه حرف ب
روز یــا مثــاًل در یــک دوره ای بایــد تمام 
ــب  ــردم. خ ــان کار می ک ــا ایش ــت ب وق
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ــرون  ــی بی ــًا مکانیک ــه صرف و کار از جنب
گروهــی  کار  بــه  تبدیــل  و  می آیــد 
می شــود. بعــد متوجــه شــدم کــه کار 
باعــث  زبــان  آمــوزش  در  گروهــی 
ــرار  ــیری ق ــا در مس ــه بچه ه ــود ک می ش
ــن  ــد. ای ــل کنن ــم تعام ــا ه ــه ب ــد ک بگیرن
ــل موجــب رشــد، توســعه و شــوق  تعام
ــر  ــا آخ ــا ت ــی از بچه ه ــود. بعض می ش
بــا مــن ماندنــد و مــا حتــی یــک اجــرا بــه 
فرانســه دعــوت شــدیم و یــک کار مولیــر 
را انجــام دادیــم که موفــق از کار در آمد.

 کدام کار مولری؟

مــا چنــد کار مولیــر را انجــام دادیــم: 
ــود  ــب زاده  ب ــورژوای نجی ــی آن  ب اول
کــه در تئاتــر شــهر تهــران ســالن شــماره 
2 کــه آن موقــع از ســالن های اصلــی 
بــود آن را اجــرا کردیــم کــه آن هــم 
خیلــی موفــق بــود و خیلــی پــر ســروصدا 
ــد  ــه تمدی ــور ب ــم مجب ــه آن را ه ــد ک ش
اجــرا شــدیم؛ بــرای اینکــه بیننده هــا 
می آمدنــد پشــت در و دیگــر جــا نبــود 
مــا  و  داخــل  بیاینــد  نمی توانســتند  و 
مجبــور شــدیم آن را تمدیــد کنیــم. بعــد 
از آن مــن دو کار دیگــر از مولیــر انجــام 
ــه  ــه فرانس ــه ب ــی از آن دو ک ــه ک دادم ک
هــم رفــت،  پزشــک اجبــاری  بــود. مــا 
ــر اجــرا کردیــم.  آن را در فســتیوال مولی
ــه در  ــود ک ــتیوالی ب ــر، فس ــتیوال مولی فس
مــا  و  می شــد  انجــام  زمــان خاصــی 

ــادم  ــم. ی ــام دادی ــای انج آن را در ورس
هســت کــه دانشــجویان زیــادی مــا را 
همراهــی کردنــد. می خواهــم ایــن را 
بگویــم کــه آن دانشــجویان االن هــم بــه 
واســطه همیــن تئاتــر ارتبــاط بین المللــی 
پیــدا کردنــد و بــه واســطه ایــن تئاتــر 
انگیزه هــای دیگــری یافتنــد؛ همــه آنهــا 
ادامــه تحصیــل دادنــد در مقاطــع مختلف 
و االن در جایــگاه تقریبــًا خوبی هســتند.

  سال 1364 زمانی که وارد دانشگاه 
شهید بهشتی شدید در رشته زبان و 
ادبیات فرانسه، برای آشنایی بیشرت 
خوانندگان گرامی در رابطه با فضای 
آموزشی آن سالهای دانشگاه شهید 
بهشتی، درباره استادانی که داشتید 
صحبت بفرمایید و اینکه چه کسانی 
بیشرت بر شما تأثریگذار بودند و در واقع 
شیوه آموزشی آن زمان چگونه بود؟

صحبتــم  ابتــدای  در  اشــاره ای  مــن 
وارد  اول  مــن  اینکــه  آن  و  داشــتم 
ــال 1364  ــم در س ــت معل ــگاه تربی دانش
شــدم، بعــد در آنجــا بــه دالیلــی دبیــری 
شــدم  منتقــل  مــن  و  شــد  متوقــف 
بــه دانشــگاه شــهید بهشــتی در ســال 
ــداد  ــد تع ــث ش ــه باع ــن فاصل 1365. ای
واحدهایــی کــه بایــد می گرفتــم کاهــش 
ــر  ــه ه ــودم ب ــال ب ــون فع ــا چ ــت، ام یاف
حــال همیشــه دوســت داشــتم کــه کار 
ــل  ــی مث ــا کارهای ــم، در آنج ــام ده انج
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ــه  ــان فرانس ــه زب ــر ب ــزاری تئات ــد برگ ــی مانن ــا کارهای ــه ی ــان فرانس ــه زب ــعر ب ــب ش ش
ــدم  ــه دادم و فهمی ــد ادام ــردم و بع ــروع ک ــا ش ــتان آنج ــا از دوس ــد ت ــک چن ــا کم ب
کــه وقتــی دارم در زبــان و ادبیــات کشــوری کار می کنــم، بهتــر اســت حــوزه 
فعالیت هــای دیگــری هــم در همــان حــوزه زبــان و ادبیــات آن کشــور داشــته 
ــه دادم. ــه ادام ــات فرانس ــه و ادبی ــان فرانس ــه زب ــر را ب ــل تئات ــن دلی ــه همی ــم؛ ب باش

آن موقــع اســاتید مــن در دانشــگاه شــهید بهشــتی و البتــه در دانشــگاه تربیــت معلــم، 
آقــای کیمیــا بــود کــه واقعــًا اســتاد زحمتکــش و خوبــی بــود. مــن فرانســه را ابتــدا بــه 
طــور مقدماتــی از ایشــان یــاد گرفتــم. یــادم هســت خانــم دکتــر جهان پنــاه هم بــود که 
آواشــناس بــود. ایشــان هــم خیلــی زحمتکــش بــود. زمانــی کــه وارد دانشــگاه شــهید 
بهشــتی شــدم، خانــم دکتــر قدیمــی مدیــر گــروه بود. خانــم دکتــر دیهیم بــود   که خدا 
رحمتشــون کنــد   خانــم دکتــر خطــاط و خانم دکتر رعدی و یک اســتاد فرانســوی هم 
بــود؛ خانــم آن مــاری کــه مــن خیلــی تحــت تأثیــر شــیوه تدریــس ایشــان قــرار گرفتم 
ــراز رضایــت می کــرد. و ایشــان هــم خیلــی از توجــه و فعالیتهــای مــن در کالس اب

 ایشان چه واحدهایی را تدریس می کردند؟

ــی  ــگارش مقدمات ــا و ن ــد انش ــد واح ــدم و بع ــان گذران ــا ایش ــن ب ــر را م ــد گرام واح
را. اینهــا جــزو درســهای پایــه بودنــد. خانــم آن مــاری خیلــی مشــوق مــن بودنــد. 
ــعرهای  ــد و ش ــان آم ــی خوشش ــان خیل ــم و ایش ــه گفت ــان فرانس ــه زب ــعر ب ــن ش م
ــم. ــی بده ــه تغییرات ــه چ ــی داد ک ــح م ــن توضی ــه م ــی ب ــرد. گاه ــح ک ــرا تصحی م

 االن هم ادامه می دهید رسودن شعر به زبان فرانسوی را؟

نــه متأســفانه. وقتــی بــه طــور تخصصــی وارد حــوزه مباحــث علمــی و نشانه شناســی 
ــان  ــه زب ــی ب ــه ندهــم. حت ــار بگــذارم و متأســفانه ادام شــدم، ناچــار شــدم آن را کن
فارســی هــم یادداشــتهای شــعری داشــتم، متتهــا دیگــر هیــچ وقــت ادامــه نــدادم. بعــد 
خانــم آن مــاری بــه مــن گفــت کــه یــک مجموعــه شــعری از ایــن شــعرهایت را به من 
بــده، می خواهــم در  مجلــه لقمــان  چــاپ کنــم. آن موقــع  مجلــه لقمــان  را آقــای 
حدیــدی   خــدا بیامــرز   ســردبیری می کــرد در مرکز نشــر دانشــگاهی. مجلــه معتبری 
بــود؛ چــون بــه کشــور فرانســه هــم فرســتاده می شــد، جایــگاه خوبــی داشــت. ایشــان 
مجموعــه شــعر مــرا گرفــت و برایــش مقدمــه ای نوشــت و آن را در مجله منتشــر کرد.
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 اشعار شما آن موقع تحت تأثری چه شاعران فرانسوی بود؟

من تحت تأثیر بخصوص المارتین بودم و البته لومارتیکا.

  آیا دکرت غیاثی هم استاد شما بود؟

نه، آقای غیاثی در دانشگاه تهران بود.

 آن موقع شما بیشرت به آثار کدام یک 
از نویسندگان یا شاعران مطرح فرانسه عالقه داشتید؟

آن موقع من لومارتیکا را مطالعه می کردم. اول المارتین را خیلی می خواندم، ولی 
بعدهــا کــه جلوتــر آمدیم، مدرن-ها را هم خواندم. ولی اصل عالقه ام در شــعر 

به لومارتیکا بود.

 در داستان هم اینچننی بود؟

ــدم.  ــیک می خوان ــتان کالس ــن داس ــع، م ــرد. آن موق ــرق می ک ــه، ف ــتان ن در داس
خــب،  می خوانــدم.  هوگــو  ویکتــور  حتــی  یــا  امیــل زوال  دوره ای  یــک 
کنــد. تغییــر  اســت عالیقــش  ممکــن  می آیــد  آدم جلوتــر  وقتــی  می دانیــد 

 البته فکر می کنم نمایشنامه هم دوست داشتید؛ چون تو کار تئاتر بودید! 
نمایشنامه هم می خواندید؟

ایــن را بگویــم کــه مــن ســراغ نمایشــنامه های مــدرن نرفتــم؛ مثــال مــن  در 
ــه  ــر روی صحن ــنامه مولی ــا نمایش ــد ت ــا چن ــردم؛ ام ــرا نک ــت  اج ــودو بک ــار گ انتظ
تــا را مــن خــودم کارگردانــی کــردم و یکــی را آقــای داریــوش  بردیــم. دو 
درآمــد. آب  از  موفقــی  کار  و  بــود  اجبــاری   اســمش  ازدواج   . مؤدبیــان 

 چه کسانی بازی می کردند؟
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در آن کار، دانشــجویان از دانشــگاه های 
ــه بعضــی  مختلــف شــرکت داشــتند. البت
بودنــد و بعضی هــا  از آنهــا دانشــجو 
از افــراد قدیمــی کــه دیگــر دانشــجو 
ــه  ــی ک ــای داوود نجات ــل آق ــد، مث نبودن
همیشــه بــا مــن در کارهــای تئاتــری بــود. 
ــا  ــی م ــای داوود نجات ــم آق در آن کار ه
را  اصلــی  نقــش  و  کــرد  همراهــی  را 
ــی  ــاری، ول ــت در ازدواج اجب ــم داش ه
افــراد جدیــدی هــم بــه مــا ملحــق شــده 
ــردم.  ــازی ک ــم ب ــودم ه ــن خ ــد. م بودن
آقــای مؤدبیــان بــه مــن پیشــنهاد کــرد کــه 
ــن  ــه ای ــم ک ــوف داری ــش فیلس ــا نق دو ت
ــم،  ــه کســی بدهی ــه ب را ســخت اســت ک
ــم  ــن گفت ــی و م ــازی کن ــت داری ب دوس
خیلــی دوســت دارم، اگــر فرصــت و 
ــان  ــای مؤبی ــد. آق ــن بدهی ــه م ــان ب زم
ــه  ــرای شــما تمریــن جداگان ــا ب گفــت: م
کــه  ســاعتی  آن  یعنــی  می گذاریــم. 
ــما  ــد ش ــجویان می آین ــتان و دانش دوس
نمی توانیــد بیاییــد چــون کالس و درس 
ــت  ــی هش ــا؛ یعن ــر بی ــما دیرت ــد. ش داری
شــب؛ زمانــی کــه همــه دارنــد می رونــد 
ــم و  ــو کار می کنی ــا ت ــا یــک ســاعت ب م
تــو را بــه بقیــه می رســانیم. تــا مــن 
نقــش را اجــرا کــردم و وارد شــدم، آقای 
ــوی  ــی ت ــت: خیل ــن گف ــه م ــان ب مؤدبی
نقــش هســتی خیلــی کار ســختی نیســت 
بــرای ایــن کــه نقــش کامــل بشــود. 
ــر دو  ــوف ه ــش فیلس ــه، در آن دو نق بل
نقــش را مــن اجــرا کــردم و خــود آقــای 

ــد.  ــازی کردن مؤدبیــان هــم تکــه ای را ب
ســال 2012   البتــه اگــر اشــتباه نکنــم   در 
تئاتــر فجــر آن ســال شــرکت کردیــم در 
ــار  ــت دو ب ــادم هس ــدان. ی ــه هنرمن خان
ســالن پــر شــد و اجــرا کردیــم، بعــد بــه 
مــا اجــرا دادنــد در تــاالر وحــدت. آنجــا 
ــتیم. ــرا داش ــب دو اج ــر ش ــب، ه 20 ش

 جناب آقای دکرت شعریی چه سالی 
به فرانسه عزیمت کردید و در رابطه با 
تحصیالتتان در دوره فوق لیسانس 
 توضیح بفرمایید اینکه 

ً
و دکری لطفا

استادان اصلی شما چه کسانی در 
رشته نشانه شناسی؟

ــودم.  در ســال 1369 مــن کنکــور داده ب
دفترچــه  در  ســال  در آن  خوشــبختانه 
ــات فرانســه  ــان و ادبی ــورس زب کنکــور ب
اعــالم شــده بــود. مــن ابتــدا در انتخــاب 
ــی  ــورس را انتخــاب کــردم، ول رشــته، ب
ــه آن  ــه آن فکــر نمی کــردم و ب ــی ب خیل
ــج  ــی نتای ــی وقت ــودم. ول ــته ب ــد نبس امی
ــدم  ــدی را دی ــن ک ــد، م ــالم کردن را اع
جلــوی اســمم کــه کــد مربــوط بــه بورس 
بــود. خیلــی خوشــحال شــدم. مــا دو نفر 
ــده  ــول ش ــورس را قب ــن ب ــه ای ــم ک بودی
ــگاه  ــک دانش ــم از ی ــر دو ه ــم. ه بودی
ــتم  ــع سیس ــم. آن موق ــده بودی ــول ش قب
ــل و  ــاال ایمی ــل ح ــود، مث ــگاری ب نامه-ن
ــا  ــگاری م ــا نامه ن ــود. ب ــا نب ــن چیزه ای
پذیــرش را از چنــد دانشــگاه گرفتیــم. 
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خــب همــه مــا احتیــاط می کردیــم بــرای 
اســتادم  نیایــد.  پیــش  اینکــه مشــکل 
خانــم آن مــاری بــه مــن گفــت کــه بــرای 
تحصیــل، شــهرهای کوچکتــر را انتخاب 
هــم مســکن  کنیــد، هــم خوابــگاه و 
می آوریــد. دســت  بــه  راحتــی  بــه 

بــه هــر حــال دوســتان دیگــری هــم 
ــن  ــد و روی همی ایــن پیشــنهاد را کردن
انتخــاب  را  شهرســتان  مــن  نصیحــت 
کــردم. در فرانســه دانشــگاه لیمــوژ شــهر 
لیمــوژ. البتــه مــن پیــش خــودم گفتــم کــه 
مــی روم لیمــوژ را شناســایی می کنــم 
ــد  ــر الزم ش ــم و اگ ــال می-مان ــک س ی
فرانســه  در  چــون  می دهــم؛  تغییــر 
ــر داد.  راحــت می شــد دانشــگاه را تغیی
ــون از  ــم، چ ــوژ رفت ــه لیم ــی ب ــن وقت م
ایــران پیــش ثبت نامــم را انجــام داده 
ادبیــات  )گــروه(  دپارتمــان  در  بــودم 
ــام  ــت ن ــدم، ثب ــی وارد ش ــی، وقت تطبیق
ــد و  ــام دادن ــرعت انج ــه س ــا ب ــرا آنج م
ــه  ــت ک ــادم هس ــد. ی ــروع ش ــها ش کالس
ــه  ــول هفت ــود و در ط ــمینار ب ــنبه ها س ش
هــم کالس هــا. کالس هــا شــروع شــد، 
ــد  ــهای ارش ــاه در کالس ــی دو م ــن یک م
زمینــه حــوزه  شــرکت می کــردم. در 
تطبیقــی  ادبیــات  و  فرانســه  ادبیــات 
می دادیــم.  انجــام  بایــد  را  دروســی 
مــن بعــد از دو مــاه کــه در ایــن کالســها 
راضــی  می کــردم،  رفت وآمــد 
ــودم؛ یعنــی احســاس می کــردم یــک  نب
چیــزی را می خواهــم کــه بــه دســت 

نمــی آورم. بنابرایــن یــک مقــدار نگران 
ــران  ــه در ای ــی ک ــان چیزهای ــودم. هم ب
ــه  ــه نوعــی می خوانــدم حــاال ب داشــتم ب
ــترده و  ــعه یافته و گس ــی توس ــکل کم ش
ــم.  ــه می ده ــر اینجــا دارم ادام پیچیده ت
ایــن کالســها بــه مــن یــک روش شناســی 
کــه  علمــی  روش  یــک  نمی دادنــد. 
مســلط باشــد بــر متــون و بــر زبــان، 
نمــی داد. یــک مقــدار تردیــد داشــتم تــا 
ــی در  ــه طــور اتفاق ــه یــک روز ب ــن ک ای
روی تابلــوی اعالنــات عبــارات  گفتمــان 
حــوزه نشــانه یــا معنــا  بــه طــور حساســی 
توجهــم را جلــب کــرد. یــک جرقــه ای 
ایجــاد شــد؛ یــک احســاس عجیــب. 
ناگهــان انــرژی کــه ســاطع شــد، مــرا 
گرفــت، آنجــا میخکــوب شــدم. جلــوی 
تابلــو مانــدم و چنــد لحظــه ای واژه ها را 
یادداشــت کــردم؛ زمــان و محــل ســمینار 
ــن  ــود کــه در چنی ــار ب ــن ب ــرای اولی را. ب
یــادم  می کــردم.  شــرکت  ســمیناری 
هســت کــه خیلــی کــم متوجــه شــدم 
بــود.  وصف ناپذیــر  عالقــه ام  ولــی 
حــس کــردم دیگــر چیــزی وجــود دارد؛ 
دقیقــًا  می خواهــم.  مــن  کــه  همانــی 
ــارت  ــا جس ــت! ب ــتم آن چیس نمی دانس
دیگــر شــرکت  در جلســه های  رفتــم 
کــردم و ایــن کار را بــا جســارت فــراوان 
ادامــه دادم. احســاس کــردم زبان دیگری 
ــات فرانســه  ــان و ادبی اســت در درون زب
ــورده.  ــم نخ ــه گوش ــال ب ــه ح ــا ب ــه ت ک
ــا  ــان دیگــری اســت. گوی ــن زب اصــاًل ای
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مــن تصمیــم گرفتــم کــه عــوض کنــم 
ــام  ــه ثبت ن ــته ای ک ــم را و رش دپارتمان
شــده بــودم. در آن زمــان، ژاک فونتنــی 
ــال  ــن ح ــود و در عی ــکده ب ــس دانش رئی
مــن  زبان شناســی.  دپارتمــان  رئیــس 
ــراز  ــی اب ــب خیل ــان. خ ــاق ایش ــم ات رفت
خشــنودی کــرد از ایــن کــه مــن از ایــران 
رفتــم. آن موقــع ژاک فونتنــی در آغــاز 
ــازه  ــود. ت ــی ب ــهرت بین الملل ــیر ش مس
در واقــع شــروع کــرده بــود. جوانــی بــود 
ــوری و  ــک تئ ــاب و ی ــک کت ــا ی ــه ب ک
نظریــه در حــوزه نشــانه و معنــا معــروف 
ــاب را در  ــن آن کت ــی م ــود. وقت ــده ب ش
حــوزه عواطــف و نشــانه و معنــا خواندم، 
حــس کــردم خیلــی کتــاب ســنگین و 
ســختی اســت. فونتنــی ســعی کــرده بــود 
کــه بگویــد عواطــف را می شــود بــا 
روش هــا و شــرایط روشــنمندانه انتزاعی 
کامــاًل زبان شــناختی و گفتمانــی بــود.
بــه هــر حــال مــن بــاژاک فونتنــی صحبت 
ــورت  ــه در ص ــتم ک ــردم و از او خواس ک
صالحدیــد، تغییــر دپارتمــان بدهــم. 
دالیلــش را پرســید و مــن گفتــم از ایــران 
آمــده ام و بــه هــر حــال دنبــال چیزهایــی 
نــو و جدیــد هســتم و می خواهــم بــا 
ــه  ــی ک ــر ترتیب ــه ه ــدم. ب ــر برگ ــت پ دس
بــود، ایشــان پذیرفتنــد و مــن مســیرم 
دپارتمــان  بــه  آمــدم  دادم  تغییــر  را 
دانشــجوی  شــدم  و  زبان شناســی 
ــد.  ــر ش ــا کارم دو براب ــی. ام ژاک فونتن
ســخت تر  و  ســنگین تر  کارم  خیلــی 

ــد؛  ــک پذیر ش ــی ریس ــود. حت ــده ب ش
مــن  و  بــود  مهــم  هــم  زمــان  چــون 
ــان خاصــی کاری  ــک زم بایســت ســر ی
ــدت و  ــه ش ــس ب ــردم. پ ــام می ک را تم
و  پی گیــری  را  کار  زیــاد  پشــتکار  بــا 
ــردم. ــام ک ــی تم ــا فونتن ــد را ب دورۀ ارش

 پایان نامه تان در دوران ارشد چه بود؟

کار  شــعر  روی  مــن  ارشــد  دوران  در 
کــردم؛ روی شــعر رمانتیــک، البتــه از 
ــناخته  ــون ش ــناخته؛ چ ــاعر ناش ــک ش ی
نداشــت. نفعــی  خیلــی  شــده ها 

 اسم شاعر چه بود؟

مارســلین ِدبــرودوار کــه یــک شــاعر 
ــی  ــود ول ــناخته ب ــه ناش ــود ک ــی ب خانم
بــر  او  اشــعار  روی  مــن  رمانتیــک. 
ویژگیهــای گفتمانــی اش کار کردم که این 
شــد ارشــد مــن. در دکتــری هــم حــوزه 
عواطــف و معناشناســی را کار کــردم.

 زیر نظر ژاک فونتنی؟

ــه  ــوژ ک ــودم لیم ــده ب ــه آم ــم ک ــه. گفت بل
ــال  ــک س ــوژ ی ــودم لیم ــده ب ــم. آم نمان
ــهر  ــوم در ش ــنا ش ــرایط آش ــا ش ــم ب باش
ــهر  ــه ش ــد ب ــم و بع ــا بیفت ــری ج کوچکت
بزرگتــر بــروم. پایگاهــی را فونتــی در 
ــگاه  ــه پای ــود ک ــرده ب ــیس ک ــوژ تأس لیم
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نشانه شناســی بــود. مــن دیــدم کــه افــراد 
ــا  ــه اینج ــا ب ــه ج ــد از هم ــد می آین دارن
بنابرایــن  بخواننــد.  نشانه شناســی  تــا 
هیــچ نفعــی بــرای مــن نداشــت کــه مــن 
ــروم  ــم و ب ــرک کن ــوژ را ت ــم لیم بخواه
جــای دیگــری. بــه همیــن دلیــل لیمــوژ 
یــک پایــگاه مهــم ســمپاتیک یــا نشــانه-

ــارات و  ــی انتش ــدًا حت ــد. بع ــی ش شناس
یــک مجلــه مهــم و بعــد هــم انتشــارات 
شــد. تأســیس  ســمپاتیک  کتــاب 

یق ژاک فونتنی با گرامست   از طر
آشنا شدید؟

ــی کــه در دانشــگاه لیمــوژ  ــه، مــن زمان ن
بــا ژاک فونتنــی آشــنا و وارد حــوزه 
ــکار  ــا اف ــان جــا ب ســمپاتیک شــدم، هم
چــون  شــدم؛  آشــنا  هــم  گرامســت 
شــکل  بــه  ســمپایتک  پایه گــذار  او 
ســمپاتیک مکتــب پاریــس بــود، کــه 
ــم.  ــاختارگرایی می نامی ــب س آن را مکت
ولــی خب دوران ســاختارگرایی گراســت 
یــک دوره ســی ســاله را بــه خــودش 
اختصــاص داده. بــه همیــن دلیــل وقتــی 
شــروع  را  کارهایــم  فونتنــی  بــا  مــن 
کــردم بــا گرامســت هــم آنــا شــدم.

 دیدید؟
ً
 خودش را هم شخصا

فــوت  گرامســت  متأســفانه  نــه، 
مــن  و   1991 ســال  در  بــود  کــرده 
ندیــدم. نزدیــک  از  را  ایشــان 

 پایان نامه دکری شما در چه 
زمینه ای بوده؟

نحــوی  بــه  مــن  دکتــری  پایان نامــه 
ــه کارشناســی ارشــد مــن  ــه پایان نام ادام
بــود؛ چــون اســتاد مــن ژاک فونتنــی 
بــه مــن پیشــنهاد کــرد کــه می توانــی 
ادامــه دهــی چــون  را  ایــن موضــوع 
بــه  مطالعــه  هنــوز  و  نشــده  تمــام 
می توانــی  پــس  نرســیده.  پایــان 
دهــی. ادامــه  و  گســترش  را  ایــن 

 کمی بیشرت دربارۀ سمپاتیک و 
گفتمان توضیح دهید.

ســاختارگرایی  نشانه شناســی  ببینیــد 
خیلــی کنشــی بــود. در زبان شناســی، مــا 
ــای  ــد کنش ه ــان و بع ــای زب از کنش ه
ســوژه ها  کنــش  ســپس  و  گفتمانــی 
صحبــت می کنیــم. مــن در مطالعاتــم 
متوجــه شــدم کــه در کنــار حــوزۀ کنشــی 
بــه  دســت  کنش-گــران  یــا  ســوژه ها 
عمــل می زننــد. چــرا؟ بــرای اینکــه 
متوجــه  زندگیشــان  چشــم انداز  در 
می شــوند کــه ارزش هایــی وجــود دارد 
ــد تصاحــب شــوند  ــن ارزشــها بای ــه ای ک
ــادی  ــه م ــتر جنب ــها بیش ــن ارزش ــا ای منته
ــم  ــرض کنی ــم: ف ــال بزن ــد. یــک مث دارن
اســت  کنش گــری  عالءالدیــن  مثــاًل 
کــه بایــد بــرود و چــراغ جادویــش را 
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ــم عالءالدیــن چــه کار  ــم کنــش؛ یعنــی می-گویی ــه ایــن می گویی ــا ب ــرد. م پــس بگی
می کنــد؟ مــی رود چــراغ جــادو را پــس می گیــرد؛ پــس او کنش گــر اســت. بــرای 
ــد  ــد، بای ــه بکش ــد نقش ــد، بای ــدام بزن ــه اق ــت ب ــد دس ــد، بای ــن کار را بکن ــه ای اینک
ــرد و از  ــک بگی ــد کم ــی بای ــد، حت ــته باش ــرح داش ــالن و ط ــد پ ــزد، بای ــه بری برنام
نیروهــای مســیر را بپرســد. بایــد در مــکان جابجــا شــود، بایــد در فضــا جابجــا شــود، 
ــردارد. همــه اینهــا  ــع را از ســر راه خــود ب ــد موان ــر می خــورد بای ــه ب ــه موانعــی ک ب
موضــوع مطالعــات اســت؛ ســدهایی کــه بــا آن مواجــه می شــود چگونــه ســدها را بــر 
مــی دارد و رقبایــی کــه دارد یعنــی آنتــی کنش گــران یــا ضــد کنش گرانــی کــه علیــه 
او نقشــه می کشــند و می خواهنــد او را از پــا در بیاورنــد، چــه طــوری بــا آنهــا مقابلــه 
ــود  ــه آن ارزش موج ــودش را ب ــه خ ــره چگون ــود و باالخ ــه می ش ــد و مواج می کن
ــی  ــام کنش ــن نظ ــد. ای ــب می کن ــم آن ارزش را تصاح ــد ه ــد و بع ــک می کن نزدی
ــات مــدرن  ــار نظــام کنشــی در ادبی ــه در کن ــم ک ــود. مــن متوجــه شــدم در مطالعات ب
ــتم آن  ــود دارد. نمی دانس ــری وج ــام دیگ ــت نظ ــی نیس ــر کنش ــه دیگ ــی ک و ادبیات
موقــع ایــن نظــام چیســت. واژه اگــر می خواســتم روی آن اســم بگــذارم  عاطفــی ، 
کافــی نبــود؛ چــون واژه  عاطفــه  در فارســی معنایــش محــدود اســت یعنــی 
ــم. ــل کن ــا آن را تحلی ــودم ت ــال واژه ای ب ــن دنب ــای خــاص خــودش را دارد. م معن

ــرف  ــی ح ــام پیش بین ــی از نظ ــم، یعن ــت می کردی ــی صحب ــام کنش ــا از نظ ــی م وقت
می زدیــم. یعنــی اینکــه ســوژه ها برنامــه داشــتند و پیش بینــی می کردنــد کــه 
ــروزی دســت  ــن پی ــه ای ــد ب ــان می توانن ــد در پای ــات را انجــام بدهن ــن اقدام ــر ای اگ
ــود دارد. ــردن وج ــزی بــرای فتح ک ــت، چی ــح اس ــش، نظــام فت ــام کن ــد. نظ یابن

بگذاریــد مثالــی از مارســل بروســت برایتــان بگویــم کــه مارســل ســر جایــش 
می نشــیند در یــک لحظــه ای مــادرش بــه او چــای تعــارف می کنــد. البتــه در 
ابتــدا مارســل می گویــد مــن چــای نمی خــورم و چــای دوســت نــدارم ولــی 
ــوری  ــق چای خ ــک قاش ــن ی ــه م ــد ک ــودش می نویس ــل خ ــرد. مارس ــد می پذی بع
ــک  ــاال ی ــم ح ــدم. من ــده ش ــای کن ــان از ج ــردم ناگه ــه کام ب ــه ب ــای ک ــن چ از ای
ــم. بعــد از  ــا لحظــه قبل ــه بســیار متفــاوت هســتم ب ــا یــک انســانی هســتم ک ســوژه ی
خــودش ســؤال می کنــد کــه مــن چــه شــدم و چــه اتفاقــی در مــن افتــاد؟! آیــا ایــن 
ــان  ــا ارتباطم ــی م ــن یعن ــه، ای ــه ن ــود ک ــه می ش ــد متوج ــود، بع ــحرآمیز ب ــای س چ
ــی  ــت، کم ــرگ درخ ــک ب ــل ی ــز مث ــیار ری ــای بس ــا چیزه ــی ب ــع، ول ــتی قط ــا هس ب
ــورت  ــه ص ــان ب ــه ناگه ــی ک ــره آب ــا قط ــر و ی ــوی عط ــا ب ــذا ی ــه غ ــک لقم ــای، ی چ
ــا را در  ــد م ــد، می توان ــدا کن ــال پی ــیم انتق ــا نس ــاد ی ــق ب ــت از طری ــن اس ــا ممک م
ــی اگــر  ــا هســتی باشــیم، یعن ــان ب ــد. اگــر متوجــه رابطه م ــان جابجــا کن درون خودم
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ــم. ــی ببری ــا در خودشــان پ ــز و راز معن ــه رم ــم ب ــم می توانی ــوش نکنی جــزء را فرام

ین پرسش می خواهم برپسم   به عنوان آخر
شما چه سالی به ایران آمدید 
و چه واحدهایی را در ابتدا رشوع به تدریس کردید؟

مــن در شــهریور 1375 بــه ایــران آمــدم و اواخــر آذر همــان ســال در دانشــگاه تربیت 
مــدرس شــروع بــه تدریــس کــردم. خــب در ابتــدا در ایــن دانشــگاه تعــداد واحدهایم 
کــم و محــدود بــود و بــرای مــن فرصتــی بــود کــه مطالعــات و نوشــته هایم را دنبــال 
ــه جاهــای دیگــر دعــوت شــدم و درســهای دیگــری را در  ــه ب ــی رفته رفت ــم. ول کن
ــا دانشــگاه ها و فضاهــای دیگــر همــکاری  ــم. ب ــه عهــده می-گرفت جاهــای دیگــر ب
می کــردم. بیشــترین درســی کــه مــن عهــده دار بــودم در ابتــدا  روش تحقیــق  بــود و 
بعــد  جامعه شناســی زبــان . بعدهــا کــه برنامــه درســی عــوض شــد و درس  تحلیــل 
گفتمــان ، بــه دروس اضافــه شــد، درس  نشانه شناســی  هــم بــه دروس افــزوده 
شــد و مــن بعدهــا درس  نشانه شناســی و تجزیــه و تحلیــل کالم  هــم گفتــم. 
ــری،  ــان هن ــل گفتم ــان، تحلی ــل گفتم ــم  تحلی ــر آمدی ــه جلوت ــدار ک ــک مق ــی ی ول
نشانه شناســی هنــر یــا زبان شناســی  هــم درس داده ام. ایــن نکتــه هــم جالــب 
اســت در نشانه شناســی   کــه میــان رشــته ای اســت   بــا حوزه هــای مختلفــی مرتبــط 
ــه  ــات را مطالع ــط ادبی ــا فق ــی م ــی وســیع اســت؛ یعن ــا خیل ــه م ــورد مطالع اســت. م
ــهری،  ــای ش ــاری، فض ــینما، معم ــر، س ــات، تصوی ــراه ادبی ــه هم ــا ب ــم؛ م نمی کنی
ــر  ــی ه ــم. یعن ــرار می دهی ــه ق ــورد مطالع ــا را م ــی پارکه ــا حت ــر ی ــور، تئات کاریکات
جــا کــه نظامــی وجــود دارد کــه ایــن نظــام یــک نظــام ارتباطــی اســت و نشــانه هایی 
ــرار  ــاط ق ــم در ارتب ــا ه ــانه ها ب ــن نش ــود و ای ــه می-ش ــه کار گرفت ــام ب ــن نظ در ای
ــا آنجــا وارد مــی- ــد شــود، م ــا تولی ــا باشــند و معن ــرای معن ــی ب ــا فضای ــد ت می گیرن

ــا رشــته های  ــه همیــن دلیــل مــن ب شــویم و آن را مــورد مطالعــه قــرار می دهیــم. ب
زیــادی کار کــرده ام. خوشــبختانه مــن بــا گروه هــای ادبیــات فارســی، هنــر و 
زبان شناســی، پژوهــش هنــر و معمــاری، موســیقی، ســینما، تئاتــر و غیــره همــکاری 
ــد! ــدا کن ــعه پی ــه توس ــدوارم ک ــه دارد و امی ــان ادام ــکاری همچن ــن هم ــتم و ای داش

 آقای دکرت! از اینکه با حوصله و به طور کامل 
به پرسش های ما پاسخ دادید، از شما تشکر می کنیم.
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1
غروب 

زخم تازهاش را ميلیسد 
من به نبود نت دست ميکشم

در پرهای سینه سرخ
آیا 

آیای زیبای من
باد رملها را ميدواند

که جد ا کند
 شنی؟ 

شنیده ام که شکار
 درون آینه ميکشد 

تنهایی
آیا

آیای زیبای من
 بود نت خواهد بود؟

آواز 
نقطه گم کرد ه

ميریزد د ر گلو

گاه
به تو فکر ميکنم 

که چرا 
گاهی؟

نقطهام را پس بد ه باد
شنریزهام که ماند ه از مادرش 

ماغ ميکشد
کویر

که چرا گاهی؟
موهایم را به تو ميد هم  باد

و سنجاق پنهانم از شنزار 
که برای گشود ن این گلو 

کلید کافی نیست

اي نیز که ميگذری 
در زیر ترمه تنت 

سرزمین من است  
که از آن می روم 

  باد رمل ها را می دواند
چند شعر تازه| فرناز فرازمند
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پستی بلند یهاي تنت 
که از آن ميروی د رخاک 

میترسم بخوابم
به خوابم بیایی 

خد احافظی کنی باز 
با چشمهای آبيات 

تمام نکرد ه باشم کشتی را 

اندوه جفتی ندارد 
کومه میسازد از سرما بر انگشتانم 

آنقدر زیباست که دیگر پرنده نیست 
بنویسم بیدار میشود 

بنویسم د ریا ميخند د به من 
که چرا در تو شنا ميکرد م  

نفس ميکشید م 
ند ید مت حتا 

خوش به حال حتا 
ماهیگیرانی که دیده اند 

ساز ميراند ی بر توفان 
ای نیز که ميگذری 
اند وه جفتی ند ارد 

رد میشود  
نمیگذرد

ماه 
قایق خالی 

اسب بیسوار  
نیز به من بازرسان
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2
 اگر می دانستی 

سرش را چگونه گرم کرد ه ام از صبح
با کندن پردهها

تا فراموشت کند

آبی بریزد بر آتشش
آبی و کمی صورتی

که آن گوشه
با مداد نو

کشیده بود خورشید کناره ی چشم

اینک غروب 
و ماده ماهی که می گذرد

بی اعتنا به ابر
تاجدار لک های

که پاک نمی شود از شیشه 
ماهی شفافی از روده هایش

اگر میدانستی
آن قوس کوچک را

چه سخت فراموش کرده
د ر کمرگاه تو

آه! اگر شیشه ماهی بود م
دستخط تو خوانا 

از پس پوستم
گاهی که اند وه
ماند نیتر از ماه

میگذرد اّما
این نیز

برف
نمی د اند که د خترکی ست

موهای سفید،فریبش می د هند
من 

نمی د انم که مرده ام
قلبم را د رانگشتانت گرفته ای و

بیرون آورد ه ای از خاک
می خواهم ببینمت

با چشم هایم
بید و باران
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بنوشمت 

رزهای سفید!
د خترانی که از مد رسه 

برمی گرد ید
با کبوترهای رها شد ه از موهای تان

سرمی چرخانید و
آسیابی، گند م ها را د رقلبتان

آرد می کند
من هم چشم هایی د اشتم 

خیره به خورشید
آن قد ر

که سراسر سفید می بینم
او را که د یرآمد ه است

پیراهن قرمزی در لیوان
ورد پای لبها بر تنش 

ساحلی که تمام نميشود
تمام این ها را ميشنید

ميشنید که سر د رد د ارد
د ارد نزدیک ميشود

به جعبهی د اروها 
قلبش داشت از شیشه بیرون ميپرید

ميتوانست به قرص ها بگوید 
پنهان شوید که او بیشتر بماند

بیشتر بگرد د 
د نبال مسکنها 

وبفهمد شاید
د ری باز است

کسی دارد تمام ميشود 
در حباب شیشهاي اش

ماهی
ماهی نقره رنگ د ر خون من
آیا فهمید بویی شبیه او د ارم
پیراهن قرمزی در لیوان زن؟
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ــماِل  ــاکنین ش ــه س ــم و ب ــط بودی ــوِب خ ــاکن جن ــا س م
خــط،  پشــت خطی  ها مــی گفتیــم. و جالــب اســت 

ــد!  ــی نامیدن ــی م ــت خط ــا را پش ــز م ــا نی آنه
مــن بزرگ شــده حوالــی خطــم. بــا خــط خاطره هــا 
ــاز ی  ــوار خــراب شــده اش محــل بندب ــود دی ــا ب دارم. ت
ــادم  ــار هــم یــک تصــادف ی ــود یــک ب هــای پســرها ب
اســت. شــنیدیم قطــارش دخترکــی را زیــر گرفتــه. گاهی 
میرفتیــم لــب خــط. گاهــی از خــط رد می شــدیم. ســال 
پنجــم دبســتان میرفتــم مدرســه خزانــه، آنوقــت تــا ظهــر 

پشــت خطــی بــودم!
ــک  ــگ و باری ــای تن ــط، کوچه ه ــت خ ــای پش هیات ه
و  هــا  آدم  خــط،  پشــت  هفده متــری!  خانه هــای  و 

بچه هــای پشــت خــط. 
ــا  ــا و هم محله ایی ه ــرای م ــز  ب ــران- تبری ــن ته  راه آه
معــروف بــود بــه  خــط . حاشــیه خــط، جوالنــگاه 
ــتند  ــی گذاش ــخ م ــان می ــود. بعضیش ــل ب ــرهای مح پس

ــد!  ــیرش کن ــود شمش ــار رد بش ــط، قط روی خ
ــد.  ــری زرن ــج مت ــل و پن ــردت چه ــت می ب ــط، راس خ
ــت. در  ــه داش ــه در آن خان ــه خال ــی ک ــک خیابان نزدی
ایســتگاه حســینِی تولیــد دارو. بعــد کلــی پــز مــی دادیــم 
کــه بلدیــم راســت برویــم خانــه خاله مــان. از روی 
ــای  ــه آن فض ــم. ب ــم می رفتی ــن ه ــزاده حس ــط، امام خ
ســبز پشــت حــرم کــه روزگاری قبرســتان بــوده راهمــان 

 خط
 | مینا اروجلو
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یکبــار هــم مــن را بــرد ســر جلســه امتحــان نهایــی پنجــم 
ابتدایــی. ســر از یــک مدرســه ای درآوردم کــه بــه نظــرم 
ــود.  ــان ب ــه خودم ــر از مدرس ــزرگ ت ــر و ب ــی بهت خیل
اصــال خــط آدم را جاهــای خــوب خــوب می ُبــرد! 
ــم  ــی رس ــروم م ــرم ب ــط را بگی ــم خ ــی گفت ــه م همیش

ــی؟ ــز یعن تبری
ــم  ــان و ســرعتش ک ــه محله م ــی رســید ب ــی قطــار م وقت
ــه  ــم. ب ــی دیدی ــار را م ــوی قط ــای ت ــد، آدمه ــی ش م

ــد. ــب بودن ــحال و عجی ــرم خوش نظ
ــا  ــد و م ــان می کردن ــبانه بیدارم ــط، نیمه ش ــای خ قطاره
بــه زلزلــه کوچــک چنــد ریشــتری اش عــادت داشــتیم. 
چیــز دیگــری هــم کــه ازیــن خط بســیار دوســت داشــتم 

اتاقــک ُنقلــی نگهبانــش بــود.
ــه  ــرای رفتــن ب خیلــی ســال بعــد مســافر تبریــز شــدیم ب
پایــگاه هوایــی تبریــز و دیــدار بــرادرم و خانــواده اش. و 
ایــن بــار مــا مســافر قطارهــای خــط شــدیم. بــا شــهال و 
مجتبــی هــم قــرار گذاشــتیم کــه بیاینــد لــب خــط و بــرای 
ــل  ــدر از داخ ــان چق ــد! محله م ــکان بدهن ــت ت ــا دس م

قطــار کوچــک بــود و گــذرا!
 حــاال چنــد سالی ســت خــط را برداشــته اند برده انــد 
زیرزمیــن! جــای خالــی اش بالتکلیــف مانــده. ایــن 
ــط،  ــط. خ ــی خ ــای خال ــدم از ج ــم دور ش ــا ه روزه

بی مــا شــده و مــا بی خــط!
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جــان کیتــس)John Keats( )13 اکتبــر 1795-23 فوریــه 1821( در لنــدن 
ــکی  ــته پزش ــل در رش ــرای تحصی ــد و ب ــم ش ــی یتی ــد. در کودک ــا آم ــه دنی ب
ــه  ــن حرف ــا ای ــد، ام ــاز ش ــال 1816 داروس ــت و در س ــتان گای رف ــه بیمارس ب
ــه  ــش س ــول دوران حیات ــت. او در ط ــار گذاش ــعر کن ــا ش ــی ب ــرای زندگ را ب
ــار  ــن آث ــه ای ــرش ب ــدان معاص ــا منتق ــاند ام ــاپ رس ــه چ ــودش ب ــر از خ اث
ــر  ــر اث ــج ســالگی ب ــس در ســن بیســت و پن ــد. کیت روی خــوش نشــان ندادن
یــک دوره بیمــاری ســل درگذشــت. مشــکالت مالــی و از دســت دادن 
ــوم  ــود او مفه ــن وج ــا ای ــود. ب ــذاب آور ب ــدت ع ــه ش ــرای او ب ــش ب عزیزان
ــاز  را  ــاِن انسان س ــوم  جه ــک ها را رد و مفه ــاِن اش ــوان جه ــه عن ــی ب زندگ
جایگزیــن آن کــرد. تصویرهــای روشــن، جاذبــه ی حســی فوق العــاده و 
ــیک،  ــطوره های کالس ــتفاده از اس ــا اس ــفی ب ــدگاه فلس ــان دی ــرای بی ــالش ب ت
ــل  ــای نس ــاخص ترین چهره ه ــی از ش ــت. او یک ــعری اوس ــای ش از ویژگی ه
دوم شــعرای رمانتیــک بــه همــراه لــرد بایــرون و پرســی ِشــلی اســت کــه تنهــا 
پــس از مرگــش بــه شــهرت رســید. کیتــس در طــول دوران کوتــاه زندگــی اش 
پنجــاه و چهــار شــعر و ســه جلــد کتــاب شــعر منتشــر کــرد. از جملــه آثــار او 
می تــوان بــه  قصیــده ی بلبــل ،  قصیــده ی گلــدان یونانــی ،  قصیــده ی پاییــز ، 
و مجموعــه اشــعار Lamia, Isabella، Hyperion و Endymion اشــاره 

کــرد.
امــا شــاید امــروز بــه همــان انــدازه کــه شــعرهای جــان کیتــس خوانــده 
ــورد  ــز م ــت نی ــته اس ــف نوش ــراد مختل ــرای اف ــه او ب ــی ک ــود، نامه های می ش
ــول  ــای معم ــر از نامه نگاری ه ــه فرات ــی ک ــت؛ نامه های ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج

ــد. ــان می دهن ــاعر را نش ــن ش ــی ای ــخصیتی و ذهن ــوه ش ــتند و وج هس

 جان کیتس؛ زندگی در نامه
انتخاب و ترجمه| راحله بهادر

)کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی، عالقه مند به داستان نویسی و ترجمه(
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  توصیــف گرنــت اف. اســکات در مقدمــه ی کتــاب   گزیــده ی نامه هــای 
جــان کیتــس  در اهمیــت ایــن نامه هــا، گویــای تمــام مطلــب اســت: 

در نخســتین نــگاه بــه نامه هــای کیتــس، خوانندگانــی کــه خاطــره ی فــرِم 
دشــوار اشــعارش را بــه یــاد دارنــد، بــه طــرز دلپذیــری شــگفت زده خواهنــد 
شــد. بیــش از لطافــت باشــکوه  قصیــده ی گلــدان یونانــی  یــا رنج هــای 
ــن نامه هــا بیان گــر مشــاهدات ناخــودآگاه  ــده ی بلبــل ، ای خوش ســاخِت  قصی
و صادقانــه ی یــک مــرد جــوان اســت: تهدیدهــا، تردیدهــا، ترس هــا، 
اشــتیاق ها، پیش داوری هــا، جاه طلبی هــا، نظــرات شــخصی و ایده هایــش. 
ــوزان شــناخته می شــود، نامه هایــش  ــا ســکون و ت ــن اشــعارش ب ــر بزرگتری اگ
شــاهکار حرکــت اســت. آنهــا بــه رودخانه هــای کوهســار می ماننــد: ناهمــوار، 
خشــن، سرشــار از انــرژی ناپختــه، خطرنــاک. آنهــا بــا بذله گویــی فی البداهــه 
ــد  ــکار می کن ــی را آش ــن زیرک ــه ذه ــد؛ ک ــی زنده ان ــرارت کالم ــور و ح و ش
کــه سرخوشــانه مشــتاق اســت در تناقــض ســاکن باشــد، یــا چنانکــه خــودش 

ــامبر 1817( ...  ــد  )21، 27 دس ــی بمان ــص راض ــش ناق ــا دان ــد  ب می گوی
یــک حقیقــت قابــل توجــه در نامه هایــش ایــن اســت کــه مشــهورترین 
ایده هــای او  قابلیــت منفــی، شــاعر متغیرالحــال، جهــان انسان ســاز، عمارتــی 
از آپارتمان هــای زیــاد- تنهــا یــک بــار ظاهــر می شــوند. آنهــا نــه بــرای دیگــر 
ــاالت منتشرشــده،  ــه در مق ــش تکــرار می شــوند و ن ــدگان نامه های دریافت کنن
شــکل رســمی بــه خــود می گیرنــد، بلکــه موقــت و وابســته بــه زمینــه ی خــاِص 

انســانِی یــک نامــه باقــی می ماننــد.
ــس،  ــان کیت ــای ج ــه نامه ه ــن وج ــگفت انگیزترین و لذت بخش تری ــاید ش ش
بویــژه در مقایســه بــا اشــعار صیقل خــورده و گلچین شــده اش، غیــر قابــل 
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پیش بینــی بودنشــان اســت. تــی. اس. الیــوت در کتــاب کاربــرد شــعر و 
ــتند  ــزی هس ــا،  آن چی ــه نامه ه ــد ک ــاره می کن ــی  )1932(  اش ــد ادب ــرد نق کارب

کــه بایــد باشــند؛ چیزهــای خوبــی کــه غیرمترقبــه وارد می شــوند، نــه معرفــی 
ــد  )100(.  ــن بازیچــه و بازیچه ان ــزی مابی ــه برجســته می شــوند، بلکــه چی و ن

و حــق بــا اوســت. 
مجــاورت امــور دنیــوی و عمیــق بــه ویژگــی برجســته ی دیگــری در نامه هــای 
کیتــس می انجامــد: اتحــاد یکپارچــه ی زندگــی روزمــره بــا زندگــی ذهــن. در 
ــا  عیــن حالــی کــه نامه هــا هیــچ شرمســاری ای در آمیختــن ایده هــای جــدی ب
شــایعات احمقانــه، شــوخی های بانشــاط، نظــرات دربــاره ی زنــان و آب وهــوا 
ــود او  ــعار خ ــه اش ــعر، چ ــق ش ــا تلفی ــد ب ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــان نمی دهن نش
ــا  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــند. ب ــته باش ــکلی نداش ــم مش ــران، ه ــعار دیگ ــه اش و چ
ــا آنهــا  ــه رو شــده اند، مواجــه ب اشــعار کیتــس تنهــا در گلچین هــای فاخــر روب
ــد خوشــایند شــعر و  ــر، فرح بخــش اســت. پیون در ایــن فضــای انســانِی گرم ت
نثــر در نامه هــا بــه مــا ایــن  را می گویــد کــه بــرای کیتــس، شــعر یــک حرفــه یــا 
شــغل نبــود، بلکــه یــک نیــاز بــود، مثــل نفــس کشــیدن. فضــای نامه نگارانــه ی 
ــد مهــم دیگــری  ــر، ُبع ــوان پادزه ــه عن ــه عــالوه ی کارکردشــان ب اشــعارش ب
ــاعر  ــه ی ش ــان. کلیش ــی بودنش ــد: اجتماع ــان می ده ــس را نش ــای کیت از نامه ه
رمانتیــک منــزوی )کــه در کلبــه ای تنهــا در جنــگل محــدود شــده و در یــک 
شــوریدگی رویایــی بــا  چشــم هایی روشــن  و  موهــای پریشــان  ]اشــاره 
ــق  ــعاری خل ــک[ اش ــزرگ رمانتی ــاعران ب ــی از ش ــج، یک ــعری از کالری ــه ش ب
ــه زحمــت می توانــد در مــورد او درســت باشــد. او خوش مشــرب  می کنــد( ب

و مردمــی و از جمــع محکــم دوســتانش جدانشــدنی اســت.
دلیــل انتخــاب نامه هایــی کــه در پــی می آیــد، اهمیــت آنهــا از دیــد عاشــقانه-

ادبــی، جهان بینــی و دیــدگاه فلســفی او و همچنیــن نظریات شــاعری و معروف 
کیتــس اســت. اگــر تنهــا نامه هــای عاشــقانه ی او انتخــاب می شــد، وجــه 

ــد.  ــرای خواننــده ناشــناخته می مان شــاعری کیتــس ب

 به ریچارد وودهاوس
27 اکتبر 1818

وودهاوس عزیزم،
نامــه ات بســیار خوشــنودم کــرد، بیشــتر بــه خاطــر لطافــت و مهربانــی اش تــا هرگونــه 
لذتــی از موضــوع آن، کــه در  تبــار زودرنــج   بســیار قابــل قبــول شــمرده می شــود. 
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بهتریــن جوابــی کــه می توانــم بــه تــو بدهــم بــه شــیوه ی فروشــندگی- مســلک اســت 
ــل  ــد مث ــر می رس ــه نظ ــه ب ــم، ک ــل کنی ــداری تام ــی مق ــه ی اصل ــر روی دو نکت ــه ب ک
ــا، و  ــی، و دیدگاه ه ــوغ ذات ــه نب ــا ب ــر و بم ه ــام زی ــان تم ــا در می ــت راهنم دو فهرس
ــاعری  ــخصیت ش ــوِد ش ــد. اول، خ ــاره می کن ــره اش ــی و غی ــتاوردها و جاه طلب دس
اســت کــه )منظــورم آن نوعــی اســت کــه، اگر مــن چیزی باشــم، عضــوی از آنــم؛ آن 
نوعــی کــه متفــاوت از تعالــی وردزورث  یــا خودپرســتی اســت، کــه منحصــر بــه فــرد 
و قائــم بــه ذات اســت( ، خــوِد آن چیــز نیســت- خویشــتنی نــدارد- همــه چیــز و هیــچ 
چیــز اســت- شــخصیت نــدارد- از ســایه روشــن لــذت می بــرد؛ در شــور و حــرارت 
ــر،  ــا فقی ــی ی ــت، غن ــا پس ــع ی ــت، رفی ــا نادرس ــد ی ــت باش ــد، درس ــی می کن زندگ
ــرد کــه از تخیــل  ــه. از تصــور کــردن ایاگــو همانقــدر لــذت می ب ــا بلندپای ــه ی فرومای
ــزگار را شــوکه می کنــد، شــاعر متغیرالحــال را  ایموجیــن . آنچــه کــه فیلســوف پرهی
شــادمان می کنــد. از رغبــت بــه ســمت تاریــک چیزهــا هماننــد ذوقــش بــرای ســمت 
روشــن آن صدمــه ای نمی بینــد؛ چــون هــر دو نهایتــا بــه تفکــر و تعمــق می انجامــد. 
ــی  ــچ فردیت ــون هی ــت چ ــم اس ــزی در عال ــر چی ــاعرانه تر از ه ــاعر غیرش ــک ش ی
نــدارد؛ او همــواره در برابــر و مشــغول انباشــتن کالبدهــای دیگــر اســت. خورشــید، 
مــاه، دریــا و مــردان و زنــان کــه مخلوقــات هــوس و انگیــزه هســتند شــاعرانه اند و در 
خودشــان یــک صفــت تغییرناپذیــر دارنــد. شــاعر هیــچ چیــز نــدارد؛ هیــچ فردیتــی. 
او قطعــا غیرشــاعرانه ترین آفریــدگان خداونــد اســت. پــس اگــر او خویشــتنی نــدارد، 
و اگــر مــن یــک شــاعرم، آیــا جــای شــگفتی اســت کــه بگویــم دیگــر نمی نویســم؟
در همــان لحظــه امــکان نداشــت در مــورد شــخصیت های ســاتورن و آپــس  اندیشــه 
ــی  ــه حت ــه ن ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت ام ــف آور اس ــن تاس ــه ای ــراف ب ــم؟ اعت کن
یــک کلمــه کــه تــا بــه حــال ادا کــرده ام را نمی تــوان بــه طــور قطــع بــه عنــوان نظــِر 
ــد،  ــن باش ــر از ای ــد غی ــور می توان ــمرد. چط ــن برش ــخصی  م ــت ش ــده از ماهی برآم
وقتــی ماهیتــی نــدارم؟ وقتــی در یــک اتــاق بــا مــردم هســتم، حتــی اگــر آزاد از فکــر 
ــد  ــه کالب ــه ب ــت ک ــن نیس ــوِد م ــن خ ــم، ای ــودم باش ــن خ ــای ذه ــه آفریده ه ــردن ب ک
مــن مــی رود، بلکــه هویــت هــر کســی در آن اتــاق شــروع بــه فشــار آوردن بــه مــن 
می کنــد تــا جایــی کــه نزدیــک اســت در انــدک زمانــی از بیــن بــروم. نــه فقــط میــان 
ــم توانســتم منظــورم را کامــال  مــردان؛ در جمــع کــودکان نیــز همیــن اســت. نمی دان
بفهمانــم یــا نــه؛ همیــن قــدر امیــدوارم کــه اجــازه داده باشــم ببینــی نبایــد بــه آنچــه 

آنــروز گفتــم هیــچ وابســتگی قائــل شــوی. 
در جــای دوم از دیدگاه هایــم صحبــت می کنــم و از زندگــی کــه هــدف خــودم 
اســت. آرزومنــد نیکــی رســاندن بــه جهــان هســتم. اگــر قــرار باشــد از ایــن کار معاف 
شــوم، احتمــاال مربــوط بــه ســال های میان ســالی مــن اســت. در ایــن فاصلــه، تــالش 
ــه مــن،  ــه چنــان قلــه ای در شــعر برســم کــه قــدرت و طاقــت عطــا شــده ب می کنــم ب
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تحملــش را داشــته باشــد. تصــورات ضعیفــم از شــعرهایی کــه قــرار اســت بســرایم، 
پیوســته خــون رگ هایــم را بــه پیشــانی ام می رســاند. همــه ی امیــد مــن ایــن اســت کــه 
ــی  ــزوای بی تفاوت ــی آن ان ــم، یعن ــت نده ــانی از دس ــور انس ــه ام ــه ام را ب ــام عالق تم
ــم،  ــاس می کن ــا احس ــن روان ه ــوی لطیف تری ــی از س ــد حت ــویق و تمجی ــه از تش ک
ــان دارم  ــن طــور بشــود. اطمین ــم ای ــد. فکــر نمی کن ــد نکن ــم را کن هوشــیاری بصیرت
ــی  ــم، حت ــا دارم، بنویس ــر زیب ــرای ام ــه ب ــیفتگی ک ــتیاق و ش ــر اش ــا از س ــد صرف بای
اگــر زحمــات شــبانه ی مــن هــر روز صبــح ســوزانده شــود و هیــچ چشــمی هرگــز بــه 
ــم  ــون از خــودم صحبــت نمی کن ــی هــم اکن ــا شــاید حت دیدنشــان روشــن نشــود. ام
ــن  ــا ای ــم. ب ــی می کن ــا زندگ ــن االن در روح آنه ــه همی ــخصیت هایی ک ــه از ش بلک
وجــود، اطمینــان دارم ایــن جملــه ی بعــدی از خــودم اســت. دلواپســی، حســن نظــر 

ــم و هســتم ــن شــکل احســاس می کن ــه بهتری ــه ب و رفاقتــت را ب
مخلص ترینت 
جان کیتس

 به فین براون
یک جوالی 1819

شنکلین، جزیره ی وایت، پنج شنبه

عزیزترین بانوی من،
ــتم،  ــت نوش ــب برای ــنبه ش ــه سه ش ــه ای را ک ــتم نام ــت آن را نداش ــحالم فرص خوش
ــش[  ــو در ]رمان ــای روس ــی از نامه نگاری ه ــه یک ــبیه ب ــیار ش ــه بس ــتم. آن نام بفرس
ــن  ــرای م ــب ب ــان مناس ــا زم ــح گاه تنه ــرم. صب ــح منطقی ت ــروز صب ــود. ام ــز  ب هلوی
ــر زیبایــی بنویســم کــه بســیار دوســتش دارم، چــون در شــب،  ــرای دخت ــا ب اســت ت
وقتــی روِز تنهــا پایــان یافتــه، و اتــاق خــواِب تنهــا، خامــوش و نامــوزون مثــل یــک 
ــه اوج می رســد،  ــن ب ــر م ــتیاِق واف ــن اش ــاور ک ــن اســت، ب ــا دادن م ــور منتظــر ج گ
ــر  ــه روزگاری فک ــی ک ــقانه را ببین ــرودهای عاش ــی از آن س ــو یک ــدارم ت ــت ن دوس
ــه آنهــا اجــاز ه ی ظهــور بدهــم و زمانــی دیگــر اغلــب  می کــردم غیرممکــن اســت ب
ــا  ــن ی ــیار غمگی ــن بس ــی م ــر کن ــادا فک ــه مب ــرس آنک ــدم، از ت ــا می خندی ــه آنه ب
شــاید کمــی دیوانــه ام. اکنــون کنــار پنجــره ی یــک کلبــه ی روســتایِی بســیار دل نشــین 
نشســته ام، بــه یــک روســتای پــر از تپــه ی زیبــا بــا نیــم نگاهــی بــه دریــا، می نگــرم؛ 
ــه  ــود، چ ــد ب ــبک بار خواه ــدر س ــم چق ــم روح ــت. نمی دان ــیار زیباس ــح گاه بس صب
ــک  ــه آزادی ی ــه زدن ب ــیدن و پرس ــس کش ــا و نف ــردن در اینج ــی ک ــی از زندگ لذت
ــر مــن احاطــه  ــن ب ــو اینچنی ــاد ت ــا خواهــم داشــت اگــر ی ــن ســاحل زیب گــوزن در ای
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ــتیم  ــم داش ــا ه ــادی ب ــای زی ــه روزه ــی را ک ــبختی ناب ــن خوش ــز چنی ــت. هرگ نداش
تجربــه نکــرده  بــودم. همیشــه مــرگ یــا بیمــاری کســی ســاعات مــرا تبــاه می کــرد و 
ــو  ــه ت ــه ســختی ب ــد ب حــاال وقتــی هرگــز چنیــن مشــقت هایی پریشــانم نمی کنــد، بای
اعتــراف کنــم کــه رنجــی دیگــر بــه ســراغم می آیــد. عشــق مــن، از خــودت بپــرس، 
آیــا آنقــدر ســنگدل نیســتی کــه مــرا اینچنیــن اســیر کــرده ای، اینطــور آزادی ام را از 
بیــن بــرده ای. ایــن را در نامــه ای کــه فــورا می نویســی اعتــراف می کنــی و هــرکاری 
ــرگ  ــک ب ــل ی ــدر مث ــه ات را آنق ــی؟ نام ــکینم ده ــا تس ــرد ت ــی ک ــی خواه می توان
ــا مــرا از خــود بیخــود کنــد. لطیف تریــن کلمــات را بنویــس  خشــخاش غنــی کــن ت
ــوده  ــو ب ــای ت ــه لب ه ــد ک ــس کن ــی را لم ــم جای ــل لبان ــا حداق ــوس ت ــا را بب و آنه
ــان  ــف بی ــان لطی ــپاری ام را چن ــور جان س ــم چط ــودم نمی دان ــورد خ ــت. در م اس
ــر از لطیــف. گاهــی  ــم: واژه ای روشــن تر از روشــن می خواهــم، کالمــی لطیف ت کن
ــن  ــم. چنی ــی می کردی ــتان زندگ ــه روز تابس ــط س ــم و فق ــه بودی ــم پروان آرزو می کن
ــی، از شــور و شــعف  ــو را می توانســتم بیــش از پنجــاه ســاِل معمول ــا ت ســه روزی ب
ــم  ــز نمی توان ــن دارم هرگ ــم، یقی ــم خودخواه ــدر احســاس کن ــا هرق ــم. ام ــز کن لبری
ــو  ــه ت ــا دو روز قبــل از تــرک همپســتد ب ــار کنــم. چنانکــه یــک ی ــه رفت خودخواهان
ــا حداقــل یــک کارت تصویــر   گفتــم، اگــر سرنوشــت مــن یــک کارت ســرباز دل ی
ــو  ــبختی ام را در ت ــم خوش ــه می توان ــردم. اگرچ ــدن برنمی گ ــه لن ــز ب ــد، هرگ رو نکن
بنــا کنــم، نمی توانــم انتظــار داشــته باشــم قلبــت را کامــال تســخیر کنــم؛ در حقیقــت 
ــم،  ــاس می کن ــو احس ــرای ت ــن ب ــه م ــدر ک ــه آنق ــن لحظ ــردم در ای ــر می ک ــر فک اگ
ــرای  ــردا ب ــدار ف ــتم از دی ــم می توانس ــر نمی کن ــی، فک ــس می کن ــن ح ــرای م ــو ب ت
لــذت یــک آغــوش دوبــاره، خــودداری کنــم. امــا نــه، مــن بایــد بــر اســاس امیــد و 
شــانس زندگــی کنــم. اگــر بدتریــن چیــز هــم اتفــاق بیفتــد، تــو را بــاز هــم دوســت 
مــی دارم، امــا چــه تنفــری از آن دیگــری خواهــم داشــت! برخــی از جمالتــی کــه 

روزی خوانــده ام، پیوســته در گوش هایــم طنیــن می انــدازد: 
اگر ببینم چشم هایی که از چشمان خودم عزیزتر می شمارم

 به سوی دیگری نشانه رود،
و آن لبهای شیرین )که شهد جاودانی می بخشد(

به آرامی بر لبهای دیگری جز من فرود آید
فکر کن، فکر کن، فرانچسکا، چقدر منفور و

 از کالم خارج است.  
ــد  ــن بای ــت، بنابرای ــتی نیس ــچ اداره ی پس ــا هی ــس. در اینج ــم بنوی ــی برای ــی معطل ب
بنویســی اداره ی پســت، نیوپــورت، جزیــره ی وایــت. می دانــم کــه پیــش از شــب بــه 
خاطــر اینکــه چنیــن نامــه ی بی مهــری برایــت فرســتاده ام، خــودم را لعنــت می کنــم؛ 
ــن کار را  ــد، ای ــازه می ده ــاتم اج ــه احساس ــی ک ــا جای ــت ت ــر اس ــال بهت ــن ح ــا ای ب
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ــاش.  ــان ب ــه تــو اجــازه می دهــد، مهرب ــه ب ــا آنجــا کــه فاصل بکنــم. ت
اگــر دوســت داری، درودهــای مــن را بــه مــادرت، عشــق مــرا بــه مــارگارت و بهترین 

یادهایــم را بــه برادرت برســان. 

 
 به چارلز براون

30 سپتامبر 1820
شنبه، 28 سپتامبر

ماریا کروتر
خارج از یارموث، جزیره ی وایت

براون عزیزم،
ــت.  ــیده اس ــرا نرس ــوز ف ــن هن ــرف م ــر از ط ــه ی دلپذی ــک نام ــت ی ــان دریاف زم
ــدر  ــردم چق ــاس می ک ــرا احس ــم زی ــر انداخت ــه تاخی ــو را ب ــرای ت ــتن ب ــار نوش ــر ب ه
ــده  ــاره ی ســالمتی ام زن ــِد دلگرم کننــده درب ــا یــک امی غیرممکــن اســت کــه تــو را ب
ــرد.  ــر ک ــرا جــور دیگــری متاث ــن موضــوع م ــح در رختخــواب ای ــروز صب ــم. ام کن
فکــر می کــردم  در حالی کــه اندکــی ذوق و تمایــل دارم  خواهــم نوشــت چــون 
ممکــن اســت آنقــدر بیمــار شــوم کــه اصــال نتوانــم بنویســم و اگــر میــل بــه نوشــتن 
ــاد دیگــری  ــود. نامه هــای زی ــرای مــن خواهــد ب ــج بزرگــی ب قــوی شــود؛ درد و رن
دارم کــه بنویســم و بــه ســتاره ی بختــم درود می فرســتم کــه شــروع کــرده ام چــون بــه 
نظــر می آیــد وقــت تنــگ اســت؛ و ایــن ممکــن اســت بهتریــن فرصــت مــن باشــد. 
ــق  ــه و رم ــر روحی ــم. اگ ــی راحت ــدازه ی کاف ــه ان ــح ب ــروز صب ــم و ام ــا همــه آرامی م
ــن نســبت دهــی  ــه ای ــا حــدودی ب مــن بســیار ضعیــف اســت ممکــن اســت آن را ت
کــه دیشــب بــدون هیــچ پیشــرفتی در دریــا بوده ایــم. خیلــی ناامیــد شــدم کــه تــو را 
در بدهمپتــون مالقــات نکــردم و از فکــر اینکــه امــروز در چیچســتر هســتی، بســیار 
ــا آنجــا  ــدن خوشــحال می شــدم ام ــه لن ــرای عزیمــت ب ــد ب ــه ام. ظاهــرا بای برافروخت
ــر را پشــت  ــم؟ نمی توانســتم ریه هــا، معــده ام و دیگــر چیزهــای بدت ــد چــکار کن بای
ــرا  ــدان م ــه چن ــم ک ــی بنویس ــورد موضوعات ــم در م ــذارم. آرزو می کن ــا بگ ــر ج س
ــه آن پایــان دهــم. حتــی  پریشــان نمی کنــد. موضوعــی هســت کــه بایــد بگویــم و ب
ــع خواهــد شــد. همــان  ــن موضــوع مان ــم ســالمتی اش را بدســت آورد، ای ــر بدن اگ
ــم  ــزرگ مرگ ــل ب ــم دلی ــه خاطــر آن بیشــترین عمــر را بکن ــه می خواهــم ب ــزی ک چی
ــر در  ــی اگ ــت؟ حت ــی اس ــه کس ــاِر چ ــت. در اختی ــودم نیس ــت خ ــود. دس ــد ب خواه
ســالمتی بــودم ایــن موضــوع مــرا بیمــار می کــرد و در ایــن شــرایِط بیمــاری چگونــه 
تــاب تحملــش را داشــته باشــم؟ بــه جــرات می توانــم بگویــم می توانــی حــدس بزنــی 
در مــورد چــه موضوعــی بحــث می کنــم. می دانــی کــه در دوران اولیــه بیمــاری ام در 
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ــا  ــود. هــر شــبانه روز آرزوی مــرگ می کنــم ت ــج ام چــه ب ــه ی تــو، بزرگتریــن رن خان
مــرا از ایــن دردهــا رهــا کنــد، و ســپس آرزو می کنــم مــرگ بــه ســراغم نیایــد، زیــرا 
ــن و  ــرد. زمی ــد ک ــود خواه ــچ اســت، ناب ــر از هی ــه بهت ــا را ک ــی آن درده ــرگ حت م
دریــا، ناتوانــی و افــول، جداکننــدگان بزرگــی هســتند امــا مــرگ فســخ کننده ی بــزرگ 
تــا ابدیــت اســت. وقتــی حملــه ی ناگهانــی ایــن فکــر از ذهنــم می گــذرد، می توانــم 
بگویــم تلخــی مــرگ از ذهنــم گذشــته اســت. اغلــب آرزوی تــو را دارم کــه شــاید 
مــرا بــا بهتریــن ســتایش ها مــدح کنــی. فکــر می کنــم بــدون آنکــه بگویــم، وقتــی از 
دنیــا رفتــم بــه خاطــر مــن دوســت دوشــیزه بــراون خواهــی بــود. تــو فکــر می کنــی 
او ایــرادات زیــادی دارد، امــا نــزد مــن، او هیــچ عیــب و ایــرادی نــدارد. اگــر کاری 
ــن کار  ــم ای ــی، می دان ــام ده ــش انج ــی برای ــل می توان ــرف و عم ــه در ح ــت ک هس
ــی  ــوان زن قدرت ــه عن ــا ب ــه زن صرف ــی هســتم ک ــون در وضعیت ــرد. اکن را خواهــی ک
بیــش از ســنگ و چــوب بــر مــن نــدارد و بــا ایــن وجــود تفــاوت احساســات مــن در 
ــد یکــی  ــه نظــر می آی ــراون و خواهــرم شــگفت انگیز اســت. ب ــا دوشــیزه ب رابطــه ب
ــر و  ــه خواه ــدرت ب ــه ن ــد. ب ــذوب می کن ــی مج ــد باورنکردن ــا ح ــری را ت آن دیگ
ــراون فراتــر از هــر  ــرادرم در آمریــکا فکــر می کنــم. فکــر تــرک کــردن دوشــیزه ب ب
ــت  ــواره قام ــرد. هم ــر می گی ــرا در ب ــی م ــاس تاریک ــت- احس ــتناکی اس ــز دهش چی
ــادت  ــه او ع ــی ک ــی از عبارت های ــود. برخ ــو می ش ــته مح ــه پیوس ــم ک او را می بین
ــم  ــان آورد، در گوش ــر زب ــت ورث ب ــتاری ام در ون ــن پرس ــول آخری ــت در ط داش
ــوم  ــدار ش ــواب بی ــود از خ ــت؟ می ش ــری هس ــی دیگ ــا زندگ ــدازد. آی ــن می ان طنی
ــد زندگــی دیگــری وجــود داشــته  ــوده اســت؟ بای و بفهمــم همــه ی اینهــا خــواب ب
باشــد؛ نمی شــود بــرای ایــن چنیــن رنــج بردنــی آفریــده شــده باشــیم. دریافــت ایــن 
نامــه یکــی از رنج هــای تــو خواهــد بــود. بیــش از ایــن چیــزی در مــورد رفاقت مــان 
ــا  ــی، ام ــرار کن ــه گرچــه حــق داری ف ــم ک ــن نمی گوی ــا م ــو ب ــا ترجیحــا دوســتی ت ی
ــات  ــن لحظ ــد. در آخری ــی ش ــاک نخواه ــم، اندوهن ــن غمگین ــه م ــدر ک ــز آنق هرگ
ــرای  ــروز ب ــت ام ــکان داش ــر ام ــم اگ ــعی می کن ــم. س ــر می کن ــو فک ــه ت ــم ب حیات
ــن  ــی ام وســط یکــی از ای ــی در زندگ ــف ناگهان ــک توق ــراون بنویســم. ی دوشــیزه ب
نامه هــا چیــز بــدی نیســت چــون یکــی از ایــن نامه هــا را اندکــی تــب دار نگــه خواهــد 
داشــت. اگــر چــه نوشــتن نامــه ای کــه طوالنی تــر از هــر نامــه ی دیگــری بــود کــه در 
ایــن مــدت نوشــته ام، خســته ام کــرد، ] امــا[ ادامــه دادن تــا ابدیــت بهتــر از بیدار شــدن 
ــه جاده هــای پورتلنــد  ــا احســاس بادهــای مخالــف اســت. انتظــار داریــم امشــب ب ب
ــد  ــق و خســته شــده اند. بای ــه و مســافران کشــتی همــه بدخل ــان، خدم برســیم. کاپیت
بــرای دیلــک بنویســم. احســاس می کنــم انــگار آخریــن نامــه ام را بــرای تــو بســتم، 

بــراون عزیــزم. 
دوست مخلصت  جان کیتس
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به فین براون  
13 اکتبر 1819

خیابان کالج، بلوک 25

عزیزترینم،
ــت  ــم و کاس ــی ک ــعر را ب ــت ش ــد بی ــا چن ــردم ت ــاده ک ــودم را آم ــاال خ ــن ح همی
ــم بــدون ذره ای رضایــت ادامــه دهــم. بایــد برایــت چنــد  یادداشــت کنــم. نمی توان
ــاه از  ــی کوت ــرای لحظات ــی ب ــو را حت ــد ت ــک می کن ــا کم ــم آی ــم و ببین ــی بنویس خط
ذهنــم کنــار بگــذارم. بــه جانــم قســم نمی توانــم بــه چیــز دیگــری بیندیشــم. زمــان 
ــد  ــح نومی ــاره ی صب ــو درب ــه ت ــم و ب ــت کن ــتم نصیحت ــدرت داش ــه ق ــته ک آن گذش
ــم  ــت. نمی توان ــرده اس ــواه ک ــرا خودخ ــق م ــم. عش ــدار ده ــی ام هش ــده ی زندگ کنن
ــه فراموشــی می ســپارم جــز دیــدن  بــدون تــو وجــود داشــته باشــم. هــر چیــزی را ب
دوبــاره ی تــو. انــگار زندگــی مــن همــان جــا متوقــف شــده اســت؛ جلوتــر از آن را 
نمی بینــم. مــرا مســحور کــرده ای. اکنــون احساســی دارم کــه انــگار در حــال گداختــه 
شــدنم. بــی امیــِد دیــدار الســاعه ی تــو، بســیار درمانــده خواهــم بــود. می ترســم از 
تــو زیــاد فاصلــه بگیــرم. فنــی شــیرین مــن، قلبــت هرگــز تغییــر نخواهــد کــرد؟ عشــق 
ــدارم.  ــقم ن ــرزی در عش ــد و م ــچ ح ــون هی ــرد؟  اکن ــد ک ــر خواه ــت تغیی ــن، قلب م
ــحال تر  ــو خوش ــم دور از ت ــت. نمی توان ــیده اس ــا رس ــه اینج ــازه ب ــو ت ــت ت یادداش
باشــم؛ و ایــن از یــک کشــتی مرواریــد گرانبهاتــر اســت. حتــی بــه شــوخی تهدیــدم 
ــر  ــن کار ب ــوند. از ای ــب ش ــهید مذه ــد ش ــانها می توانن ــه انس ــرم ک ــن متحی ــن. م نک
ــم شــهید شــوم.  ــرای مذهب ــم ب ــن می توان ــرزم. م ــا دیگــر نمی ل ــده ام. ام خــود لرزی
ــرم.  ــو بمی ــرای ت ــم ب ــرم؛ می توان ــرای آن بمی ــم ب عشــق مذهــب مــن اســت. می توان
آییــِن مــن عشــق اســت و تــو تنهــا مــراِم منــی. مــرا بــا قدرتــی مســحور خــود کــردی 
ــو را  ــه ت ــی ک ــا زمان ــال ت ــن ح ــا ای ــدارم، و ب ــرش را ن ــتقامت در براب ــوان اس ــه ت ک
ــب  ــت، اغل ــه می دیدم ــی ک ــی از زمان ــم و حت ــت کن ــتم مقاوم ــدم می توانس نمی دی
ــم  ســعی می کــردم  خــالف دالیــل عقلــی عشــقم، اســتدالل کنــم  . دیگــر نمی توان
آن کار را بکنــم. دردش بســیار ســخت خواهــد بــود. عشــق مــن خودخــواه اســت. 

ــم.  ــس بکش ــم نف ــو نمی توان ــی ت ب
همیشه از آِن تو
جان کیتس 
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 به جان تیلور
27 فوریه 1818

همپستد، 27 فوریه
تیلور عزیزم،

تغییــری کــه تــو ایجــاد کــرده ای آنقــدر مــرا تحــت تاثیــر قــرار داد کــه در نظــرم یــک 
اصــالح مهــم بــوده اســت؛ آن صفحــه بــه نظــر خیلــی بهتــر شــده اســت. و حــاال بــه 
عالمت هــای ســجاوندی توجــه می کنــم کــه تــو از آن گفتــه بــودی. کامــا بایــد روی 
]کلمــه ی[ میانــه روی باشــد و در آن یکــی متــن، کامــا بایــد بعــد از ]کلمــه ی[ خامــوش  
ــیار  ــو بس ــه ت ــدی ات ب ــتانه ی بع ــرات دوس ــن نظر و تذک ــن حس ــر ای ــه خاط ــد. ب بیای
مدیونــم. بــرای مــن باعــث تاســف اســت کــه هــر کــس مجبــور اســت در خوانــدن 
ــی در  ــد افراط ــر نق ــش از ه ــرا بی ــه م ــد- ک ــه کن ــا غلب ــر پیش داوری ه ــن، ب ــعار م اش
ــان  ــاد، از هم ــال زی ــه احتم ــد. در Endymion ب ــر می کن ــی متاث ــن خاص ــر مت ه
ــد و  ــداری قواع ــن مق ــعر، م ــده ام. در ش ــن گاری ش ــر ای ــوار ب ــازش س ــای آغ بنده
اصــول کلــی دارم؛ و خواهــی دیــد چقــدر از اصــل آن فاصلــه دارم. اول اینکــه فکــر 
می کنــم شــعر بایــد بــا یــک افــراط لطیــف و نــه بــا بیگانگــی و شــگفتی، ]خواننــده 
را[ غافلگیــر کنــد؛ ایــن کار بایــد طــوری بــه خاطــر خواننــده خطــور کنــد کــه انــگار 
ــوه  ــره جل ــادآوری و خاط ــک ی ــا ی ــت و تقریب ــوِد اوس ــکار خ ــن اف ــان عالی تری بی
کنــد. دوم اینکــه لمــس زیبایــی آن هرگــز نبایــد ناتمــام باشــد، تــا نفــس خواننــده را 
بگیــرد بــه جــای ایــن کــه او را راضــی نگــه دارد. آغــاز، ادامــه و پایــان تصاویــر خیال 
بایــد مثــل خورشــید بــر او غریــزی طلــوع کنــد، بتابــد و بــه آرامــی فــرو بنشــیند، اگــر 
چــه باشــکوه، او را در جــالل و جبــروت تاریــک و روشــن باقــی بگــذارد. امــا فکــر 
کــردن بــه اینکــه شــعر چــه بایــد باشــد، آســان تر از نوشــتن آن اســت و ایــن امــر مــرا 
ــی و  ــت، طبیع ــای درخ ــل برگ ه ــعر مث ــر ش ــه اگ ــاند. ک ــر می رس ــی دیگ ــه حقیقت ب
فطــری نرویــد، بهتــر اســت اصــال بوجــود نیایــد. در مــورد خــودم هــر چــه کــه باشــد، 
ــود  ــه صع ــش ک ــرای فرشــته ی الهام بخــش آت ــا  آه ب ــو ب ــه قلمروهــای ن ــم ب نمی توان
کنــد   نگاهــی نینــدازم. اگــر Endymion بــه عنــوان یــک پیشــگام در خدمــت مــن 
ــه خوشــنود باشــم،  ــی دارم ک ــل بزرگ ــا[ دلی ــد خرســند باشــم. ] ام باشــد، شــاید بای
ــم و شــاید عمیقــا آن را بفهمــم و  ــم شکســپیر را بخوان چــون خــدا را شــکر می توان
یقیــن دارم دوســتان زیــادی دارم کــه اگــر شکســت بخــورم هــر تغییــری در زندگــی 
ــای  ــر بال ه ــدن زی ــان ش ــه پنه ــر؛ ب ــه تکب ــه ب ــی و ن ــه فروتن ــوی ام را ب ــق و خ و خل
شــاعران بــزرگ و نــه بــه تلخــی اینکــه ســتایش نشــده ام ، نســبت می دهنــد. مشــتاقم 
ــوش  ــی را فرام ــت آن تلخ ــن اس ــون ممک ــم چ ــاپ بده ــه چ ــه Endymion را ب ک
ــه راه ادامــه دهــم. کتــاب ســوم را نوشــته ام و چهارمــی را شــروع کــرده ام.  کنــم و ب
ــاال آن و  ــن ح ــدم. همی ــتباه دی ــک اش ــردم، ی ــگاه می ک ــا ن ــه چرک نویس ه ــی ب وقت



174دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

هــر اشــتباه دیگــری اگــر وجــود داشــته باشــد، را تذکــر می دهــم. در بیــت   الــواری 
ــا الزم  ــر خــورده جــدا شــده اســت    کام ــد خاکســتر ُس ــل بلن ــک ت ــاالی ی ــه از ب ک
نیســت. عــالوه بــر اینهــا یــک یــا دو تغییــر دیگــر هــم ایجــاد کــردم و همچنیــن خــط 
ــادار  ــد آن را معن ــی دی ــه خواه ــان ک ــا چن ــر دادم ت ــه ی 32 را تغیی ــیزدهم، صفح س
کنــم. مراقــب خواهــم بــود چاپگــر مرتکــب اشــتباه نشــود. در بنــد   الالیــی خامــوش 
درایوپــی بــرای کودکــش   بعــد از درایوپــی نبایــد خــط فاصلــه ای باشــد. ســالم مــرا 

بــه ِپرســی اســتریت برســان. 

دوست مخلص و متعهدت 
جان کیتس

 
  به فین براون
5 جوالی 1820

صبح چهارشنبه

عزیزترینم،
ــز  ــچ چی ــا هی ــول ب ــق معم ــا طب ــی زدم، ام ــدم م ــتم ق ــی در دس ــا کتاب ــح ب ــروز صب ام
مشــغول نبــودم جــز تو، ایــکاش می توانســتم بــه شــیوه ی دلپذیــری بگویم. شــبانه روز 
ــرار اســت آن  ــد. اگــر ق ــا صحبــت می کنن ــه ایتالی ــم ب عــذاب می کشــم. آنهــا از رفتن
همــه وقــت از تــو دور بمانــم قطعــا هرگــز نمی توانــم ســالمتی ام را بــاز یابــم؛ بــا ایــن 
وجــود بــا تمــام ارادتــم بــه تــو نمی توانــم خــودم را وادار بــه اطمینــان بــه تــو کنــم. 
تجربــه ی گذشــته در رابطــه بــا جدایــی طوالنــی ام از تــو، بــه مــن رنج هایــی می دهــد 
ــان بیــاورم. وقتــی مــادرت می آیــد بایــد ناگهانــی و  ــر زب ــم ب ــه ســختی می توان کــه ب
ماهرانــه از او بپرســم آیــا نــزد خانــم دیلــک بــوده ای، چــون ممکــن اســت بگویــد 
نــه تــا خیــال مــرا راحــت کنــد. بــه معنــای واقعــی تــا ســر حــد مــرگ خســته  ام، کــه 
ــم چیــزی را کــه گذشــت، فرامــوش  ــه نظــر تنهــا راه چــاره ی مــن اســت. نمی توان ب
کنــم. چــه چیــز؟ بــرای مــردی کــه اهــل دنیاســت هیــچ چیــز، امــا بــرای مــن مرگ بــار 
اســت. ]کاش[ تــا جایــی کــه ممکــن اســت از شــر ایــن خــالص  شــوم. وقتــی عــادت 
ــت  ــا قلب ــیدی، آی ــت می کش ــن کار دس ــد از ای ــی، بای ــراون الس بزن ــا ب ــتی ب داش
می توانســت نیمــی از دردی را کــه قلــب مــن حــس می کــرد، احســاس کنــد. بــراون 
مــرد خوبــی اســت؛ او نمی دانســت بــا ایــن کارش فاصلــه ای تــا مــرگ نــدارم. اکنــون 
ــن  ــر همی ــه خاط ــم؛ و ب ــس می کن ــارم ح ــاعات را در کن ــک از آن س ــر ی ــر ه تاثی
ــش را  ــق و رفاقت ــه عش ــت، اگرچ ــرده اس ــادی ک ــای زی ــن کمک ه ــه م ــه او ب اگرچ
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نســبت بــه خــودم می دانــم، اگرچــه در ایــن لحظــه اگــر کمــک او نبــود هیــچ پولــی 
نداشــتم، امــا دیگــر هرگــز او را نخواهــم دیــد و بــا او صحبــت نمی کنــم تــا زمانی کــه 
ــل  ــم مث ــا قلب ــه ب ــورم از اینک ــن رنج ــیم. م ــری برس ــه پی ــر ب ــویم، اگ ــر ش ــر دو پی ه
تــوپ بــازی شــد. تــو ایــن کار را دیوانگــی می خوانــی. شــنیده ام گفتــه ای چنــد ســال 
منتظــر مانــدن، ناخوشــایند نیســت. تــو ســرگرمی هایی داری؛ ذهنــت مشــغول اســت. 
روی ایــده ای کــه مــن مدتهــا فکــر کــرده ام، تامــل نکــرده ای، و چگونــه بایــد ایــن کار 
را بکنــی؟ تــو بــرای مــن یــک منظــره ی فوق العــاده خواســتنی هســتی؛ هــوای اتاقــی 
کــه بــدون تــو در آن نفــس می کشــم مســموم اســت. مــن بــرای تــو اینگونــه نیســتم. 
ــن  ــدون م ــی ب ــاری داری. می توان ــزاران گرفت ــی. ه ــر بمان ــی منتظ ــو می توان ــه، ت ن
شــاد باشــی. هــر مهمانــی، هــر چیــزی کــه روز را بــا آن بگذرانــی، کافــی اســت. ایــن 
مــاه را چگونــه ســپری کــرده ای؟ بــا چــه کســی لبخنــد زده ای؟ تمــام اینهــا بــرای مــن 
دردنــاک هســتند. چیــزی کــه مــن احســاس می کنــم، تــو حــس نمی کنــی. نمی دانــی 
عاشــق شــدن یعنــی چــه. روزی خواهــی فهمیــد، وقتــش هنــوز نرســیده اســت. از 
خــودت بپــرس کیتــس چــه ســاعات مالل انگیــزی در تنهایــی برایــت رقــم زد؟ نــزد 
ــت  ــه صحب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــوده ام، و ب ــهید ب ــدت ش ــن  م ــام ای ــودم در تم خ
می کنــم. ایــن اعتــراف از مــن بــا شــکنجه بــوده اســت. بــه خــون مســیح کــه بــه آن 
ایمــان داری بــه تــو التمــاس می کنــم: اگــر ایــن مــاه کاری کــرده ای کــه اگــر می دیــدم 
ــر  ــت، اگ ــن نیس ــر چنی ــرده ای. اگ ــر ک ــاید تغیی ــس. ش ــم ننوی ــی داد، برای ــم م رنج
ــار  ــن می دیدمــت رفت ــه م ــا، آنطــور ک ــوز در مراســم رقــص و دیگــر دورهمی ه هن
ــم  ــرده ای، آرزو می کن ــکار را ک ــر این ــم. اگ ــده بمان ــم زن ــر نمی خواه ــی، دیگ می کن
امشــب آخریــن شــب عمــرم باشــد. بــدون تــو نمی توانــم زندگــی کنــم، و نــه فقــط 
ــا فضیلــت. خورشــید طلــوع و غــروب می کنــد، روز  تــو، بلکــه تــِو پاکدامــن؛ تــِو ب
ــاس  ــزان احس ــی می ــی. نمی توان ــال می کن ــدی دنب ــا ح ــوس را ت ــو ه ــذرد و ت می گ
درماندگــی کــه در طــول روز بــر مــن می گــذرد را تصــور کنــی. جــدی بــاش! عشــق 
ســرگرمی نیســت. و دوبــاره ننویــس مگــر آنکــه بتوانــی بــا وجدانــی شــفاف ایــن کار 

را انجــام دهــی. ترجیــح می دهــم بــرای خواســتن تــو بمیــرم تــا اینکــه ...
همیشه از آِن تو
جان کیتس
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 | خطای باصره
 درست وقتی که 

به میانگین این جهان رسیدیم
طناب های بسته ام را باز کردند
و رهایم کردند که برو درست 
همانجاست که می خواستی...

 
) روبنده ای مرکب که روی چشم 

هایم دایره ای سیاه کشیده بود
با اولین ثانیه های ساعتم 

تنظیم شده بود
دست های کالم ؛ 

صورت غبار گرفته ام ؛
نیم رخم از عهد عتیق 

همین شکل بود
روی چشم هایم 

دایره ای سیاه کشیده بودند
و بر ارتعاشات حنجره ام مهر زده 

بودند: ممنوع!(
 بهای کورشدنم این است که 
همین جا بنشینم و دایره های 

مدوری را 

بشمارم که با هم دیروز نصف 
کردیم ُو پریروز تمام شد

روِی آب راه رفته ام،
از تقویم بپرس که چه طور 

این همه سال روِی آب 
راه رفته ام!

 
مردمکی الغر تنگ دنیا 

را گرفته است
اما من؛

براِی حاشیه نویسی این حوض
به هفت میلیمتر جا نیاز دارم

چه می گویی؟
ساعت ها کناِر دست ام 

خواب رفته ای
حشره هایی به مرکِز زمین 

چسبیده اند
و این انحناِی گرد که تا ابدیت 

مدام کش می آید 

  این رسم الخط 
فارسی نیست

ده شعر | رزا جمالی پانرز
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به جانم افتاده ست
چه می گویی؟

در حرارِت بیست درجه ی 
فارنهایت

یک درجه گرمتر از دیروز
 شده ایم.

 
درست وقتی که 

به میانگین این جهان رسیدیم
عالمتی برای شما خواهیم بود

بله، درست همان جاست
 که می خواستم

کمابیش تنگ از آنچه فکر
 می کردم

بطِن بی دغدغه اش 
الیروبی ام می کند...

به سپورهاِی این شهر سپرده اند 
چه طور جارو بکشند 

گردی از ما نماند
از بهاِی کور شدنم باال زده ست ، 

حفاریِ  تونل های حنجره ام

و البیرنت های این خاک
سرزمینی ست که باید 

از پوسِت آهکی اش بگذری!
سرزمینی ست از این جا تا هفت 

میلیمتر جا...
ال ینقطع تر از این اما هیچوقت

 نمی توانستم خواب ببینم.
 

طناب های بسته ام را پاره کرده 
بودندو نمی دانستم کجا

 می روم ، کجا ولم کرده اند؟ 
پرتم کرده بودند به برهوتی که 

دیگر نمی خواستند... 
دیگر نمی خواست...

 صبر کن خواهر،
صبر کن!

مدارا کردم.
 

برو...
دیگر اما برای ابد داغ زده است

کاریش نمی شود کرد



178دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

تو چه می گویی؟
دسِت راسِت خداوند

 را دزدیده اند
به نیمرخی بدل شده ایم 

در قحطِی این خاک
تا مرموزترین نقطه ی این دایره 

سرگیجه رفته ایم
این جا قطعه زمینی ست براِی 

شکافتن
از گریبانم فشاِر هوا بیرون می زند

با نیم تنه ی برهنه ای از خداوند
وسِط حوضچه ای از خون

فحلگی ام را به چند می خرید؟
برای شما که سایه به سایه ام 

می آیید ، فانوس گرفته ام
ساعت  دِو نیمه شب است

از تقویم بپرس که چه طور این 
همه سال روِی آب راه رفته ام؟

براِی دیدِن کسوف آمده بودیم...
 

درست به میانگین جهان 
که رسیدیم

چیزی جز یک رِگ موهوم از 
بطن راستم باقی نمانده بود
این جا همان دهلیزی ست 

که بن بست ختم می شود
صبر کن خواهر!

صبر کن....
 

بی سابقه بود
و از زاویه ی دیدم به تدریج 

بیرون زده بود.

 | اتاق تاریک
تک نوری ست که بر مخفی ترین 

سمت می تابد
در عصب ها گسیل می شود

کافی ست
به اندازه ای ست 

که بر عنصر تازه ای داللت می 
کند .

یاخته های کور را 
به کناری گذاشته ام

تا در اجسام کدر نفوذ کنند
ورقه هایی که بار گرفته اند 
در تاریکی ادامه می یابند .

با کسری از من متناسب است
چنانچه جرمی سنگین 

که از شاخه های درخت 
آویزان است

به رنگ سرد جسم تست

تقالی من .
چیزی ست که 

در بطن خود منجمد است
یک قطعه ی تاریک است

شعاع نازکی ست
که در انسداِد در محبوس است .

بلوری که به دست آمده 
در سیاالت نقش می گیرد
انتهای این مسیر کجاست؟

طرحی از عصب ها
بر کاغذ های سیاه افتاده است.
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رسوب می کنم
شماری از اجسام ضخیم اند

ظرف ها را برده ام
قدری آب ته لیوان است...

 | سرگیجه
قرار نبود امروز را له نکنی؟
شال گردنم که پشمی نیست

چرا تمام سطوح را گردگیری 
کرده ای؟

منحنی ها و شعاع روز
در من پیچیده بودی انگار

در سکته ی ناقصی 
به ناتمامی رسیده بودی انگار 

مراقب باش
آن پیچش تند

خرده هایی ست 
که بر زمین ریخته بود

وقت نبود

تاریک بود
منحنی  ها بر کسری از من 

در سقف شکسته بودند
بر ورقه ای از کاغذ، امواج سکته 

کرده اند
اتصالی نیست

سرگیجه کوتاه است
دستم به سقف نمی رسد

از مو هم به آن طناب باریک بند 
نیستم...

همین!

خیابان تصویر من نیست
تصویر تند عقربه های کور است

اسیر ثانیه ها بوده ام
و آب که قطره قطره بر سینک 

می چکید...

این شبح که در من پیچیده است
به تیک تاک ساعت می ماند

چند ساعت است که خواب بوده 
است؟

 | بر ای�ز منطقه البروج استواییي ام 

اسفند امسال از همیشه 
طوالني تر بود 

اردیبهشت در هجوم شهاب 
سنگ هام گرگ و میش زده بود 

بر صفحات استوایي ام 
خاك نیمه َتَرش دارند

 تجزیه مي شوند 
و فرسایشم عمودي ست
و جنگل هاي باراني ام 

فرسایشي...
بر عرض جغرافیایي نامعلومي 

که من مي چرخم
از سطح دریا شش فرسخ 

فاصله دارم
و ارتفاع من از سطح آب 

چیزي شبیه صفر است
با اینکه برمرتفع ترین پله 

ایستاده ام
ماه را رویت نمي کنم

و تقویم روِز دیگري را 
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ورق نمي زند...

)بواسطه ي جلبك ها ست 
که مي شناسیدم و هواي منجمدم 

که دما را حفظ مي کند...

شبیه گزنه اي به چسبندگي زمین 
وابسته ام

خرچنگ ها و اجرام آسماني 
از کوره ي واحدي ُسریده اند
وبر این محیط گرم طوفاني ام 

ذرات تجزیه مي شوند
و باران هاي سیل آساست 

و باران هاي سیل آساست....

بر اقیانوس منجمد شمالي 
جزیره اي ست گرمسیري که منم
)علي رغم آن چه گفتم نیازي به 

محاسبه نیست!(
محدوده اي ست که 

از پیش تعیین شده است 
واما فشار سنج کار نمي کند

در امتداد این خط ُگَمم 
 انگار معتدلم

و جنگل هاي گرمسیري 
که تو ساخته اي از من 

پوست تنم را تیره کرده است.

با کرم هاي خاکي 
همزیستي عجیبي پیدا کرده ام

و عصاره ي گیاهي 
که تپانده اي در حلقم.

 | فانوِس دریایی
  به پهلو خوابیده بودم، 

داشتم با پاهام اقیانوس ها را
یکی در میان جابجا می کردم 

همان گرمسیرمدامی ست 
که هر چند لحظه یکبار 

از کمرم می گذرد 
همان که تمام قبایل وحشی را و 

سواحل قناری را
 و نواحی استوایی را 

با حفظ نام بر تنم نقاشی کرده 
است.....! 

اقیانوس منجمد شمالی را کجا 
کشانده ای؟ 

یک دسته از موهام 
نخل های تاریک اند

ابروهام مسیر باد شمال 
دست هام بادبانهای اطلس اند

چشم هام فانوس دریایی
لب هام حفره های ته دریا...

 | نهنگ 
نهنگي ست که خوابش کرده ام 

تار ُو پودش را 
به اقیانوس ریخته ام

و از مرزهاي لوط گذشته ام !

اینجا اسکلتي بود
که بر فقراتم ِکبره بسته بود

بر دریایي که همخوابه ام بود 
و جلبك ها که به موهایم
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 وفادار بودند 
مادیاني ست مست 

که پیچیده است الي موهایم 
و این مارها که سراسیمه

 بر شانه هایم روییده اند!

اسب هایش از مرزهاي خوابم
 گذشته اند

بر آبهاي خلیج اش 
سال هاست که دویده ام 

مارها بر گوشه هاي دریایي 
مرده اند 

و اسکلتي که رو به دیوار
نقش بسته است! 

وحشي ترین اسب زمین ام!
که با نهنگي خوابیده ام

و در بادهاي مغربي پیچیده ام 
که بر خواب هاي نهنگي

 لنگر کشیده ام
و از راه ابریشم گذشته ام

و در آب هاي خلیج ساکن ام !
عروِس زمین ام!

عروس جهان است 
که به تسخیر دنیا آمده است.

با دستي که به جهان آلوده است
و اسب هایي که بر زمین رانده 

است....

که تمام آب هاي جهان من 
بودم!... 

| َسَرخس 
هفت طبقه بودم گیاهی مخصوص

 به تن داشتم ؛ در جشنی شبیه 
مراسم ختم شرکت کرده بودم 

سنگ بر پیشانی برگشتم ؛ 
بر سرزمین مادری ام باردیگر 

نگریستم َو گریستم
پدرم سیمرغ بود ؛ 

مادرم الهه ای بی تاب درشوش ُو 
هگمتانه ُو مقبره ی مردخای

َو خدا با من بود
این چشم ها دوربین من شده اند 

در تاریکی محض ، مطلق
و من اسطوره ی ُگنِگ برخورد 

قاشق ها با چنگال بوده ام 
در لحظه ی شام

ایزد بانوی بزرگراه نواب من ام ، 
به قبرستان می روم

در منتهی الیه ی شرقی این شهر
این که مطلق باریده بر فرق سرت 

، این چیست؟ این پلشتِی آرام 
چیست ؟ به چه می ماند؟ چیست؟

فرشتگان بر موهای تاریکم النه 
کرده بودند به ناچار

َومن پریان را شسته بودم ، لکه 
گیری کرده بودم ، شبیه برنج دم 

کرده بودم
ساعت را می دانستی در لحظه ای 

که 

کش می آمد و خمیازه می کشید 
، آن لحظه ی منجمد ُو خاموش 
وقتی با چنگال های زخمی ام بر 
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اجاق گاز سر می رف تم
وقتی تمام صحِن میداِن انقالب را 

فراگرفته بودم َو فوران می کردم
و با وایتکس صورتم را سفید نگه 

داشته بودم انگار.
سرخس من ام

سرزمینی بی پدر
عاریتی

شهری سوخته
ممنوعه

َو آلوده به انواع مرض ها ، 
بیماری ها، دجال ها ، دروغ ها َو 

دستکاری ها
به کجای این سرزمین دل بسته ای 

برادر؟
این سرزمین که به تمامی سوخته 
است، نیمی ش گور ست ، نیمه 
ی دیگرش به سرب آلوده ست.

سرخس منم 
ایزد بانوِی وحشی خار ُو پلشت

بر اندوِه ساکن چشم زخمی که به 
سرزمینم بافته اید...

کوه را که من کندم برادر ، تو چه 
کردی ؟

تنها مشتی خاک آواره ام می کند
گیج ام می کند به ناگاه 

مشتی خاک که پاشیده بودمش بر 
بوذرجمهور ُو یزدگرد 

و خاکسترم که بر دریاها پخش 
شده است دیگر

و در آب های دجله آرام 
گرفته ام برادر

این بوی کهنه ی نا می دهد 
در عنکبوتی که النه کرده ست 

درست بر فرق سرم
و تو می دانستی این را

می دانستی این را
به ناچار می دانستی این را.

مراسم نام گذاری به پایان رسیده 
ست

چراغ ها را خاموش کنید ، فردا 
شنبه ست؛ آه نمی کشم 

پریدخت آینه ها روئیده است بر 
انگشتان سبابه ام

من که هفت دریا را گریه کرده ام 
شش هزار سال 

و از خشم به گوشه ی صندلی پناه 
برده ام. 

پیاده رو خلوت است
رهگذران به خوابی ابدی رفته اند

و این منطقه ی متروک
نظامی ست 

دیرزمانی ست که مسکونی نیست 

تمام جسم ام را به باد سپردم 
و روحم را به بادگیرها

اسیر ثانیه ای بود ه ام سال ها
و گوش تا گوش حرف هایم 
خاکستر بود ُو کربن ُو زغال.

سرخس گیاهی ست وحشی که نام 
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گذاری نمی شود

شبیه برگ کاهوست : نامیده نمی 
شود ، پوست انداخته ست ، چرا 

نامیده شود؟ 

 | آخر بازی
 طبیعت بی جان!

تنها به اجزای بی دلیل موجود 
زنده ای شبیه ام که می خواستی

تو برایم از کیِف دستی ضروری 
تر بودی

برگی از تقویم روزانه ام
اکسیژن هوا

و یک لیوان آب.
 

مثل مومی که مدام بی شکل می 
شود ُو بی رنگ ُو محو
آن چه به تو تعارف شد

تکه ای از من بود.
من که کم کم تقطیر می شوم

آمده اند ُو قسمتی از من را اشغال 
کرده اند

دایره ی گردم غریبی می کند
این دایره محاط دریا بود
روی گلویم کارد گذاشتند

جمله ای ناقصم
منصرفم کرده اند از هرچه هست
بگو آسمان را کیپ ببندند، الیه 

ای از دوده کار ما را خراب تر می 
کند

سرک می کشم و دست تکان می 
دهم

نگران نیستم:

تو کم کم تبخیر می شوی
امشب سایه ها کشیده ترند.

 
) نمی دانم منظورم را فهمیدی
یا اینکه باید بیشتر توضیح می 

دادم؟
اما این دیگر آخر بازی ست

سعی کن باور کنی!(

 | مردمک
خواب های فوری ام را برای شما 

پست می کنم
لکه هایی که خوابم کرد کهیرهای 

آخر این دنیا بود
دگردیسی دست هام مرده ست

کمی خوشرنگ تر از دیروز
 شده ام

بگو چقدر از روزهایم را 
مصرف کرده ای؟

و چقدر از تقویم واگیر دارد؟
قرنطینه ی مردمکی که جذام 

گرفته است
چیزی زنگ می زند...

اگر گوشه ای از آن دایره ی زنگی 
را به من قرض بدهی

چیزی برای مردن کم ندارم 
پنج صبح فردا سال تحویل می 

شود
تمام کالغ های کتاب مقدس 

به شور نشسته اند
و جهان پدیده ای ست 

رو به اتمام...
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گــر گوشــتش خــوب باشــد در بــازار  ا
خیلــی پــول مــی شــود. طعمــه را هــم 
ــیدنش  ــورد، کش ــر خ ــی ن ــل ماه مث
در  مانــد،  مــی  نــر  ماهــی  بــه  هــم 
جنگیدنــش هــم نشــانی از تــرس 
نمــی بینــم. نمــی دانــم نقشــه دارد 
یــا او هــم مثــل مــن وامانــده اســت؟

درآورد  وحشــیگری  یــا  پریــد  گــر  ا
بیچــاره ام مــی کنــد. امــا شــاید هــم 
بــه قــالب  بــار  ایــن چنــد  از  پیــش 
افتــاده، مــی دانــد کــه راه جنگیدنش 
دانــد  مــی  کجــا  از  اســت.  همــنی 
ــت،  ــرف اس ــر ط ــک نف ــا ی ــط ب ــه فق ک
اســت؟  پریمــرد  طرفــش  آنکــه  یــا 
اســت، بزرگــی  ماهــی  عجــب  امــا 

کــه  بزرگــی  ماهــی  بــرای  دلــش 
ــود  ــا خ ــوخت. ب ــود س ــرده ب ــد ک صی
گفــت کــه ایــن ماهــی، ماهــی عالــی و 
ــن  ــه م ــد ک ــی دان ــت و م ــی اس عجیب
ــه  ــی ب ــال ماه ــه ح ــا ب ــریم. ت ــدر پ چق
ایــن پــر زوری نگرفتــه ام، ماهــی بــه 
ــی  ــاید م ــه ام. ش ــی نگرفت یب ــن غر ای
دانــد کــه نبایــد از آب بــریون بــرپد.

|
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جوابــش رافرامــوش نکــرده ام: 
بــه  درزندگــی  چــز  یــک  فقــط 
نشــاط  آن  ایــد.  مــی  حســاب 
اجــازه  وقــت  هیــچ  اســت. 
بگــرید. تــو  رااز  آن  کســی  نــده 

زن  تنهــا  روســتایی،  بــود  زنــی 
درتمــام  اش.  دهکــده  باســواد 
ــده  ــه رسش باری ــی ب عمربدبخت
پرســیدم:  ازاو  روز  یــک  بــود. 
چــزی  چــه  بــزرگ  مامــان 
درزندگــی ازهمه مهم تر اســت؟

ــی  ــز م ــه چ ــی ازهم ــن زندگ درای
چشــم  پوشــید.  چشــم  تــوان 
تریــن  فریبنــده  پوشــیدن، 
اســت،  دادن  دســت  از  طریــق 

چــز. یــک  چزمگــر  همــه 
شــما  بــه  خواهــم  مــی  آنچــه 
بزرگــم  مــادر  گفتــه  بگویــم، 

... اســت 
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ه نامه آواز  خاک         ویرژ
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به احترام

منوچهر آتیش
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سال 54 بود که غزلی با مطلع:
غنچه می پژمرد و خار به جا می ماند

سایه می خشکد و دیوار به جا می ماند
ــد و تشــویق مــن،  ــان رســتاخیز فرســتادم و منوچهــر آتشــی ضمــن تأیی ــرای جوان ب
نوشــته بــود:  چنــد بیــت از شــعرت بــه دالیلــی کــه خــودت می دانــی حــذف شــد.  
ــر از  ــدم. خرت ــا نمی فهمی ــی. واقع ــه دالیل ــابی و چ ــه حس ــه چ ــتم ب ــن نمی دانس و م
االنــم بــودم. فقــط همیــن طبــع روان بــود و بــس؛ و معانــی و بیــان هیــچ. ولــی ســرم 
بدجــوری بــوی قرمه ســبزی مــی داد و اصــال و ابــدا نمی فهمیــدم کــه  بــرادر ســاواک  
ــرده و  ــالغ ک ــات اب ــه مطبوع ــخاص، ب ــام اش ــه و ن ــات ممنوع ــتی از کلم ــی لیس حت
ــول  ــس دارد. دزف ــال حب ــل دو س ــدام الاق ــگل ، هرک ــرخ  و  جن ــل  گل س فی المث
ــران  ــود و س ــاغ  ب ــد دم ــاط  مم ــه بندوبس ــارزه علی ــی مب ــای اصل ــی از پایگاه ه یک
ــی شــایع  ــد و حت ــن شــهر برخاســته بودن برجســته  کنفدراســیون  و  مائوئیســم  از ای
بــود کــه مجســمۀ  شــکراهلل پاک نــژاد  را در چیــن ســاخته اند.  ناصــر رحیم خانــی  نفــر 
ــدون  ــود و مــا لرهــا ب ــر ایــل َســگَوند( ب دوم جنبــش، پســر مرحــوم غالم خــان )رهب
آنکــه بفهمیــم مائوئیســم چــه فرقــی بــا میــخ طویلــه دارد، بــه او و بــردار کوچکــش 
ــن  ــم و ای ــار می کردی ــود، افتخ ــرده ب ــراق ب ــه ع ــده و ب ــی دزدی ــه هواپیمای ــعید ک س
ــت  ــه دس ــتان ب ــان لرس ــریف ترین خ ــدن ش ــهید ش ــاِم ش ــاب انتق ــا را به حس تکاپوه
عوامــل پلشــت نظــاِم بنــد تنبانــی پهلــوی دوم می گذاشــتیم. هــمۀ مــردم، چــه شــهری 
ــن  ــالن وی )خوانی ــده و قات ــموم ش ــان مس ــه غالم خ ــتند ک ــتایی، می دانس ــه روس چ
دزفــول( هــم ابایــی نداشــتند کــه جنایــت خــود را پنهــان کننــد؛ زیــرا گمــان می بردنــد 
ــه  ــز ب ــردم را نی ــه م ــد، بلک ــت آورده ان ــه دس ــاهی را ب ــام شاهنش ــا دل نظ ــه نه تنه ک

 امشب یوسف 
به جای من شعر می خواند

| خاطرایت از یوسفعیل میرشکاک

به احترام

منوچهر آتیش
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ــرا  ــتند؛ زی ــق داش ــدودی ح ــا ح ــاب ت ــن ب ــد. )در ای ــود برانگیخته ان ــت از خ حمای
ــلطنت  ــتان س ــت خوزس ــر دش ــر در سراس ــایر ل ــود، عش ــده ب ــان زن ــا غالم  رحیم خ ت
ــوم  ــع هج ــون مان ــد؛ چ ــم می گرفتن ــاج ه ــد، ب ــات نمی دادن ــا مالی ــد و نه تنه می کردن
ــه غــارت و  ــا حمایــت رژیــم وقــت عــراق، مــدام ب ــه شــهرها بودنــد کــه ب اعــراب ب
ــرادرش  ــل و ب ــش خزع ــان درف ــد و همچن ــتاها می پرداختن ــهرها و روس ــاول ش چپ

ــتند.( ــزاز می انگاش ــر و … را در اهت ــه و آل کثی ــب و چنان ــیوخ چع ــل و ش مزع

به یاد دارم که اگر لری بر اساس مسموعات خود به دیگران می گفت:
– هی ُکری ناصرُخو )خان( کمونیسته.

لر متعصب دیگری فورا ُبراق می شد که:
ــدم کــه نمــاز  ــه )مــن خــودم دی – دروه )دروغ اســت( مــه خــوم دیمــه کــه نمــاز کن

می گــزارد(.

حال آنکــه واقعیــت ایــن بــود کــه لرهــا همچــون دیگــر عشــایر )و حتــی اغلــب عــوام 
ــالی  ــد، س ــاز می گزاردن ــرده نم ــم خدای ناک ــر ه ــتانی( اگ ــور باس ــن کش ــهرهای ای ش
یک بــار و آن هــم در مــاه رمضــان بــود و نمــاز در غیــر مــاه رمضــان، مــایۀ رســوایی 

ــد. ــاب می آم ــی به حس و زهدفروش
جنبــش چــپ البتــه، موجــب خیــزش اهــل اســالم شــده بــود و ســر بــرآوردن شــیِر پیِر 
ــه مبــارزۀ جوانــان  توحیــد در آغــاز دهۀ پنجــاه، نه تنهــا مســاجد را پــر کــرد، بلکــه ب
ــار  ــوی ذوالفق ــگ و ب ــر، رن ــهرهای دیگ ــیاری از ش ــون بس ــول، همچ ــلمان دزف مس
ــر،  ــوی دیگ ــاغ  و از س ــد دم ــا  مم ــکار ب ــان و آش ــارزۀ پنه ــو مب ــید؛ از یک س بخش
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ــه تربیت شــدۀ یکــی  ــن ک ــا کمونیســم؛ و م ــی ب ــتیزۀ علن س
از ســران ایــن مبــارزه، یعنــی میــرزا عبدالحمیــد رضائیــان 
ــودم، هرچنــد می فهمیــدم  -ابقــاه ألهــل الحــق و العــدل- ب
کــه مثــال شــعرم بــوی قرمه ســبزی دارد، نمی فهمیــدم چــرا 
بایــد چنــد بیــت آن حــذف شــود. از همیــن رو نــامۀ تنــدی 
بــه مرحــوم آتشــی نوشــتم و در آن یاوه هایــی از ایــن قبیــل 
یــاد کــردم کــه:  می گوینــد ســپیده، شــبی چهارصــد تومــان 
اســت، تــو شــبی چنــد می گیــری؟  و دبیرســتان کــه تعطیــل 
ــتم  ــردم، توانس ــری ک ــه کارگ ــد هفت ــه چن ــد، بعدازآنک ش
ــوم  ــا مرح ــه ب ــزم مرافع ــه ع ــم و ب ــداز کن ــاز پس ان چندرغ
آتشــی، ســوار بــر قطــار درجۀ ســه کــه نیمکت هــای 

چوبــی داشــت، راه پایتخــت را در پیــش گرفتــم.

پیــش از ظهــر، آمــادۀ درگیــری و کشــاکش، در دفتــر 
هفته نــامۀ جوانــان رســتاخیز بــودم. مرحــوم بهمــن توســی 
ــن  ــود ای ــتان ب ــش داس ــئول بخ ــیرتی )مس ــه نیک س و حبیب
بزرگــوار و شــعر هــم می ســرود( حســابی تحویلــم گرفتنــد 
و یخــم آب شــد؛ ولــی ُلــر همچنــان چــوب خشــک 
)ُخُشــٌب ُمســّندَه( بــود. صریــح بــه بهمــن عزیــز گفتــم کــه 
بــرای زد وخــورد آمــده ام و حــذف چنــد بیــت از غزلــم را 
ــخ. بهمــن کــه  ــم و ال مصــداق جفــاکارانۀ سانســور می دان
ــام خــود ســراپا لطــف و مهربانــی بــود، ســعی  علی رغــم ن
کــرد خرفهمــم کنــد و بــه مــن فهمانــد کــه تنــد رفتــه ام و از 
ــود کــه  ــرم. نزدیــک ظهــر ب ــای مطبوعــات بی خب کار و کی
آتشــی بــا موهــای آشــفته و گــره کــراوات شــل وارد شــد. 
ــود.  ــیده ب ــفید پوش ــن س ــتری و پیراه ــلوار خاکس کت وش
به محــض ورود کتــش را درآورد و بــه پشــتی صندلــی 

ــا لهجــه بوشــهری گفــت: آویخــت. ســالم داد و ب

ــره.  ــه خب ــی چ ــدا می فهم ــه ات را( دارم. بع ــو )نام – نامت
خــب! شــعر بخــون!

و بی درنگ رو کرد به بهمن و پرسید:
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– ناهارش دادی یا نه؟
و منتظــر نمانــد کــه بهمــن پاســخی بدهــد. دو دفتــر 
صدبرگــی، یکــی جلــد ســبز و دیگــری قرمــز پیــش روی 
ــه ورق  ــتش دادم. درحالی ک ــه دس ــا را ب ــود. دفتره ــن ب م
ــید: ــرد و پرس ــر  ک ــی اش را تنگ ت ــمان دریای ــی زد، چش م

– درویشی؟
ــانه  ــا روی ش ــه ت ــد. گیســوانم ک ــه تأیی ــرود آوردم ب ســر ف
بــود و نرمــه ســبیل و ریــش ُتُنــک و ســر و وضــع آشــفته ام 
نبــود کــه درویشــی ام را گواهــی  مــی داد.  هوالعلــی  بــاالی 
ــه در آن روزگار  ــرد؛ ورن ــب ک ــش را جل ــات توجه صفح
ــتند و  ــوان دراز داش ــش و گیس ــش و ف ــا ری ــب جوان ه اغل
ــی و آزاد و  ــزل و نیمای ــتند. غ ــی  می انگاش ــود را  هیپ خ
قصیــده و دوبیتــی پیوســته و همــه پشــت ســر هــم بــا تاریــخ 
ســروده شــدن، تقدیــر دفترهــای ســرخ و ســبز مــن بــود. بــا 
اعجــاب بــه مــن نگریســت و پــدروار لبخنــد زد و گفــت:

– بهمــن! امشــب یوســف بجــای مــن شــب شــعرو افتتــاح 
می کنــه.

بهمن با استفهامی که بوی انکار می داد، گفت:
– یوسف؟ بجای شما؟

– ها! می تونه! هم والیتی منه. شعراشو ندیدی؟
– دیدم! ناجوره اغلبش.

ــد و  ــت، خندی ــود را برمی داش ــت خ ــه ک ــدر  درحالی ک  پ
گفــت:

– بگــرد دو ســه تــا کــه کمتــر بــوی قرمه ســبزی مــی ده پیــدا 
کــن. مــن رفتــم. خداحافظ.

تــا غــروب مــن و بهمــن نشســتیم و دفترهــا را ورق زدیــم. 
ــن  ــقانه را بهم ــی عاش ــک نیمای ــزل و ی ــک غ ــره ی باالخ
ــری تخــت جمشــید  ــه ســمت گال ــم ب پســندید و راه افتادی
کــه فقــط می دانــم در ضلــع شــمالی خیابــان طالقانــی، 
نزدیــک تقاطــع خیابــان ولیعصــر بــود. بعــد از انقــالب بــه 
ــر  ــوز دای ــه آنجــا ســری زدم و هن ــه ب ــاد روزگار بربادرفت ی
بــود. امــروز در اختیــار کــدام ارگان اســت نمی دانــم. شــب 
ــی  ــبت برپای ــه مناس ــه ب ــود ک ــعرهایی ب ــعر از آن شب ش ش
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جشــن هنــر شــیراز، در اغلــب شــهرها و در بســیاری از تاالرهــا و گالری هــا برگــزار 
می شــد. مجــری برنامــه آقایــی بــود بنــام جمشــید مهرپویــا، قدبلنــد و میان ســال، بــا 

عینــک ته اســتکانی. 

ــال  ــود کــه آتشــی علی رغــم اینکــه بی خی ــوم ب ــه او معرفــی کــرد و معل ــرا ب بهمــن م
می نمــود، تلفنــی ســفارش کــرده اســت کــه هم والیتــی او را حســابی تحویــل 
ــاک   ــا  و  آواز خ ــه ها و پیمان ه ــا و بوس ــری از  خنجره ــه تأثیرپذی ــد. آخــر ب بگیرن
ــه  ــن ک ــه م ــت؛ و ن ــوی او را داش ــگ و ب ــعرهایم رن ــب ش ــق ، اغل ــدار در فل و  دی
ــرد تنفــس  ــر و جــوان، در فضــای شــعر آن بزرگ م ــی پی بســیاری از شــاعران جنوب
می کردنــد. عبــاس باقــری از زابــل، حســن اجتهــادی و حســین عســگری و مرحــوم 

ــال و…،  ــوش دانی ــن از ش ــکیان از کازرون و م ــن پزش محس

ــا  ــم. تنه ــروی از او بودی ــدار پی ــز را، وام ــطوره و رم ــه اس ــه ب ــی آمیخت طبیعت گرای
کســی کــه در ایــن راه بــه هیــچ کجــا نرســید، پســرعمه اش، ســرایندۀ  مــن از آبشــخور 
غــوکان بــدآواز می آیــم  )کأنــه غــوک خــوش آواز هــم داریــم( بــود کــه وقتــی دیــد 
ــم طایــی را در پیــش گرفــت و  ــرادر حات ــدارد، راه ب ــچ اســتعدادی در شــاعری ن هی
ــیار  ــدار بس ــر، خری ــر و ذک ــد فک ــنفکرانِ  فاق ــبه روش ــان ش ــه در می ــی را ک یاوه گوی
دارد علــم کــرد و ســینه زنی چنــد نیــز بــر گــرد خــود فراهــم آورد کــه بقــول حکیــم 

ســنایی:

یغ این نام بر تو   علی نامی! در

ــن هیچ کــس به جــای  ــا ای ــا شــروع و ب ــاه مهرپوی ــا ســخنرانی کوت ــاری؛ شب شــعر ب ب
پــدر شــعر جنــوب افتتــاح شــد. هنگامی کــه با کــف زدن پرشــور حضار مواجه شــدم، 
هــاج و واج مانــدم کــه مهرپویــا اشــاره کــرد تعظیــم کنــم. دســتپاچه تعظیــم کــردم. در 
دزفــول و شــوش مرســوم نبــود کســی ایســتاده شــعر بخوانــد و دیگــران جــز احســنت 
ــه  ــیرینی هایی ک ــال ش ــم هایش دنب ــه چش ــر  ک ــف ُل ــرض  یوس ــد. الغ ــزی بگوین چی
ــی زد،  ــد، دو دو م ــتمع می گرداندن ــاعر و مس ــوف ش ــان صف ــدگان در می پذیرایی کنن
ناچــار شــد چندبــار تعظیــم کنــد. بی مروت هــا فکــر ایــن را نکــرده بودنــد کــه الاقــل 
وقتــی مــن نشســتم ســینی های شــیرینی را بگرداننــد. به قــدری کــف زدنــد کــه 
شــیرینی ها تمــام شــد و مهرپویــا اشــاره کــرد کــه بــروم بنشــینم و خــود به جــای مــن 
پشــت تریبــون رفــت و ضمــن تحویــل گرفتــن  شــاعر ُلــر ،  جــواد مجابــی  را بــرای 
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شــعرخوانی دعــوت کــرد. کنــار دســت بهمــن نشســتم و 
ــی رود،  ــش م ــی می لنگــد و پی ــدم مجاب ــه دی هنگامی ک
ــناختم و  ــش می ش ــا طنزهای ــی را ب ــدم. مجاب ــر ش متأث
دفتــر  زوبینــی بــر قلــب پاییــز ؛ و نمی دانســتم کــه یــک 

پایــش معیــوب اســت. 

البتــه امــروز می دانــم کســی کــه زوبیــن بــه قلــب پاییــز 
نشــانه بــرود – کــه هــم پادشــاه فصل هاســت بقــول 
ــای  ــرت پیرموس ــم حض ــث و ه ــوان ثال ــاودانۀ اخ ج
زرین قلــم وزیــر ســلطان علیه الســالم- از ایــن قبیــل 
نــدارد.  بیایــد، جــای تعجــب  بســرش  اگــر  بالهــا 
به هرحــال میــرزا جــواد مجابــی آن شــب یکــی از 
ــد و  ــرام  را خوان ــانۀ به ــی  تازی ــارش یعن ــن آث بهتری
ــید و  ــپانلو رس ــی س ــوم محمدعل ــه مرح ــت ب ــد نوب بع
ــی شــریف. شــعر کالســیک  ــاس یمین بعــد مرحــوم عب
ــد  ــارۀ هواپیمــا و مســافرت های هوایــی خوان ــدی درب ب
ــزی رازی  ــم چنگی ــرد. قاس ــویق نک ــس تش ــه هیچ ک ک
و خانــم حبیبــه نیک ســیرتی و پرویــن دولت آبــادی 
و زنده یــاد بهمــن توســی و دیگــران یکــی پــس از 
دیگــری پشــت تریبــون رفتنــد و مــن از فــرط گرســنگی 

ــودم.. ــا ب ــه اغم رو ب

ادامه این خاطرات مفصل را
 در سایت ادبی  الف یا بخوانید
۷۹۹۳=http://old.alefyaa.ir/?p 
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شــاعر،  می زنیــم:  حــرف  کســی  چــه  از  می زنیــم،  حــرف  آتشــی  منوچهــر  از  وقتــی 
آمــوزگار؟! یــا  روزنامه نــگار،  پژوهشــگر،  ادبــی،  منتقــد  مرتجــم، 

ــذاِر  ــعرهای تأثیرگ ــر ش ــی دفت ــه گواه ــی ب ــر آتش ــه منوچه ــت ک ــن اس ــت ای  واقعی
ــه درون ســنگ  )1386(،  ــا  بازگشــت ب منتشرشــده اش از  آهنــگ دیگــر  )1338( ت
یکــی از معــدود شــاعران صاحــب نــام معاصــر ماســت کــه بیــش از چنــد دهــه، پــا بــه 
پــای شــعر مــا جلــو آمــد، پوســت انداخــت و بــر نســل خــود و نســل جــوان بعــد از 

ــت. ــکاری گذاش ــر غیرقابل ان ــود تأثی خ
 جایــگاه و تأثیرگــذاری شــعر آتشــی را دوســت و دشــمن ســتوده و تحســین کرده اند؛ 
از شــاملو، فــروغ، عبدالمحمــد آیتــی و نادرپــور گرفتــه تــا ســپانلو، حقوقــی، محمــد 
مختــاری، شــمس لنگــرودی و خیلی هــای دیگــر کــه یکــی او را  پاســدار فرهنــگ و 
وجــدان ملــی  نامیــده اســت و دیگــری او را  شایســته نشســتن بــر صــدر شــعر معاصــر 

فارسی. 
 امــا اینهــا تنهــا یــک روی ســکه هنــر آتشــی هــم نیســت. بــا نگاهــی حتــی اجمالــی 
بــه کارنامــه هنــری او می تــوان بــا آن روی ســکه هنــرش آشــنا شــد؛ آتشــی مترجــم، 
ــوزگار  ــی آم ــگار و آتش ــی روزنامه ن ــگر، آتش ــی پژوهش ــی، آتش ــد ادب ــی منتق آتش
فروتــن شــعر. شــهرت آتشــی اگرچــه بیشــتر مدیــون شــعر اوســت، امــا آثــار 
ارزشــمند او در دیگــر حوزه هــای هنــری هــم کــم نیســت. او نزدیــک بــه 10 اثــر را 
از انگلیســی بــه فارســی برگردانــده کــه در بیــن آنهــا  فونتامــارا ی ایگناتســیو ســیلونه 
بیــش از بقیــه دیــده شــده و از قضــا تحســین و توجــه اهالــی قلــم و جوایــز ادبــی را 

هــم بــه دنبــال داشــته اســت.
 آتشــی در نقــد ادبــی، پژوهــش و روزنامه نــگاری بیــش از ترجمــه موفــق و پــرکار 

 مرا تلنگر یادت بس
|محمد ولی زاده

به احترام

منوچهر آتیش
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بــوده، بــه طــوری کــه گســتره ایــن نوشــته های عمومــًا پراکنــده آنقــدر وســیع اســت که 
ــا،  ــی حوزه ه ــار و گونه گون ــی آث ــار، فراوان ــت و اعتب ــوان گفــت از لحــاظ اهمی می ت
کمتــر چهــره ادبــی در دوران معاصــر وجــود دارد کــه در اغلــب ایــن مــوارد بتوانــد 

بــا او برابــری کنــد.
 بــه نظــرم بعــد از شــعر و شــاعری، نقــد و نــگاِه ادبــی آتشــی از جایــگاه و اهمیــت 
بیشــتری برخــوردار اســت؛ مســأله ای مهــم کــه اغلــب در البــه الی صفحــات 
روزنامه هــا و مجــالت از دیده هــا پنهــان مانــده و ایــن جــدای آن پنــج کتــاب 
خواندنــی در نقــد و بررســی اشــعار نیمــا، شــاملو، اخــوان، فــروغ و ســهراب اســت.

ــاعران  ــتگیری ش ــًا دس ــعری خصوص ــتعدادهای ش ــرورش اس ــف و پ ــی و کش  معلم
ــالت  ــریات و مج ــی در نش ــئولیت آتش ــای دوره   مس ــتانی از ویژگی ه ــوان شهرس ج
ادبــی اســت. آتشــی همیشــه در کنــار چــاپ و انتشــار آثــار، نقــش معلمــی خــود را 
ــق  ــا از طری ــی آنه ــا راهنمای ــرد و چــه ب ــا شــاعران جــوان حفــظ می ک ــه ب در مواجه
پاســخ بــه نامه هایشــان و چــه بــا برگــزاری کارگاه شــعر، آنهــا را زیــر پــر و بــال خــود 

می گرفــت.
ــه شــاعران جــوان را دارد   ایــن نوشــته های آتشــی، حکــم توصیه هایــی ارزشــمند ب
و همیــن امــروز هــم فهــم آن بــرای هــر شــاعر جوانــی ســودمند اســت. جــا و مجالــی 
نیســت کــه بــه شــکلی مبســوط بــه همــه زمینه هــای فعالیــت منوچهــر آتشــی پرداخت، 
ــی،  ــری او، پژوهش هــای ادب ــه هن ــه کارنام ــن ب ــا ضــروری اســت همــگام پرداخت ام
ــا  ــرد ت ــرار گی ــورد توجــه ق ــون هــم م ــش در ســینما و تلویزی داستان نویســی و فعالیت

بتــوان جایــگاه رفیــع او را در ادبیــات امــروز ایــران ترســیم کــرد. 
منبع:جنوب نیوز
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ــا، در بوشــهر حکومــت نظامــی اعــالم نشــده  ــا وجــود کودت روز 29 مــرداد 1332 ب
بــود. از تجمــع بچــه هــای ســازمان جوانــان و حــزب تــوده خبــری نبــود. در دروازه 
ــا جنبــش  ــه تمــاری، کــه صاحــب آن ب ــی(، در قهــوه خان شــهر)میدان انقــالب کنون

چــپ ارتبــاط داشــت، رادیــو روشــن بــود و بــه نفــع کودتــا شــعار مــی داد.

ــد. در  ــدم می زدن ــه ق ــوه خان ــراف دروازه و قه ــس اط ــادی کارآگاه و پلی ــداد زی تع
صبــح همــان روز منوچهــر آتشــی، عبدالرســول برهانــی و محمــود خجســته بخــت 
ــب  ــهر مرت ــدند. در ش ــرده ش ــهربانی ب ــه ش ــده و ب ــتگیر ش ــی دروازه دس در نزدیک
افــراد مختلــف را بــه شــهربانی آورده و کتــک مــی زدنــد. ســرگرد نصیــری شــخصا 
ــرادر  ــی زاده ب ــا نعمت ــت. غالمرض ــک می گرف ــاد کت ــه ب ــده را ب ــتگیر ش ــراد دس اف
کوچکتــر محمدرضــا نعمتــی زاده هــم دســتگیر شــد. آتشــی و دوســتانش را بعــد از 
24 ســاعت بازداشــت بــه دادگاه بردنــد و ســپس تبرئــه شــدند. بعــد از چنــد روز در 
بوشــهر حکومــت نظامــی اعــالم شــد و گــروه گــروه مــردم روانــه زنــدان مــی شــدند.

خاطرات منوچهر آتیش
ــم. یــک  ــا رفتی ــار دری ــه کن ــه اتفــاق دو نفــر از دوســتانم عصــر 28 مــرداد1332 ب  ب
رادیــوی دو مــوج کوچــک هــم همــراه داشــتیم. بــه مناســبت فــرار شــاه و پیــروزی 
ــم و چیــزی می نوشــیدیم.  ــه بودی ــا جشــنی گرفت ــار دری ــرای خودمــان در کن ملــت ب
ــی  ــارش نظام ــه م ــرد ب ــروع ک ــوض شــد و ش ــران ع ــو ته ــای رادی ــه ه ــان برنام ناگه
ــران  ــا در ته ــام کودت ــدق! از انج ــر مص ــوده و دکت ــزب ت ــد ح ــر ض ــعار ب زدن و ش
ــه  ــه ریســندگی اعتمادی ــه کارخان ــم کــه قصــد دارم ب ــه دوســتانم گفت ــع شــدم و ب مطل
در بهمنــی بــروم و بــه کارگــران آنجــا روحیــه بدهــم و جلــو تضعیــف روحیــه آنهــا 

 آتشی در مسری زندگی
| سید قاسم یاحسیین
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را  بگیــرم. ســوار دوچرخــه شــدم بــه ســوی کارخانــه رفتــم. بــه کارخانــه کــه رســیدم 
ــران را  ــم. کارگ ــخنرانی کن ــران س ــرای کارگ ــم ب ــم گرفت ــود. تصمی ــاع آشــفته ب اوض
ــش و  ــت ارت ــا، دخال ــت کودت ــاره ماهی ــم و درب ــاالی کرســی رفت ــر ب ــردم ب جمــع ک
غیرقانونــی بــودن حکومــت زاهــدی ســخنرانی کــردم. کارگــران نیــز بــا مــن همــراه 
شــدند و علیــه کودتــا شــعار دادنــد. مرکــز نظامــی در آن زمــان، نزدیــک بهمنــی قــرار 
داشــت. عــده ای از کارگــران خبــر آوردنــد کــه ماشــین ارتشــی بــه ســوی کارخانــه 
مــی آیــد. کارگــران مــرا در تاپو)تغــار گچــی( مخفــی کردنــد و ارتشــی هــا هــر چــه 
گشــتند مــرا پیــدا نکردنــد. در تاپــو گرمــا بیــداد مــی کــرد و بدنــم غــرق عــرق شــده 
بــود. مــن یــک ســاعت در تاپــو بــودم تــا اینکــه ارتشــی هــا رفتنــد و ســپس بیــرون 

آمــدم.

منبع: روزنامه پیام عسلویه
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ــاوت  ــدرن، سرشــت و سرنوشــتی متف ــی م ــای ادب ــن ه ــی آن در مت  شــهر و بازنمای
ــازع و پروبلماتیــک  ــه محــل تن ــه ای ب ــه گون ــرد و ب ــدا ک ــا دوران پیشــینی خــود پی ب
مدرنیتــه مبــدل گشــت. ایــن چالــش عمیــق ادبــی در بافتــاری فرهنگــی رخ داد کــه 
تجربــه مدرنیتــه الــزام مــی داشــت تــا  هرچیــز ســفت و ســخت دود شــود و بــه هــوا 
ــه گــزاره ای معرفتــی در جهــان  بــرود.  درون ایــن گفتمانــی کــه افســون زدایــی را ب
هســتی شــناختی خــود مبــدل نمــوده بــود، بی شــک جایــی بــرای تفســیرها و تعاریفی 
کــه داللــت بــر معانــی افســون زده از ســنت کننــد را نداشــت، وایــن شــد کــه همیــن 

انقــالب هســتی شناســانه نیــز در جهــان مــدرن، مجــددن افســون زده گشــت. 

شــهر و بازنمایــی از آن بــه دال اعظــم اســتحاله یافــت. امــا بــا چرخــش فرهنگــی در 
ــز افســون  ــن گفتمــان و اســطوره هــای مــدرن نی ــرن بیســتم میــالدی، از همی نیمــه ق
زدایــی شــد و ادبیــات پیرامــون و خامــوش کشــورهای مســتعمره بــه بازیابی خویشــتن 
و گونــه ای بازاندیشــی تاملــی در خــود و اقلیــم خــود پرداختنــد و همــه آن اســطوره 
ــی- ــی محل ــن بازاندیش ــیدند؛ از درون ای ــش کش ــه چال ــدرن را ب ــاخته م ــای برس ه

بومــی، نظریــات پسااســتعمارگرایانه صورتبنــدی گشــت.

ــتعمارگرایانه ای  ــرد پسااس ــاس رویک ــوب براس ــات جن ــد ادبی ــی نق ــه در پ ــن مقال ای
ــه خــود و اقلیــم  ــا ب ــر آن داشــت ت ــی را ب هســت کــه نویســندگان و شــاعران پیرامون
ــا اســطوره  ــل ب ــی را در تقاب ــد و ادبیات ــش بپردازن ــای محیطــی خوی ــژه ه خــود و اب
هــای مدرنیتــه بازآفرینــی نماینــد کــه اســطوره حاکــم در آن دیگر شــهر و شــهرگرایی 
نبــود. منوچهــر آتشــی از شــاعران بوشــهری نیــز درون ایــن گفتمــان رشــد کرد)دهــه 
ــه  ــن روســت ک ــی پرداخــت و ازهمی ــن ادب ــد مت ــه تولی چهــل و پنجــاه شمســی( و ب

 جهان شاعرانگی 
منوچهرآتشی
| اسماعیل حسام مقدم
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در آثــارش بــه گونــه ای بــه مصــاف بــا جهــان زیســت شــهری رفتــه و همــواره ابــژه 
هــای اقلیمــی و بومــی ای را بازتولیــد ادبــی نمــوده، کــه گونــه ای بازآفرینــی دنیــای 
پیشــامدرن را موجــب مــی شــود. در ایــن مقالــه بــا تحلیــل گفتمــان اشــعار ایــن شــاعر 
جنوبــی، بــا تحلیــل جنبــه هــا و ســاحت هــای مقاومــت متــن ادبــی اشــان در مواجهــه 

بــا گفتمــان هژمونیــک مــدرن پرداختــه خواهــد شــد.

رابطــه متــن و فرهنــگ همچــون رابطــه قــدرت و دانــش هســت )آنگونــه کــه میشــل 
ــر  ــی همدیگ ــد و بازآفرین ــه ای در بازتولی ــه گون ــه ب ــت( ک ــرده اس ــیم ک ــو ترس فوک
ــا  ــی ی ــن ادب ــد، مت ــی کنن ــی م ــم را بازنمای ــه ه ــت ب ــی در دالل ــد و نشــانه های دخیلن
هنــری در فضــا و اتمســفری خلــق مــی شــود کــه بــه ناگریــز تحــت ســلطه و اســتیالی 
ــازی /  ــه معناس ــد و ب ــی گیرن ــرار م ــلط ق ــان مس ــا گفتم ــی و ی ــای فرهنگ ــزاره ه گ
معنازدایــی هایــی در راســتای خواســت قــدرت و یــا مقاومــت دربرابــر آن برخواهــد 
آمــد. متــن و ســوژه ی هنرمنــد درون ایــن قــدرت ســلطه گــر برســاخته شــده و در 
مواجهاتــی کــه بــا دال هــا، ابــژه هــا و چیزهــا صورتبنــدی مــی کننــد، نگــرش مســلط 

ــر هســتی شناســی و معرفــت شناســی خویشــتن را نمــود و بــروز مــی دهنــد. ب

 گفتمــان مســلط بــر جهــان اندیشــگی آفریننــدگان متــون ادبــی و هنــری نیم قــرن اخیر 
ــه خویشــتن ،  ــروژه  بازگشــت ب ــه ای از رویکردهــای پسااســتعمارگرایانه و پ در گون
خــود را معنــا مــی بخشــیده، ملــت هــای پیرامونــی و جهــان ســومی بــا کســب فهــم 
و درک جهــان و انســان مبتنــی بــر اندیشــه هــای اومانیســتی، بــه درون جهــان مــدرن 

وارد شــدند و مدرنیتــه ی خــاص خویــش را برســاختند.
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گفتمــان غالــب و مســلط بــر نوعــی مواجهــه آنتاگونیســتی و منازعــه جویانــه بــا غــرب 
ــه ای، در  ــان منازع ــن جه ــندگان درون ای ــن و نویس ــود و متفکری ــده ب ــف ش تعری
تــالش بــرای شــناخت روح حاکــم بــر انســان بومــی و محلــی، خــود را بــرای برخورد 
جــدال برانگیــز بــا غــرب مهیــا دیــده بودنــد، نســلی از روشــنفکران کــه بــا توجــه بــه 
نگــره ی آنتاگونیســتی کســانی چــون امــه ســه زر و فرانتــس فانــون، بــه دنبــال اندیشــه 
ــز  ــب انگی ــان رع ــی جه ــه بازآفرین ــدند و ب ــی ش ــه راه ــپ گرایان ــکال چ ــای رادی ه

برخوردهــای دولتــه ای خود/دیگــری یــا سیاه/ســفید پرداختنــد. 

نــوع گفتمانــی کــه حامــل بنیادگرایــی بــود و بــه زایمــان مبــارزات چریکی و خشــونت 
آمیــز دچــار آمــد.  در کنــار ایــن گفتمــان، گونــه دیگــری از تقابــل بــود کــه بــه طــور 
متاخرتــری اندیشــه ی پسااســتعمارگرایانه ی کســانی چــون ادوارد ســعید، اســتیوارت 
ــن نگــره  ــد، ای ــرار دادن ــش ق ــی خوی ــادورای را در نقطــه کانون ــال و آرجــوان آپ ه
بــا توجــه بــه فرهنــگ و مواجهــه ای نــرم در تقابــل بــا خوانــش هــای غربــی- شــرق 
شناســانه قــرار مــی گرفتنــد و متونــی را مــی آفریدنــد کــه مملــو از ابــژه هــا و ایماژهای 
بومــی و محلــی بــود امــا در بســتری از اندیشــه هــای اومانیســتی و انســان گرایانــه. ایــن 
نگــره را مــی تــوان در متــن و زیبایــی شناســی کســانی چــون منوچهــر آتشــی ســراغ 

. فت گر

در جهــان زیبایــی شناســی منوچهــر آتشــی همــواره مقاومــت فرهنگــی را در گونه ای 
متناقــض و پارادوکســیکال از ســوگواری دائــم / سرخوشــی  دائــم درمــی یابیــم کــه 
حاکــی از وجــوه مــدرن بودگــی انســان معاصــر دارد کــه تــراژدی بــه خودوانهادگــی 
را بــا کمــدی ســردرگمی همــراه مــی کنــد و ایــن فضــای اندیشــگی؛ فضایــی تولیــده 
شــده از هویتــی هســت کــه   زاده ی اضطــراب جهــان  مــدرن اســت. اشــعار منوچهــر 
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آتشــی همچــون مرثیــه هــا و رکوئیــم هایــی بــر تبعیدشــدگی و مهاجــرت هســتند کــه 
همــواره رو بــه درک و فهــم عمیــق از انســان مــدرن دارنــد، انســانی کــه بــار عظیــم و 
تختــه ســنگ بــزرگ را بــردوش خــود ســنگین مــی یابــد و از ایــن منظــر، بــا چهــره 
ای روشــنفکر و متفکــر از منوچهــر آتشــی مواجهیــم کــه بــا خــود جهانــی از بــازی 
هــای زبانــی ســاده و پاستورال)روســتایی( را بــه ارمغــان مــی آورد کــه همچــون رانــه 
و نیرویــی پیش-رونــده بــرای انســان مقاومــت کننــده در اعصــار ظلمانــی )بــه زعــم 

هانــا آرنــت( بــه کار خواهــد آمــد.

ــداوم  ــرای ت ــق و ژرف ب ــی عمی ــی ظرفیت ــر آتش ــگی منوچه ــی و اندیش ــان ادب جه
بخشــیدن بــه تناقــض و پارادوکــس زیســت مدرنیتــه ایرانــی را در خــود بازتولیــد مــی 
کنــد و همیــن از موهبــات و فرصــت هــای درخشــانی هســت کــه بــرای انســان ایرانــی 
بــه وجــود آمــده تــا ایــن تقابــل را واســازی کنــد و بــه الیــه هــای زیریــن، مخفــی و 
غایــب ایــن تقابــل ره بــرد و بــه گونــه ای از بازآفرینــی اســطوره هــای بومــی – محلــی 
ــای  ــگاری ه ــدن ســاده ان ــس ران ــا پ ــد و ب ــل آی ــری نائ ــی و هن ــون ادب ــار مت در بافت

پیشــین، بــه هزارتــوی پیچیــده ی هویــت اکنونــی و اینجایــی مشــرف گردنــد.

ــرای  ــر  ب ــات و هن ــهری در ادبی ــای ش ــی فض ــی  بازنمای ــش مل ــه در همای ــن مقال ای
خردادمــاه  ســال ۱۳۹۱ در خانــه هنرمنــدان ایــران بــه صــورت ســخنرانی ارائــه داده 

شــده اســت.
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)1(
شمشیر های شکسته و نیزه های سر به زیر

من کدام حکایت بی هنگام را تحریر می کنم
و پهلوان من

که پهلوهایش را به کوه بخشیده است
وغرورش را به آسمان

می رود تا در کنار ستاره ای غروب کند
در مدخل یک داستان

داستان جهان را دوست ندارم
وقتی یکی نیست

تا در میان من و مرگ سیاه تو داوری کند
و کلون در را بشکند 

به روی دیوانه ای که دل تنهای من است
من می آیم و ستاره و خاکستر 

مرا تسلیت می گویند
با دستهای خسته

با بنیانی آتشی

کسرت    ستاره و خا
مرا تسلیت می گویند

درقفای شاعر سفید  شادروان منوچهر آتیش

| محمدباقر کالیه اهری
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)2(
کیست که شکوه مرگ را تاب می آورد

در هنگام سقوط بی امان برگها
من در زیبایی مرگ قدم می زنم
و درختان مرا در میان می گیرند

در آخرین صدای قلب تو
یک گلوله سربی در رگهای برگ لخته شد

شهری در میان دود و صدای اگزوزها گیر می کند
زمان می گذرد

و زباله های کیهانی
اینجا تهیه می شود

روزنامه ها تولید می شوند
خبرها تولید می شوند

مردگان و صد گونه چیز حقیر
پهلوان زیبای من

بیا تا با مرگت مرا تسالیی بگویی
همچون پرچمی باال بلند

به احترام

منوچهر آتیش
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)3(
کدام کیهان و کدام اختر

مرا تسال می گویند
صورت هایی بی اندازه در فلک هستند
در انبار گردوها چی حجم هایی هستند

از انبار گردوها تا دندان گرگ راهی نیست
از ریشه های درخت نارنج در جنوب

تا آرنج مرده تو، تویی تختی در یک بیمارستان
آدمهایی که می آیند
تو را بدرقه می کنند

هزار حرف دارند درباره زندگی
اما هیچ نمی دانند

درباره مرگ
در آفریقا شاخ گوزن هست

در سیبری، ستاره ای شیشه ای
که پشت یک آپارتمان غروب می کند
در تهران، کی به صدای زنگ ساعت 

اعتنا می کند
در دوازده ظهر

در نیمروزی، که خیلی پیش پا افتاده است

)4(
من کدام برگ ها را بشمارم 

من کدام ستاره ها را تقدیس کنم
برگی سپید در دهان آخرین سحر هست

مردی که با تنه عظیمش
بر یک پهلو خسبیده

جریان قدیمی خون تنش را
دارد تخمین می زند

شکوه یک زندگی را
آدم باید، باز تولید کند توی اتاقی که نور
با پرتوی خاکستری گالویز گردیده است
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االن نیلوفر ها، توی مانداب ها می رویند
زورق ها مثل نقاشی های آبرنگ هستند

در بوشهر
توی تنورهای قدیمی نان می پزند

سگ هایی الغر، در کوچه ها
بیدار می شوند

زنی دارد ،پسری به دنیا می آورد
مینوچهر

با یک شروه ای در دهن

)5(
قفل همه مرگ های گذشته و داغ کهنه را

دارم اینجا روغن کاری می کنم
از دست های خسته من

 چه کاری ساخته است ؟
صدای همه ناله های فرو خفته را

دارم، دوباره گوش می کنم
از هوش خسته من چه کاری ساخته است؟

دارم به جای فتون های نور می رقصم
آه از دستهای خسته من
از دست های خسته من 
چه کاری ساخته است؟

دارم می سوزم
 به جای گوشه کوچکی در آسمان

از فکر سیاه من
کاری ساخته نیست

از فکر سیاه من، چه کاری ساخته است ؟
و مست می کنم با ته مانده یک بطری

از ریه داغون من چه کاری ساخته است
آه از ریه داغون من
در این دودی سیاه



206دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

)6(
کدام صدای قاه قاه را پشت سرت

دوست نداشته باشم
من می خواهم با ولگردان قاب بازی کنم

و  عبدوی جط  با من دارد
در یک سینی بزرگ
شیر برنج می خورد

و صبح سقوط می کند
روی مالفه ای که من در او خوابیده ام

با تن یک کولی کبیر.
نبیره افراسیاب یل باشی

تنی ستبر و مردوار را داشته باشی
دهنی از آتش هم که داشته باشی، جخ

می خواباننت توی گوری سیاه
پس بیا دربریم یواشکی

بگروخیم از حیاط خلوت مریضخانه
گور بابای مقررات

)7(
من چه کار دارم به چکاد حماسه ها

کار من، ساخته است
از عبور ستبر داسی سفید

که آخرین پرتوس را می اندازد
مثل اشعه ای دربخش رادیولوژی

من مثل بقیه نیستم 
که پشت سرم هزار تا آدم گریه می کنند

و کفشهایم را از دست هم می قاپند طلبکارام
و بورس بازها تو بازار سهام

من لغت ها را تقدیس کرده ام
شاگرد مکتب یک شاعر بودم
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یک شاعر کور مرا غسل تعمید داد
و یک جن جلب مرا دید

یک انگشتم را دزدید
و به من گفت: پادشاه

تصویر از جمال رحمتی

)8(
توی آسمان نیلی چی می بینیم

یک زورق بانی پیر
دهانش پر از بوی نارنج
 و صدای چخماق بوده

با عوعو یک سگ می گذرد از  پل جنوات 
و شیری که از رو به رویش می آید

یال هایی آتشی دارد
از روبروی ِای کدخدای پیر :

 مو از عبدوی جط سوال و جوابم کردن
از یک اسب سفید از مو حساب می کشیدن

مو جهنمم، یک تابستان سفید بید
نزدیک دریایی فراخ کرت

انگار سرت را توی تنور می کنی
تو تابستونای بوشهر قفالی کهنه می سوزن

با لوله برنو
تو حکایتای دشتی

یک فایزی دیدم با آوازی غربتی

)9(
نک نک 

در کوچه های باریک و عمارتایی سفید
ِای صدای چرخ کالسکه َان
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ِای مردی با قبای چیت گلدار بیده
انگاری، از گلوی خدنگ

 یک آهوی گروخته،
ِای مست عذب

افسانه های شیدایی، چی بی بنیان َان
صدای قل قل آب، در سراحی قلیانی ِگلی

در دل مهبانویی در جنوب
اونجا لنج هایی الغر به آب می زنن

مرگ های تازه را خوش آمد می گوین
یک نهنگ دور افتاده، به دریا افتاده

تنش بوی هل پوسیده می ده
سِرش پر غوغاَیه

با شقیقه ای سفید

)10(
و برگ نارنج هم می پوسن

بوسه های پوسته دوباره بیدار می شون
در بغل چراغ سفید مرگ

رویای کودکی شاعر
مثل تندیسی مبهم شکل پیدا می کند

پیکره قلیل یک کودک است
که دامن قبایش را به دندان می گیرد

از حیرت آن چیزی که می بیند
بعد از دیوانگی به دست پریزادان آب

طاووس بالهایش را می گشاید
از توی حیاطی کوچک پرواز می کند

پرنده ای بندری یک پا می ایستد
و مرگ، ماهی سفیدی است که می گریزد

از کنار پوزه باریک زورقی سیاه
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)11(
ِچنگ ِچنگ صدای آهنگر می آید به گوش

زنجیرمرگ یک زندانی را باز می کنن
دکان آهنگری چی نزدیک است

در این بغل
بگذار ترانه و کافور کار خودش را بکند

من می گریزم با منوچهر آتشی
 در می رم تو باغ

یک خاخام یهودی
یک افسونگر انگلیسی

یک گدای بودایی با کشکول صدقات
من می گریزم با حیوان، با ببر

من می گریزم با اسب
 من فقط سفیدی اسب را گریسته ام 

به یاد مرثیه ای که تسالییم نیست

)12(
آخرین فشنگ نقره ای غایب بود

آخرین درخت زندانی از قفس گریخت
فانوس با نفس سفیدش

در سیاهی کیست؟
این خبر مرگ تو را

 ستاره سرگردان به گوش من گو بگوید
یا قویی سفید

و این چیست در دماغت؟
کنار سبیل دیوانه ات
این بوی فنول فتالئین

و دمپایی مستعملی در یک بیمارستان
در یک کریدر، این کیست؟
تا بگوید یک شاعر می میرد
یا در یک حکایت بی معنا، 

یا درنزدیکای ظهر بیست و نه آبان
در یک سالی در قدیم



210دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

)13(
عنکبوتی لعاب دهنش را
 بی خود مصرف می کند

عنکبوتی که روی دلم تار کشید
گو، مغرب ها باشند و ما نباشیم

تا شعرهای منوچهر آتشی می ماند
چی غم از غمی تباه

گو تبار مغموم گلهای رازقی بمانند یا نه
کاغذ های باطله در حروفچینی

پیش خوان کساد 
یک کتابفروشی در توی آفتاب

یا فکر یک آدم
در یک روز محض

ما کیستیم، توطئه کلماتیم
یا ترفندی که شاعری می گوید

تا گور کنی تکذیب می کند
یا فرشته ای با انگشتی سفید

)14(
به نحوست مرگ تو از پلکان سیزدهم 

باال رفتم
اینجا چکاد ماه چهار ده ساله است

ای منوچهر، قدمهایت را بشمار
روزهایت را به خاطر بیاور

مشقت کوتاه عبور را
و صدای آژیری ممتد را که 

در کتاب اشعار انداخته ای
و صورت مفقود مرگ از تو نیست
کتاب تاریک سکوت از آنت مباد

و آنکه ما می آییم یا به سهو
یا دیوانه هایی هستیم که می گوییم

ای وال،
شاعری از اینجا گریخته است
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)15(
ازمن مخواه که زنجموره کنم

من در کدوی کهنه 
شراب تلخ و بوی قرنفل را نوشیده ام

همسایه مرگ های تابستان و 
بوی کتان های آب کشیده ام

از شیر نر حکایت اندوه را مشنو
من حکایت مرگ سهراب را شنیده ام

حکایت کیکاووس را از کتابی عتیق
و در قبیله من، مرگ شوخی ناجوری است

با من مگو گذشته چراغ کوری است
یا فتیله ای کوتاه است

که می سوزد تا می میرد، تا خاموش می شود
به شیون طاووس، کسی حریف من نیست

ای عربده دانایی
ای شیون در به در

)16(
بایست.سوزن سفید مرگ را بگیر

چاک مالفه ای چرک را بدوز
در مدخل یک بیمارستان

این چیست؟ این که هیاهوی بیهوده ای است
این صدای دهان بیهوده مرگ را

با عروج شاعری وحشی چی کار است
این تله ناکام را چی با حضور گوزن؟

گو این گوزن نر، شاخ هایش را
 در آسمان رها کند

و دل ستبرش را وانهد در کلماتی الکن
این جنگل گشن را باش تا آتش بزند

بذری که این بذرکار با شعله ها می افشاند
در دماغه کابوسی تاریک

یا در دهان ما قومی تباه
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پشت این خانه حکایت جاری ست
نیست بی رهگذری کوچه خمار

ز  رفتــه  بــرون  ســت  مســتی  هــرزه 
یــش خو

می کشاند تن خود بر دیوار
آن چنان است که گویی بر دوش

سایه اش می برد او را هر سو
نه تالشی ست به سنگنی قدمش

نه صدایی ست از او
در خیالش که ندانم 

به کدامنی قریه ست
خانه ها سوخته اینک شاید
قرصها ریخته شاید در شب

شاید از اوج یکی کوه بلند
بریقش بال بر ابر گذران می ساید

ریــزش  بــا  گــردد  مــی  انگیختــه  دودش 
شــب

دره می سازد هولش در پیش
مست و بزیار و خموش

می رود کفراندیش
در کف پنجره ای نیست چراغ
که جهد در رگ گرمش هوسی

 حکایت شهر خاموشان
نگایه به شعر درد شهر 
از کتاب   آهنگ دیگر   منوچهر آتیش

| علیرضا عمراین  

یبی موهوم یا بخندد به فر
یا بخواند به تمنای کسی

می برد هر طرف این گمشده را
کوچه ی خالی و خاموش و سیاه
وای از این گردش بیهوده چو باد

آه از این مستی بی عربده آه
شهر خاموشان یغما زده است

کوچه ها را نچرد چشمی از پنجره ای
نامه ای را ندهد دستی پنهان به کسی

ساز شعری نگشاید گره از حنجره ای
یک دریچه نگشوده ست به شب

تا اطاقی نفسی تازه کشد
تا نسیمی چو رسد از ره دشت
در زخوابی خوش خمیازه کشد

پشت در پشت هم انداخته اند
خانه ها با هم قهرند افسوس

شب فرو پاشد خاکسرت صبح
باد ها زنده ی شهرند افسوس
مست آواره به ویرانه ی صبح

پای دیواری افتاده به خواب
خون خشکیده به پیشانی اوست

با لبش مانده اندیشه ی آب !

به احترام

منوچهر آتیش
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     ایــن شــعر را مــن از کتــاب   آهنــگ دیگر آتشــی برگزیــده ام ؛شــعری کــه هرچنــد 
بــه ظاهــر یــک الیــه بــه نظــر مــی آیــد و در نــگاه اول، مخاطب را بــه ســمت ارتباطی 
ــعر روی  ــن ش ــه ای ــر ب ــه ای دیگ ــاز از زاوی ــن در آغ ــا ، م ــاند ؛ ام ــه بکش معناگرایان
آورده ام و در ادامــه ضمــن پیگیــری بافــت هــای درونــی آن در نهایــت بــه ارتبــاط 

آن بــا زمینــه ی تاریخــی و سیاســی دوره ی ســرایش آن پرداختــه ام.
        ســاختار ایــن شــعر بــر توصیــف ، بنــا شــده اســت ؛ توصیفــی کــه بــر رو ی دو 
عنصــر اصلــی متمرکــز گردیــده : هــرزه مســت  و شــهر . از ایــن رو بــه اعتقــاد مــن 
، ایــن شــعر بــه دو پــاره ی هــم پیونــد تقســیم مــی شــود کــه هریــک از عناصــر یــاد 

شــده در درون شــبکه هــای تداعــی گــر مربــوط بــه خــود قــرار مــی گیرنــد.
ــن ،  ــن چنی ــی ای ــزاره های ــه گ ــاره ی نخســت ، وصــف هــرزه مســتی اســت ک       پ
شــبکه هــای تداعــی کننــده ای را تشــکیل مــی دهنــد کــه در پیرامــون او بــه حرکــت 

در مــی آینــد :

|  مــی کشــاند تــن خــود بــر دیــوار /نــه تالشــی ســت بــه ســنگنی قدمــش / نــه صدایی 
ســت از او / مســت و بــزیار و خمــوش / مــی رود کفراندیش . 

و پــاره ی دوم کــه بــر وصــف شــهر اســتوار شــده : و ایــن گــزاره هــا دقیقــا تداعــی گر 
ســکوت و خاموشــی و فراموشــی شــهری انــد کــه بــر پیشــانی این شــعر نیــز از درد آن 
ســخن رفتــه اســت ؛ اگرچــه در میــان ایــن دو کانــون اصلــی توصیــف ، وصــف کننــده 
بــا حضــور در خیــال هــرزه مســت بــا رویکــردی ارجاعــی بــه قریــه ای ناشــناس بــا 
ــه عینیــت حاضــر ،  ــال ب ــن خی ــور زود گــذر از ای ــا ، عب ــدم مــی شــود ؛ ام او هــم ق
نشــان دهنــده ی اهمیــت شــهری اســت کــه بیشــتر از یــک قریــه ی ناشــناس هــم در 
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نــزد خــود و هــم در نــزد مخاطــب ، ارزش عــام و جهــان شــمولی پیــدا کــرده اســت. 
از ایــن روی پــاره ی  اصلــی دوم شــعر بــه توصیــف ایــن شــهر خامــوش و ســکوت 
حاکــم بــر آن اختصــاص مــی یابــد کــه ایــن گــزاره هــا مــا را بیشــتر بــا فضــای موجــود 

در آن آشــنا مــی ســازد : 

| در کــف پنجــره ای نیســت چــراغ / کــه جهــد در رگ گرمــش هوسی/شــهر خاموشــان 
یغمــا زده اســت/کوچه هــا را نچــرد چشــمی از پنجــره ای/نامــه ای را ندهــد دســتی 
پنهــان بــه کســی/یک دریچــه نگشــوده ســت بــه شــب/ تــا اطاقــی نفســی تــازه کشــد/ 

پشــت در پشــت هــم انداختــه انــد و......

در ابتــدای وصــف پــاره ی نخســت ، وصــف کننــده دور از هــرزه مســت ، ایســتاده 
و بــه توصیــف رفتــار و حــاالت  و اندکــی خیــال او مــی پــردازد؛ امــا ، در پــاره ی 
دوم در وصــف شــهر یغمــا زده و خامــوش ، گویــی ایــن خــود هــرزه مســت ناتــوان 
و افتــاده اســت کــه گوشــه گوشــه ی شــهر و کوچــه هــا  و پنجــره هــا را مــی کاود و 
مــی گــذرد . بــه اعتقــاد مــن ،  بیــان شــاعرانه در پــاره ی دوم بیشــتر خــود را نشــان 
مــی دهدزیــرا همــراه بــا توصیــف ، نوعــی کارکــرد ارجاعــی نیــز همــراه مــی شــود ؛ 
ارجــاع بــه وضعیــت و موقعیــت پیــش از ایــن . در اینجــا شــعر بــه عنــوان یــک متــن 
ــی  ــت و متن ــک موقعی ــار ی ــد ، احض ــی کن ــدا م ــاط پی ــر ارتب ــن دیگ ــک فرامت ــه ی ب
ــا روزگاری خــود  ــه گوی ــد ک ــه دســت مــی آی ــی شــهر ب ــا وصــف کنون ــه ب ــب ک غائ
هــرزه مســت خاطراتــی گــوارا و شــیرین از آن داشــته اســت  ؛ مــرور دوبــاره ی پــاره 
ی دوم کــه در بردارننــده ی گــزاره هایــی اســت بــا افعالــی منفــی ، مــا را بــه موقعیــت 
و فضــای عاطفــی مثبــت پیــش از آن ارجــاع مــی دهــد. در اینجــا کافــی اســت کــه 
مــا در پــاره ی دوم بــه ریشــه هــا و دالیــل افســوس توصیــف گــر کــه اینــک بــا عنصــر 

اصلــی پــاره ی نخســت شــعر بــه ایــن همانــی رســیده اســت توجــه نماییــم.
        از طــرف دیگــر در رویــه ی آوایــی ایــن شــعر ، بــا تــردد میــان وزن : )فاعالتن ، 
فعالتــن ، فعلــن( و )فاعالتــن ، مفعولــن و......(بــه یک الگــوی وزنی و موســیقیایی 
مــی رســیم کــه از نظــر روحــی و عاطفــی بــا حالــت افتــان و خیــزان راه رفتــن هــرزه 
مســت ارتبــاط تنگاتنــگ پیــدا مــی کنــد؛ ایــن الگــو در رویــه ی آوایــی شــعر رعایت 
ــی و  ــا تلفیقــی از نیمای ــی ، ب ــب بیرون ــه اینکــه از نظــر قال ــا توجــه ب شــده اســت و ب
چهــار پــاره مواجــه مــی شــویم کلیــت ایــن شــعر را دارای فــرم و ســاختی هماهنــگ 
مــی یابیم.همچنیــن بایــد گفــت کــه مــا در ســاختار ایــن شــعر بــا الگویــی دیگــر نیــز 
روبــرو هســتیم ؛ در رویــه ی واژگانــی و نیــز بررســی محــور هــای جانشــینی و هــم 
نشــینی ، بــه ارتباطــی کــه حاصــل تناســب واژگان و فضــای غــم انگیــز و یــاس آلــود 
ــاره ی دوم شــعر  ــر شــعر اســت پــی مــی بریــم و ایــن امــر بخصــوص در پ حاکــم ب
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بیشــتر بــه چشــم مــی آیــد : 

ــاید  ــعری نگش ــاز ش ــتی ......../س ــد دس ــه ای را نده ــمی ......./نام ــرد چش ــا را نچ ــه ه | کوچ
......../یــک دریچــه نگشــوده .........

 ایــن الگــو بــه گونــه ای رعایــت شــده کــه ارتبــاط ایــن دو رویــه را بــا هــم و برقــراری 
ــاره ی شــعر و گــزاره هــای توصیفــی در هــر دو بخــش را ممکــن  ــان دوپ ــد می پیون
ســاخته اســت و همــه ی اینهــا البتــه در گســترش فضــای عاطفــی شــعر نقــش بســزایی 
ــه  ــی مــی رســند ک ــه جای ــا ب ــزاره ه ــن گ ــت همــه ی ای ــا نمــوده اســت و در نهای ایف
ــدوه را  ــاس و ان ــن ی ــق حضــور شــاید همیشــگی ای ــا افسوســی عمی ــر ب ــف گ توصی
حتــی بیــرون از شــعر و در درون مخاطــب عملــی مــی ســازد .در ادامــه بایــد گفــت 
کــه ایــن یــاس و انــدوه درد مشــترک نســل دهــه ی ســی و چهــل بــود کــه بــا عبــور 
ــی و  ــون تولل ــاعرانی چ ــعر ش ــود در ش ــود و موج ــش از خ ــطحی پی ــم س از رمانتیس
نادرپــور و مشــیری بــه نوعــی آیینــه ی شــعری بــا مفهــوم و موضــوع شکســت شــدند 
ــد  ــزرگ رخنمــون گردی ــز آتشــی ب ــی چــون نیمــا و اخــوان و نی کــه در شــعر بزرگان
ــوی  ــه حــس ق ــه ب ــز از جمل ــرده  و نی ــه اشــاره ک ــن نکت ــه ای ــا ب وآتشــی خــود باره
ــروز مــی  ــا کارکــردی ارجاعــی ، ب ــاره ی دوم ایــن شــعر ، ب نوســتالوژیکی کــه در پ
ــان طبیعــی و بومــی  ــان اســت یکــی جری ــن نوســتالژی محصــول دو جری ــد .   ای یاب
گــرای مــن اســت و گذشــته ی خانــواده ام کــه خیلــی در روحیــه ام موثــر بــوده اســت 
ــر ویرانگــری داشــت  ــن تاثی ــه ی م ــر روحی ــه ب و دوم شکســت هــای سیاســی ای ک
ــا  ــان دوم کــه کودت ــود و چــه جری ــان اول کــه بانــی ســرکوب آن رضــا شــاه ب : جری
آن را درهــم شکســت و بــر بــاد داد  .) یاحســینی ،1382: 159( . از ایــن روی ایــن 
شــعر مــی توانــد در کنــار شــعرهایی چــون دل فــوالدم نیمــا و زمســتان  اخــوان و نیــز 
شــعر هــای دیگــر آتشــی همچــون خنجرهــا ، بوســه هــا و...بــه عنــوان شــعر دوره ی 
شکســت قلمــداد شــود شــعر هایــی کــه بخــش مهمــی از هویــت فرهنگــی و سیاســی 
، اجتماعــی مــا را در دهــه ی ســی تشــکیل   مــی دهــد کــه مــی تــوان همــه ی آن هــا 
را در یــک فضــای مشــترک محتــوم بــه یــاس و شکســت و تلخکامــی ناشــی از ســلطه 

ی اســتبداد دوران پهلــوی مــورد بررســی قــرار داد.

منابع:
      آتشی ، منوچهر)1383( آهنگ دیگر، تهران ، انتشارات نگاه.

     یاحسینی ، سید قاسم )1382( آتشی در مسیر زندگی ، بوشهر، انتشارات شروع.
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 منظومه مریمهنا
ادامه عبدوی جط است
گفت و گوی اختصایص محمد حسیین باغسنگاین با  | منوچهر آتیش
 

آنچــه مــی خوانیــد بخشــی از گفتگویــی دراز دامــن بــا شــادروان منوچهــر آتشــی اســت 
ــت.  ــده اس ــط ش ــران ضب ــرب ته ــهرک غ ــتاد در ش ــزل اس ــال 1378 در م ــل س ــه اوای ک
ــت  ــد یاف ــد درخواهی ــو را بخوانی ــر گفتگ گ ــک، ا ــران و مکزی ــازی ای ــردای روز ب ــت ف درس
کــه چــه زندگــی شــاعرانه و چــه نــگاه حکیمانــه ای از البــالی گفتــارش بــریون مــی تــرواد. 
ایــن مجموعــه بخشــی از کتــاب چهــار جلــدی گفتگــو بــا شــعر امــروز ایــران اســت کــه 
بــه صــورت تــک نــگاری بــا شــاعران زنــده هــم روزگارمــان بــه رسانجــام آمــد و امیــدوارم 

بــه زودی منتــر شــود. 
...

ــد  ــه بع ــه دوم ب ــه از نیم ــا ن ــد، ی ــک را دیدی ــران و مکزی ــی ای ــم مل ــازی تی ــب ب | دیش
ــردم؟ ــی گ ــوب م ــوال خ ــک س ــال ی ــن دارم دنب ــد .م خوابیدی

 راســتش بــازی بســیار بــدی بــود .مــی دانــی کــه نوجوانــی و جوانیــم بــه نوعــی بــا 
فوتبــال رابطــه داشــته و حــاال هــم عشــق بــه تماشــای فوتبــال را هنــوز دارم. تلویزیون 
بــرای مــن فوتبــال آن اســت و گاه گاهــی فیلــم خارجــی آن هــم اگــر تکــه پــاره اش 
ــگاه کــردم ،  ــازی بچــه هــا ن ــه ب ــه همیــن دلیــل دیشــب هــم کــه ب نکــرده باشــند . ب
دیــدم در میــدان دســت پاچــه و گیــج هســتند و وقتــی دو گل خوردنــد دل زده شــدم. 
بــا همــان گل اول بایــد مــی خوابیــدم ولــی وقتــی ایــران البتــه بــا پنالتــی گل زد مــن 

هــم تــا 45 دقیقــه بعــد از بــازی گــرم شــدم.

| و ضعف بچه ها ی تیم ملی در این بازی در چه بود به نظر شما؟
مــن در مجمــوع مــی بینــم بچــه هــای مــا وقتــی پــا از ایــران پیش تــر مــی گذارندخیلی 
ــا  ــد ب ــکار نتوان ــک ورزش ــد ی ــرا بای ــر چ ــم آخ ــب میکن ــن تعج ــد .م ــرس زده ان ت

به احترام

منوچهر آتیش
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محیــط خارجــی کنــار بیایــد . مــادر کشــتی و مابقــی ورزشــهای دیگرمــان هــم همیــن 
مشــکالت را کــم و بیــش داریــم . مــن فکــر مــی کنــم ایــن مســئله ریشــه در فرهنــگ 
مــا داشــته باشــد. ایــن واهمــه در ملــت مــا هــم هســت. واهمــه از تجــدد، واهمــه از 
نــو شــدن تعلیقــی بیــن ســنت مــا هــم هســت و گویــی ایــن ملــت از نوشــدن هــراس 

دارد.البتــه مــن نیمــه دوم بــازی  را ندیــدم .

| نیمــه دوم را خــوب بــازی کردنــد ولــی بــازی علــی دایــی  و عزیــزی اصــال مثــل گذشــته 
ــه اول  ــا در نیم ــای م ــف ه ــود. ضع ــی ب ــد محکم ــم  س ــک ه ــای مکزی ــود وهافبکه نب
یکــی عــدم هماهنگــی عزیــزی و دایــی و دیگــری ایــن کــه بــا ســایر بازیکنــان هــم ایــن 
یــن کــم هــم  ضعــف بــزرگ دیــده مــی شــد و البتــه دور بــودن بازیکنــان از ایــران و تمر

بــی تاثــری نبــوده اســت؟

نــه تنهــا بازیکنــان بلکــه مــی تــوان گفــت مهــره هــای تیــم مــا از تمرینــات یکســانی 
برخــوردار نیســتند معمــوال بــا همــان تیمهــای خارجــی خودشــان بــازی و تمریــن مــی 
کننــد  در ثانــی یــک مشــکل داخلــی در نحــوه ی گزینــش بازیکنــان داریــم کــه تیــم 
ملــی از میــان دو تیــم برتــر مــا انتخــاب مــی شــوند و سرپرســت تیــم ملــی هــم مطمئنــا 

تعلقــات تیمــی خــودش را نمــی توانــد کنــار بگــذارد ....

| شــما وقتــی در بــاره فوتبــال حــرف مــی زدیــد مــن مشــغول فکــر کــردن بــه حداقــل 
شــصت هفتــاد ســال پیــش بــودم .زمانــی کــه انگلیســی هــا در بنــدر بوشــهر بودنــد 
و فوتبــال بــازی مــی کردندحتمــا شــما بچــه هــای رشور آن ســالها هــم بــا ریشــه هــای 
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فوتبــال در ایــران بیشــرت آشــنایید ؟

ــودم  ــاله ب ــت س ــت ،هش ــی هف ــهر وقت ــال .در بوش کام
کشــتی هــای انگلیســی زیــادی در آنجــا رفــت و آمــد 
مــی کــرد. مــی دانیــد کــه بنــد بوشــهر تنهــا بنــدر معمــور 
ــود و  ــارس ب ــاد و در عیــن حــال سیاســی خلیــج ف و آب
ــای سیاســی و تجــاری. انگلیســی  ــی کار ه ــز تمام مرک
هــا کنســول خانــه داشــتند و هــر مــاه یــک بــار، کشــتی 
هــا بســیاری وارد بوشــهر مــی شــد و وقتــی پیــاده مــی 
شــدند گویــی بــا فوتبــال پیــاده مــی شــدند . هــر وقــت 
کــه مــی آمدنــد روز بعــد حتمــا مســابقه فوتبــال بــود . 
مــا هــم گــرد همــان زمیــن شوســه مــی نشســتیم و تماشــا 
ــکیل  ــم تش ــل، تی ــم در مح ــان ه ــم.  خودم ــی کردی م
ــزار  ــابقه برگ ــر مس ــای دیگ ــه ه ــا محل ــم و ب ــی دادی م
ــردم  ــی ک ــازی م ــی ب ــان بچگ ــن از هم ــم .م ــی کردی م
در دوره دبیرســتان هــم کــه همیشــه عضــو فیکــس تیــم 
ــم . در دوره  ــه شــیراز رفت ــه ب ــن ک ــا ای ــودم ت مدرســه ب
ــن  ــی م ــات ذهن ــی، جریان ــی دانشســرای عال ی مقدمات
عــوض شــد البتــه کــم و بیــش  فوتبــال بــازی مــی کــردم 
و در زمیــن گاهــی  گلــر و گاهــی فــوروارد بودم.جالــب 
ــر  ــن گل ــه م ــی ک ــی از بازیهای ــد در یک ــه بدانی ــت ک اس
بــودم بــا اجــازه ی شــما نــه گل خــوردم و بعــد از بــازی 

ــم . ــال را نگرفت ــم و دیگــر ســراغ فوتب در رفت
پــس شــما هــم یکــی از شکســت خــوردگان عالــم 
فوتبــال هســتید. شکســت در فوتبــال هــم اندوهــی 
ــی  ــهد در دوره راهنمای ــه در مش ــت ک ــادم هس دارد. ی
ــت  ــب اس ــودم و جال ــان ب ــه خودم ــم مدرس ــس تی فیک
ــا مدرســه کناریمــان  ــازی هایــی کــه ب کــه در یکــی از ب
ــان زدم واز آن  ــه دروازه خودم ــر ب ــم باس دو گل آن ه
پــس همیشــه از هــد زدن واهمــه داشــته ام . یــادم نمــی 
رود کــه بچــه هــا تــا آخــر ســال دســتم مــی انداختنــد  و 
ــه  ــار ب ــی اختی تعریــف شــما از ایــن خاطــره مــرا هــم ب

ــت. ــاد آن روز انداخ ی
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مــی دانیــد کــه مــن در دبیرســتان ســعادت بوشــهر درس 
مــی خوانــدم ایــن دبیرســتان بــه قولــی بعــد از دارالفنون 
اســت در ایــن دببرســتان یــا بــه قولــی دانشــکده حتــی 
کرســی زبــان فرانســه و روســی داشــت . مــا در مدرســه 
ــم و اداره ی آن  ــی کردی ــت م ــواری درس ــه دی روزنام
هــم بــه عهــده ی مــن و یکــی دو نفــر از دوســتانم بــود 
ــت  ــال شکس ــما در فوتب ــل ش ــه مث ــش از آنک ــن پی . م
بخــورم شــعر هــای اولیــه خــودم را در همــان روزنامــه 
درج مــی کــردم و البتــه شــعر بعــد از آن شکســت 
جانانــه بــه ســراغم آمــد. مــی شــود گفــت کــه بــا فوتبــال 

ــه ســوی شــعر رفتــم . خداحافظــی کــردم و ب
ــا نمایشــنامه هــم  مــی   در همــان دبیرســتان ســعادت م
نوشــتیم و یــادم هســت کــه نمایشــنامه بیــژن و منیــژه را 
ــا  ــردم .اینه ــازی ک ــش آن را ب ــودم دو نق ــتم و خ نوش
ــا کالس دوم و  ــم ت ــی کردی ــه م ــود ک ــه ب ــی ک کارهای
ــه دوران  ــای اولی ــه تروره ــید ب ــم، رس ــه بودی ــوم ک س
ــوب  ــاه را خ ــه ش ــدازی ب ــرور رزم آرا و تیران ــت، ت نف
ــاه  ــه ش ــی ب ــت وقت ــت و هف ــال بیس ــت. س ــادم هس ی
ــم  ــن ســیکل گرفت ــد م ــد ســه ســال بع ــدازی کردن تیران
از دبیرســتان ســعادت در ســال ســی. قاعدتــا هــر کــس 
ــه  ــت ب ــی رف ــت م ــی گرف ــع ســیکل اول م ــن موق در ای
ــراوان  ــود. ف ــم نب ــه شــغل هــم ک ــال ییــک شــغل ک دنب
ــه در  ــود ک ــده ب ــه کالس درس خوان ــه ن ــی ک ــود. کس ب
آن زمــان بــه مــا مــی گفتنــد کالس نهــم را گذراندیــم، 
فــارغ التحصیــالن مــی توانســتند معلــم بشــوند و یــا بــه 
ــد شــدن  ــد، برســند. کارمن ــه دارن ــه عالق هــر شــغلی ک
هــم یکــی از آرزوهــا بــود. در آن زمــان ســطح ســواد 
پاییــن بــود در بیــن عامــه مــردم ولــی مــا در همــان حــال 
گرماگــرم آمــدن دکتــر مصــدق و مبــارزات نفــت چنــد 
تــا روزنامــه سیاســی فعــال داشــتیم در بوشــهر و شــیراز، 

ــم.  ــه شــعر چــاپ مــی کردی ــا در آن روزنام ــه م ک

آن وقتهــا، بوشــهر جــزو و تابعــی از اســتان فــارس بــود. 
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در همــان موقــع یــک دانشســرای مقدماتــی در شــیراز بــود کــه بــرای شهرســتانهای 
اطــراف و شــهرهای تابعــه ســهمیه تعییــن مــی کــرد. از بوشــهر چهــار نفــر انتخــاب 
شــده بودنــد کــه مــن هــم جــزو آن چهــار نفــر بــرای بورســیه دانشســرای مقدماتــی 
شــیراز بــودم. امتحانــی گذاشــتند در ایــن امتحــان چهــار نفــر از مــا قبــول  شــدیم و 
رفتیــم دانشســرای مقدماتــی شــیراز. فوتبــال هــم بــازی مــی کردیــم کــم و بیــش امــا 
بیشــتر هــم در ادبیــات و هــم در سیاســت دســت داشــتیم و بــا شــور و شــوق آن ســالها 
ــود. ــور شــده ب ــن ام ــی مشــغول ای ــه کل ــان ب ــان، ذهــن م ــا همراهــی دوســتان م و ب

اشــتیاق فراوانــی در نســل جــوان آن ســالها دیــده مــی شــد و فضــا بــه گونــه ای بــود 
کــه مــا را هــم بــه ســمت و ســوی خــودش کشــاند. شــعرهای سیاســی مــا در آن ســالها 
ــت  ــد. ذهنی ــی آم ــر م ــا ب ــه از م ــود ک ــه هــر حــال کاری ب ــا ب ــود ام ــه نب ــدان پخت چن
جامعــه اصــال سیاســی شــده بــود و همــه بــه مبــارزه نفــت و دکتــر مصــدق و احزابــی 
کــه تشــکیل شــده بــود و چالــش هــا و چلنــج هایــی کــه هــر روز شــاهدش بودیــم و 

میتینــگ هایــی کــه مــی دادیــم موافــق و مخالــف همــه حضــور داشــتند. 

| وقتــی بــه شــریاز رفتیــد و مشــغولیت هــای شــعری و ذوقــی بــه رساغ شــما آمــد. چــه 
طــور شــد کــه بــه سیاســت هــم روی آوردیــد و مــی دانــم کــه ســخت جریــان نهضــت 

مصــدق را پیگــریی مــی کردیــد؟

البتــه ولــی اگــر اجــازه بدهیــد پاســخ بــه ایــن پرســش را بــه یکــی دو ســوال آینــده 
موکــول کنــم.

| موافقــم پــس بــه همــان ســالهای کودکــی پــس از جنــگ جهانــی دوم برگردیــم.  
انگلیســی هــا چــه ورزشــهای دیگــری را بــه ایــران آوردنــد؟

ــازی دیگــری هــم  ــاب کشــی، ب ــس و بندکشــی و طن ــادم هســت تنی ــه ی آن طــور ک
بــود کــه احیــا شــده و بــه چوگــو معــروف اســت. ابــزار ایــن ورزش چــوب و گــوی و 
توپــی اســت کــه البتــه مــن شــنیده ام ایــن ورزش قبــل از انگلیســی هــا هــم در ایــران 
وجــود داشــته اســت. اصــال بعــد از اینکــه کنســول خانــه انگلیــس در بوشــهر افتتــاح 
شــده بــود و هــر وقــت انگلیســی هــا وارد بوشــهر مــی شــدند حتمــا بــا تیــم و تــوپ 

مــی آمدنــد. روی ورزش خیلــی اصــرار داشــتند. 
ایــن ورزش در مشــهد بــه نــام  تــوپ، زنجیــر، پلــه  وجــود دارد. کــه دقیقــا مختصات 
همیــن بــازی انگلیســی را دارد. کــه هــم مثــل چــوب و گــوی اســت و همــان بــازی 
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کریکــت را تداعــی مــی کنــد بــا تفاوتــی انــدک. 
البتــه روایــت دیگــری هــم شــنیده ام کــه بــازی کریکــت قبــل از انگلیســی هــا هــم در 
ایــران متــداول بــوده اســت. حــاال واقعــا معلــوم نیســت ایــن موضــوع اغــراق باشــد 
ــد منتهــی  ــران آمــده ان ــه ای ــی هــا ب ــی چــون انگلیســی هــا بعــد از پرتغال ــه؟ ول ــا ن ی
پرتغالــی هــا بــه بوشــهر و ایــن حــدود نرســیدند. بیشــتر آثارشــان در قشــم و کیــش و 
هرمــز بــر جــا مانــده و بیشــتر هــم در عرصــه دریــا کــه در همیــن دوره هــم ماجراهــا و 
داســتانهایی هســت کــه مــن در شــعرم از آنهــا بــی تاثیــر نبــوده ام مثــل یاغــی میرمهنــا 
ــاره  ــا هلنــدی هــا. درب ــا انگلیســی هــا و بعــد ب ــی هــا و بعــد ب ــا پرتغال و جنــگ او ب
میرمهنــا همــه سرگذشــتش را نوشــته انــد. میرمهنــا واقعــا یکــی از کســانی اســت کــه 
ــا در ذهــن مــن یکــی از چهــره  ــود ام ــی معــروف ب ــوان دزد دریای ــه عن ــد ب هــر چن
هــای تاثیرگــذار و مردمــی بــه شــمار مــی آیــد. دزد دریایــی، لقبــی بــود کــه انگلیســی 
هــا بــه او داده بودنــد. ولــی او یــک ایرانــی بــود کــه بــا همیــن کشــتی هــای فکســنی 
بــادی بــه کشــتی هــای تــوپ دار و پیشــرفته انگلیســی حملــه مــی کــرد. میرمهنــا بــود 
کــه هلنــدی هــا را از جزیــره خــارک بیــرون رانــد. مــن چنیــن نگاهــی بــه ایــن یاغــی 

دارم. 

گــر بخواهیــم بــه ایــن بحــث ادامــه بدهیــم از بحــث اصلــی خودمــان یعنــی گفتگــو  | ا
در بــاره شــعر دور مــی شــویم. پــس بهــرت اســت بــه شــریاز و دوران دانشــجویی شــما 

برویــم؟

مــن بــا بســیاری از دوســتان آن ســالها، بــه مصــدق و نهضــت ملــی شــدن نفــت عالقــه 
ــادم هســت کــه کــه شــعرهای مــن در  ــه هــم پیوســته بودیــم . ی داشــتیم و عجیــب ب
ــه  ــه و مای ــا پای ــاع از مصــدق و خــوب طبیعت ــود و در دف آن ســالها اغلــب سیاســی ب
ی چندانــی نداشــت. ولــی جریانهــای سیاســی عجیــب شــبیه بــه هــم اســت. در آن 
ــه  ــد ک ــد رو بودن ــی تن ــن حــال مذهب ــد و درعی ــه بودن ــا گرفت ــازه پ ــالها احــزاب ت س
ــن  ــرادران ای ــل حــزب ب ــد، مث ــی کنن ــون را تداعــی م ــی اکن ــروه هــای حزب ــا گ دقیق

شــعر هــم:
ــه  ــم/ از تپ ــق زخ ــدار عقی ــوز م ــینه اش هن ــا س ــد/ ب ــی آی ــاره م ــط دوب ــدوی ج عب
هــای آنســوی گــزدان/ خواهــد آمــد/ از تپــه هــای ماســه/ کــه آنجــا /نــاگاه  ده تیــر   

ــدو  گل داد .... ــتبر  عب ــینه س ــر س ــرخ ب ــقایق س ــرد/ و ده ش ــان گل ک نارفیق
حاصل آن سالها است

| حزب برادران، اسالم گرا بودند یا سوسیالیست؟ 
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ــض  ــه مح ــر. ب ــی دیگ ــزاب سیاس ــر از اح ــدید ت ــی ش ــد خیل ــالمگرا بودن ــال اس کام
ــا  ــا گــروه هــای دیگــر برنامــه ای داشــتند ب اینکــه مــا متینــگ برگــزار مــی کردیــم ی
چــوب و چمــاق مــی ریختنــد ســر دانشــجویان و مــردم و لــت و پــار مــی کردنــد. آن 

هــم بــه معنــای واقعــی. 
شــیراز آن ســالها، جالــب اســت کــه چنیــن گرایــش هایــی وجــود داشــته، احــزاب و 

گرایــش هــای سوسیالیســت هــم فعالتــی داشــتند، 
ــد  ــر چن ــد و ه ــجو بودن ــالها دانش ــان، آن س ــب اهلل پیم ــای حبی ــن آق ــه، همی ــم ن ک
ــه گــروه هایــی  ــد ایشــان ب ــرادران نبودن گرایــش مذهبــی داشــتند امــا جــزو حــزب ب
کــه خودشــان را مســلمانان سوســیالیت مــی نامیدنــد پیوســته بــود. تشــکیالتی بــود کــه 
آقــای پیمــان از همــان نوجوانــی یــادم هســت کــه در ایــن تشــکیالت سیاســی مذهبــی 

همراهــی مــی کــرد. حتــی مدتــی دســتگیر شــده بــود و زنــدان بــود در شــیراز. 

| راستی منظومه مریمهنا هنوز چاپ هم نشده؟  
نــه چــاپ نشــده امــا خــوب شــما کــه خوانــده ایــد. نقــش اصلــی در ایــن منظومــه بــا 
همــان میرمهنــا؛ یاغــی و دزد دریایــی اســت کــه بــه نوعــی رابیــن هــودوار بــه مــردم 
کمــک مــی کنــد و منافــع اشــغالگران اســتعماری را مــورد تاخــت و تــاز و شــبیخون 
قــرار مــی دهــد. در جایــی از تاریــخ آمــده اســت کــه انگلیســی هــا کــه بدتریــن ضربه 
هــا را از او خــورده انــد بــا شــنیدن نــام میرمهنــا دســت و پــا گــم مــی کــرده انــد. یاغــی 

مخوفــی اســت گاه. 
ــا شــاعری چــون شــما  ــدارد ام ــی ن ــدان خوب ــاره او قضــاوت چن ــخ در کل درب تاری

ــد.  ــگاه دیگــری داری ن
میرمهنــا حاکــم مســتقل بنــدر ریــگ شهرســتان گنــاوه بــود کــه بــه راهزنــی دریایــی 
از بیگانگانــی کــه قصــد ورود بــه ایــران را داشــتند می پرداخــت. او بــا وجــود 
هلندی هــا، انگلیســی ها، عرب هــا و بیگانگانــی کــه قصــد تصــرف و تکه تکــه 
کــردن ایــران را داشــتند بــه شــدت مخالــف بــود و قصــد یــک پارچــه کــردن جنــوب 
و تمامــی ایــران را داشــت. او بــار دیگــر در ســال ۱۱۴۵ بــه خــارگ حملــه کــرد و 
۵۸ هلنــدی و ملــوان بومــی را اســیر کــرد. او در ســال های ۱۱۷۵–۱۱۷۶ قمــری بــه 
راهزنــی در خشــکی پرداخــت و امــوال مــردم را در مســیر راه بوشــهر بــه شــیراز بــه 

چپــاول بــرد.
مــردم هنــوز او را بــا همــان تعبیــر انگلیســی هــا دزد دریایــی خطــاب مــی کننــد امــا 
ــکلی در  ــه ش ــخصاتی دارد. ب ــه مش ــا چ ــه میرمهن ــه منظوم ــد ک ــی دانی ــه... م ــن ن م
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ــا  ــم او در دری ــادی را ه ــی زی ــای انگلیس ــتی ه ــت. کش ــط اس ــدوی ج ــه ی عب ادام
ــان  ــران حاکم ــال ای ــه عم ــت ک ــی اس ــت و دوران ــه اس ــان زندی ــد. زم ــی کن ــرق م غ
ــن  ــد. در ای ــی برن ــر م ــه س ــر ب ــار و فق ــتی و فش ــردم در تنگدس ــی دارد و م ناالیق
دوران حکومتــی مرکــزی شــاخصی وجــود نداشــته و اساســا ایــران بــا نظــام فئودالــی 
اداره مــی شــود و خــان و خــان بــازی اســت. خــان منطقــه پادشــاه بــه حســاب مــی 
آمــده انــد. در همیــن دوره اســت کــه وکیــل الرعایایــی چــون کریــم خــان زنــد، بــدل 
بــه حاکــم مطلــق بخــش هایــی  از ایــران مــی شــود کــه او هــم بــه همــه جــا تســلط 
نداشــته اســت تــا چــه برســد بــه ســواحل خلیــج فــارس. توجــه بــه ســواحل از زمــان 
افشــاری شــروع شــد امــا بــاز هــم نتیجــه ای نداشــت. ایــن ســواحل همیشــه یــا دســت 
انگلیســی هــا بــوده یــا دســت عربهایــی کــه از آن طــرف آبهــا مــی آمدنــد و ســواحل 
را در کنتــرل مــی گرفتنــد. ولــی بــه هــر حــال چیــزی بــه نــام حکــوت هــای مرکــزی 
ایــران نقــش چندانــی در اداره امــور ســواحل نداشــته انــد. در ماجــرای میرمهنــا هــم 
همیــن طــور اســت. میرمهنــا نتیجــه اعمــال اســتعماری اســت اســتعمارگران پرتغالــی، 
انگلیســی و هلنــدی اســت. همیــن طــور او محــور و اهرمــی بــرای بــه قــدرت رســیدن 
در منطقــه نیــر بــوده اســت بــه نوعــی کــه انگلیســی هــا از او کار مــی کشــند تــا هلنــدی 
هــا را از خــارک بیــرون کنــد. بــا ایــن اتفــاق انگلیســی هــا ســود اصلــی را بــرده انــد که 
قــدرت مطلقــه ای در ســواحل خلیــج پیــدا کــرده انــد. حتــی کریــم خــان زنــد هــم از 
شــهرت و قــدرت میرمهنــا ســود مــی بــرد تــا بــه دربــار خــودش بپــردازد. مدتــی هــم 
او را بــا خــود بــه مرکــز و در کاخ اصلــی خــودش دعــوت مــی کنــد و از او پذیرایــی و 
اســتمالت مــی کنــد تــا رنجشــی پیــدا نکنــد و در امــور مملکــت کریــم خــان را یــاری 
ــزی  ــم خــان ســر در مــی آورد راه گری ــه از نقشــه هــای کری ــا ک ــا میرمهن رســاند. ام
پیــدا مــی کنــد و فــرار مــی کنــد. تــا اینکــه کریــم خــان از دســتش عاصــی مــی شــود 
و حکــم بــه قتــل او مــی دهــد و میرمهنــا چــاره را گریختــن بــه عــراق و بصــره مــی 
دانــد ... هــم آنجاســت کــه بــا دسیســه عوامــل انگلیــس و کریــم خــان زنــد و والــی 
بغــداد او را دســتگیر و در بصــره بــه دار مــی آویزنــد. والــی بغــداد در ســال ۱۱۸۲ 
)قمــری( میرمهنــا را بــه قتــل رســاند. صــادق خــان زنــد بــه اعتــراض ایــن عمــل بــه 

بصــره لشــکر کشــید و آنجــا را تصــرف کــرد.
ــج  ــه خلی ــران و منطق ــال ۱۷۷۶م از ای ــه در س ــور ک ــتن نیب ــی کارس ــرق آلمان مستش
وجزیــره العــرب دیــدن کــرده بــود جنگهــای بیــن میــر َمِهّنــا زعابــی پســر شــیخ ناصــر 
حاکــم عــرب بنــدر ریــگ، گرمســیر، و کریــم خــان زنــد حکمــران فــارس وشــیراز 
ــد،  ــم خــان زن ــد:  در ســال ۱۷۶۵ میــالدی، همــان کری ــه توصیــف می کن را اینگون
افســری جهــت دریافــت مالیــات وحــق حمایــت نســبت بــه منطقــه گرمســیر فرســتاد، 
امــا میــر َمِهّنــا بــه شــدت بــا فرســتاده کریــم خــان برخــورد کــرد وریــش وســیبیل او 
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را تراشــید. کریــم خــان ســپس ارتشــی قــوی بــه جنــگ او فرســتاد، کــه بنــدر ریــگ 
ــل از  ــده نگــری قب ــا آین ــه هــر حــال ب ــا ب وباقــی ممالــک او را اشــغال کــرد، میرَمِهّن
اینکــه خیلــی دیــر شــود بــه همــراه نیروهایــش وقســمتی از رعیــت خــود بــه جزیــره 
ــره ایــی کــه در آن  ــام داشــت عقــب نشــینی کــرد، جزی ای صحرایــی کــه خــوری ن
بــه انتظــار نشســت تــا ارتــش فــارس از مملکتــش عقــب نشــینی کننــد، بعــد از اینکــه 
آنهــا رفتنــد او از جزیــره خــارج شــد ونیروهــای گارد را از بنــدر ریــق بیــرون رانــد و 

مملکــت خــود را دوبــاره تحــت ســلطه در اورد 
دقیقــا همیــن طــور اســت.  چنــد کتــاب در بوشــهر دربــاره او منتشــر شــده که دوســتان 
مــا نوشــته انــد. تاریــخ کامــل زندگــی و فتوحــات و مــرگ میرمهنــا اســت. از منابــع 
ــادر ابراهیمــی هــم از زندگــی و  ــای ن ــه. آق ــا انجــام رفت ــب نقــل قوله انگلیســی اغل

مــرگ میرمهنــا فیلمنامــه ای تهیــه کــرده بــود و قــرار بــود فیلمــی بســازند. 

آن ســوی آفتاب/ با ســایه ســار رسد و مســی رنگ انگار/ خورشــید دیگری/ خورشــید 
رسدی/ از کهکشــان دیگــری از اعمــاق/ از کهکشــان دیگــری/ از اعمــاق/ از کهکشــان 
رسدی /بــر ناخــدا و کشــتی او /کــرده بــود افــول/ و ناخــدا و کشــتی او را /در زمهریــری از 
رنــگ/ و رنــگ هایــی از یــخ ســوزان/ در مغربــی متــرد از خــون و یــخ یلــه مــی داشــت/ 
آن ســوی آفتــاب/ نیلوفــران غــول آســا/ ترســیم محــض حــریت بودنــد/ و روی ســاق 
هــای الغــر افیونــی/ رسهــای پــری خــود را مــی جنباندنــد /گویــی در آن هیاهــوی ســاکن 
مــی خواندنــد /مزمــور همرسایــی مرمــوزی را /آری نهنــگ مــرد /آری نهنــگ /در آبهــای 
ــد /و آن  ــوب ش ــش مصل ــاو خوی ــر دکل /ن ــان و ب ــر بادب ــور/ ب ــتوا و مح ــر اس ــرصه/ ب ب

صلیــب ســاکت ترســیم/ نــام مریمهنــا شــد /بــر خــزیه هــای شــن ...

| برگردیــم بــه بحــث خودمــان، شــخصیت هــا و آرکــی تایــپ هایــی چــون عبــدوی جــط، 
گــر در شــعر شــما وجــود دارد. آیا این برداشــت  مریمهنــا و حتــی اســب ســفید وحشــی ا
ــر  ــردی دیگ ــان شــیوه کارک ــم در هم ــی را ه ــد وحش ــب سفس ــه اس ــت ک درســتی هس

شــخصیت هــای شــعری شــما بدانیــم یــا خــری؟ 

ــن  ــه تکــرار هــم شــده اســت. خیلــی هــا همی ایــن یــک بحــث جــدی اســت و البت
ــه  ــه ظهــور اســت. البت ــا اســب ســفید وحشــی در ادام ــه آی ــی پرســند ک ســوال را م
ــه هــا در دو کتــاب آهنــگ دیگــر و آواز خــاک فــراوان اســت. شــما در نظــر  نمون
ــا.  ــل نیم ــت. مث ــوم اوس ــه زادب ــزد ک ــی خی ــر م ــی ب ــاعر از محیط ــه ش ــد. ک بگیری
وقتــی مــی خواهــد آن حساســیت هــای خــودش را از کودکــی کــه در اثــر حــوادت 
ــه باعــث رشــد و  ــی ک ــد. حوادث ــان کن ــده، بی ــه وجــود آم و رویدادهــای خاصــی ب
شــخصیت شــاعر شــده طبیعــی اســت کــه ایــن رویدادهــا همــان هایــی هســتند کــه 
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ــش  ــا ری ــزرگ ت ــادر ب ــزرگ و م ــن و پدرب ــیده از والدی ــه او رس ــینه ب ــه س ــینه ب س
ــه.  ــوم و قبیل ســفیدان ق

| در منظومه ظهور چه طور دقیقا این کودکی را می توان جست؟ 
من دقیقا کودکی خودم را در این عرصه از این شعر گذرانده ام. 

| و در عنی حال با اسب هم در رابطه بودید؟ 
ــا  ــد کــه ب ــدر بزرگــم، اینهــا همــه آدمهایــی بودن ــه مــن تمــام اجــدادم، پــدرم و پ بل
اســب و تفنــگ و جنــگ ســرو کار داشــتند. منتهــی نکتــه ای کــه هســت ایــن اســت 
کــه خیلــی هــا کــه مــی پرســند چــرا دیگــر همیــن رویــه را ادامــه نمــی دهیــد. یعنــی 
دیگــر آن حماســه در شــعر شــما حضــور نــدارد. بــی خبرنــد کــه بــه خیلــی نــکات 
ــد کــه زندگــی مــن از کــی و کودکــی مــن چــه  ــر ندارن ــد. خب ــی توجهــی مــی کنن ب
طــور شــروع شــده و بــه کجاهــا رســیده و چــه نتایجــی داشــته اســت و خــود مــن در 
چــه موقعیتــی بــوده ام. نمــی داننــد کــه در  واقــع اســب ســفید وحشــی ، شــعرغیبت 

اســب ســفید وحشــی اســت. 

| و همچننی عبدوی جط و همچنی مریمهنا
ــی  ــن خیل ــت. م ــری هاس ــان گ ــا و طغی ــی ه ــت یاغ ــعر غیب ــور، ش ــعر ظه ــا، ش دقیق
بــه یاغــی هــا عالقــه دارم. یعنــی کلمــه یاغــی بــرای مــن زیباســت و یاغــی هــا هــم 
همیشــه بــرای مــن آدمهــای جالبــی بودنــد. ایــن هــم از کودکــی در ذهنــم رســوب 
ــن  ــا. ای ــوع آدمه ــن ن ــه ای ــرام مــی گذاشــتم ب ــرده. همیشــه دوســت داشــتم و احت ک
هــا قصــه هایــی هــم بــود کــه همیشــه مــادرم بــرای مــن تعریــف مــی کــرد. مــادر مــن 
دریایــی بــود از ایــن داســتان و نقــل هــا و قصــه های شــگفت. افســانه ها و سرگذشــت 
هــای واقعــی محیــط خودمــان در بوشــهر کــه مــن ویــر مــی خــورم چــرا ایــن هــا را 
ضبــط نکــردم. ایــن روایــت هــا بیشــترین تاثیــر را روی کار شــعری مــن داشــته انــد. 
در مقدمــه  پلنــگ دره دیزاشــکن - همیــن کتابــی کــه دســت شماســت-  بــا زحمــت 
دوســت مشــترکمان فــرخ خــان تمیمــی منتشــر شــد در نشــر ثالــث، همینجــا هــم گفتــه 

ام کــه مــن حقیقتــا یــک کــودک مالیخولیایــی بــوده ام. 

نوستالژی دوران است نه حماسه ... 
مرثیه است بر حماسه ... 
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| ظهور    
شادروان منوچهر آتشی

عبدوی جط دوباره می آید
با سینه اش هنوز مدار عقیق زخم

از تپــه هــای آنســوی گــزدان خواهــد 
ــد آم

از تپه های ماسه
که آنجا

ناگاه

 ده تیر  نارفیقان گل کرد
و ده شقایق سرخ

بر سینه ستبر  عبدو 
گل داد

بهت نگاه دیر باور عبدو هنوز هم
در تپه های آن سوی گزدان

احساس درد را به تأخیر می سپارد
خون را هنوز عبدو از تنگچین شال

باور نمی کند
ــم   پــس، خواهــرم. ســتاره چــرا در رکاب

عطســه نکــرد؟
آیا عقاب پیر خیانت

تا زنده تر
از هوش تیز ابلق من بود

که پیشتر ز شیهه ی شکاک اسب
بر سینه تزرو دلم بنشست؟

آیا شبانعلی
پسرم را هم؟... 

باد ابرهای خیس پراکنده را
به آبیاری قشالق  بوشکان می برد

و ابر خیس
پیغام را سوی اطراقگاه:

 امسال ایل
بی وحشت معلق عبدوی جط
آسوده دل، ز تنگه دیزاشکن

خواهد گذشت

دیگر پلنگ  برنو  عبدو
ــای  ــوچ ه ــر ق ــت منتظ ــه  ، نیس در  کچ

ــل ای
امسال،

آسوده تر،
از گردنه، سرازیر خواهید شد.

امسال
    ای قبیله وارث-

دوشیزگان عفیف مراتع یتیمند
در حجله گاه دامنه  زاگرس  

  دوشیزگان یتیم مراتع،
به کامتان باد 

در تپه های آن سوی گزدان
در کنده ی تناور  خرگ  ی

از روزگار خون
ماری دو سر به چله، لمیده است

و بوته های سرخ شقایق
انبوه تر، شکفته تر، اندوهبارتر

بر پیکر برهنه دشتستان،
در شیب های ماسه،

دمیده است
گهگاه،

 با عصرهای غمناک پاییزی
که باد با کپرها

بازیگر شرارت و شنگولیست
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آوازهای غمباری
آهنگ های فایز

از شیب های ماسه
از جنگل معطر سدر و گز

در پهنه بیابان می پیچد
مثل کبوترانی

که از صفیر گلوله، سرسام یافته
از فوج خواهران پریشان جدا شده

در آسمان وحشت چرخان
سرگردان

| خنجرها ، بوسه ها و پمیان ها
::

اسب سفید وحشی
بر آخور ایستاده گرانسر

دشــت  مفلــوک  ی  ســینه  اندیشــناک 
هاســت

ــوخته  ــید س ــه ی خورش ــاک قلع اندوهن
ــت اس
با سر

غرورش ، اما دل با دریغ ، ریش
عطــر قصیــل تــازه نمــی گیــردش بــه 

خویــش
اسب سفید وحشی ، سیالب دره ها

بسیار از فراز که غلتیده در نشیب
رم داده پر شکوه گوزنان

بسایر در نشیب که بگسسته از فراز
تا رانده پر غرور پلنگان

اسب سفید وحشی با نعل نقره وار
بس قصه ها

نوشته به طومار جاده ها
بس دختران ربوده ز درگاه غرفه ها

خورشید بارها به گذرگاه گرم خویش

از اوج قله بر کفل او غروب کرد
مهتاب بارها به سراشیب جلگه ها
بر گردن سطبرش پیچید شال زرد

کهسار بارها به سحرگاه پر نسیم
بیدار شد ز هلهله ی سم او ز خواب
اسب سفید وحشی اینک گسسته یال

بر آخور ایستاده غضبناک
سم می زند به خاک

گنجشک ای گرسنه از پیش پای او
پرواز می کنند

یاد عنان گسیختگی هاش
در قلعه های سوخته ره باز می کنند

اسب سفید سرکش
بر راکب نشسته گشوده است 

یال خشم
جویای عزم

گمشده ی اوست
می پرسدش 

ز ولوله ی صحنه های گرم
می سوزدش 

به طعنه ی خورشید های شرم
با راکب شکسته دل اما نمانده هیچ

نه ترکش و نه خفتان
شمشیر ، مرده است

خنجر شکسته در تن دیوار
عزم سترگ مرد بیابان فسرده است

اسب سفید وحشی !
مشکن مرا چنین

بر من مگیر
خنجر خونین چشم خویش

آتش مزن به ریشه ی خشم سیاه من
بگذار تا بخوابد 

در خواب سرخ خویش
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گرگ غرور گرسنه ی من
اسب سفید وحشی

دشمن کشیده خنجر مسموم نیشخند
دشمن نهفته کینه به پیمان آشتی

آلوده زهر با شکر بوسه های مهر
دشمن کمان گرفته به پیکان سکه ها

اسب سفید وحشی
من با چگونه عزمی پرخاشگر شوم

ما با کدام مرد درآیم میان گرد
من بر کدام تیغ ، سپر سایبان کنم

من در کدام میدان جوالن دهم تو را
اسب سفید وحشی !

 شمشیر مرده است
 خالی شده است سنگر

 زین های آهنین
هر دوست کو فشارد 

دست مرا به مهر
مار

فریب دارد پنهان در آستین
اسب سفید وحشی

در قلعه ها شکفته گل جام های سرخ
بر پنجه ها 

شکفته گل سکه های سیم
فوالد قلب زده زنگار

پیچید دور بازوی مردان 
طلسم بیم

اسب سفید وحشی
در بیشه زار چشمم جویای چیستی ؟

آنجا غبار نیست 
گلی رسته در سراب

آنجا
پلنگ نیست 

زنی خفته در سرشک
آنجا حصارنیست 

غمی بسته راه خواب
اسب سفید وحشی

آن تیغ های میوه اشن قلب ای گرم
دیگر نرست خواهد از آستین من
آن دختران پیکرشان ماده آهوان

دیگر ندید خواهی
 بر ترک زمین من

اسب سفید وحشی
خوش باش با قصیل تر خویش
با یاد مادیانی بور و گسسته یال
شییهه بکش ، مپیچ ز تشویش

اسب سفید وحشی
بگذار در طویله ی پندار سرد خویش

سر با بخور گند هوس ها بیا کنم
نیرو نمانده تا که فرو ریزمت به کوه
سینه نمانده تا که خروشی به پا کنم

اسب سفید وحشی
خوش باش با قصیل تر خویش

اسب سفید وحشی اما گسسته یال
اندیشناک قلعه ی مهتاب 

سوخته است
گنجشک های گرسنه از گرد آخورش

پرواز کرده اند
یاد عنان گسیختگی هاش

در قلعه های سوخته ره باز کرده اند
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 عیل هوشمند
برای منوچهر آتشی

همیشه این پیراهن
بر تنت می آید

همیشه این عینک بر چشمهات
همیشه این سبیل ...

قشقرق کلمات
و مصرع های بی تاب

آویخته بر طناب تصاویر
همیشه اینگونه بودی

شاعری شگفت
که از بازیگوشی واژه ها و

تفکر ایلیاتی اجدادت بر می گشتی
از انسان بی مالحظه ی شفاف

همیشه این پیراهن
همیشه این لب

همیشه این زمزمه
که می ریخت در هوا

و تن می شست در بیکرانه ی 
رفتارت

و خط می کشید روی عبور شب
همیشه اینگونه بودی

اینگونه می آمدی

از سطور مطنطن
تا متن را از خالء حاشیه برانی

و روایتی بپاشی
در صفحه ای سپید

که فردا روزی دیگر
آتش فشانی باشی

بر دست های جغرافیای کاغذ
همیشه این آتش
همیشه این آتشی

فروزان است
آقای آتشی!

بیا تا دیر نشده سیگاری
و در مهربانی نگاه هم خوب بنگریم

و سر بگذاریم روی شانه ی سنگ
و زار زار بگریزیم

تا دامنه ی همیشه ی شقایق ها

همیشه این پیراهن
همیشه این بندر
همیشه این دریا

رفتار تو همیشه می گذرد
از این کوچه تا آنجا که

گل بریشم
مست می کند رویاهامان

و بیدار می کند عطر تو را
در مشام کلمات

همیشه تو می گذری
اینجا...

و صدایی خش دار
بر می خیزد از این رادیوی قدیمی
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ــی بســیار  ــا دیارگرای ــری ی ــوع بومی گ ــک ن ــی ی ــوب اســت؛ یعن  آتشــی نیمــای جن
ــا  ــه مکان ه ــه ب ــامل توج ــی ش ــن بومی گرای ــود. ای ــده می ش ــار او دی ــدید در آث ش
و مناطقــی ماننــد بوشــهر و عســلویه اســت کــه خــودش در فضــای آن هــا زندگــی و 
تنفــس کــرده اســت. ایــن فضاهــا را بخصــوص در  آهنــگ دیگــر  کــه اولیــن کتــاب 
و بهتریــن کار اوســت، به شــدت احســاس می کنیــم و می بینیــم کــه از بــس ایــن 
فضاهــا را زیبــا ترســیم کــرده، چیــزی بــرای شــاعران جنــوب باقــی نگذاشــته اســت.

ــاره آتشــی،  دو مــاه تحقیــق میدانــی  ــرای نوشــتن کتــاب  شــعر زمــان مــا  درب مــن ب
ــفرها  ــن س ــودم. در ای ــد ب ــفر و رفت وآم ــب در س ــن کار مرت ــرای ای ــردم و ب می ک
متوجــه شــدم کــه چــرا آتشــی این قــدر طبیعت ســتیز اســت؛ چــون در جنــوب بعــد 
ــعر  ــن ش ــه ای ــادم ب ــود. ی ــود می ش ــا ناب ــبزی ها و زیبایی ه ــه س ــان هم ــد ناگه از عی
ــه صخــره گــذارد/  ــوع دامنه هــا/ کــه ســر ب ــه پیــش از طل ــل الل ــو مث ــد کــه:  ت می افت
ــعادت  ــب س ــارم/ عج ــینه می فش ــه س ــان ب ــت توف ــو را ز وحش ــی/ ت ــی و پاک غریب
ــدید  ــای ش ــود و گرم ــی می ش ــا طوفان ــا دری ــوا ی ــوب، ه ــی در جن ــی!  وقت غمناک
می آیــد، انســان ها بایــد پنــاه یکدیگــر باشــند، امــا بعــد از مدتــی شــعر آتشــی ناگهــان 

ــود. ــت می ش ــه طبیع ــم ب ــار خش ــرد و گرفت ــه می گی ــت فاصل ــا طبیع ــت ب از صمیمی

آتشــی در  دیــدار در فلــق  بســیار بــه تهــران هجــوم مــی آورد،  چــون دوســت دارد 
بــه دیــار خــود برگــردد؛ امــا ایــن کتــاب در عیــن حــال کتــاب خوبــی بــوده و همــراه 
بــا  حریــق بــاد  نصــرت رحمانــی جایــزه گرفتــه اســت. آثــار بعــدی او  وصــف گل 
ســوری ،  اتفــاق آخــر  و  غــزل غزل هــای ســورنا  اســت کــه آخــری شــگفت انگیز 
زیباســت،  امــا  گنــدم و گیــالس  و  خلیــج و خــزر  را مــن دوســت نــدارم. می شــود 

 چهره ماندگار حقش بود

| فیض شریفی

به احترام

منوچهر آتیش
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گفــت  خلیــج و خــزر  از نظــر ســاختاری، شــعر کوتاهــی بــوده کــه بــه آن آب بســته 
اســت، در حالی کــه می توانســته آن را در یــک شــعر کوتــاه بگویــد. یکــی از 

مشــکالت آتشــی هــم بازگشــت بــه فضــای روستاســت.

گــر آتشــی می دانســت کــه می خواهــد چنــد روز بعــد بمیــرد، جایــزه چهــره مانــدگار 
ــگ  ــه  آهن ــع ک ــود. آن موق ــدگاری ب ــره مان ــا چه ــی واقع ــرد. آتش ــول نمی ک را قب
ــام  ــتم ن ــن می خواس ــود، م ــه ب ــورده و گفت ــرت خ ــروغ حس ــد، ف ــر ش ــر  منتش دیگ
ــدی  ــوان  تول ــا عن ــه ب ــود ک ــی ب ــورش کتاب ــذارم،  منظ ــر  بگ ــگ دیگ ــم را  آهن کتاب
دیگــر  منتشــر شــد. امــا آتشــی دچــار مشــکالت خانوادگــی شــد و در ســال 60 یــا 
ــارداری می کــرد.  ــگان انب ــد. در دوره ای در چن 61 هــم از ســروش اخراجــش کردن
بچــه داشــت و در تنگنــای مالــی بســیار شــدیدی گرفتــار شــده بــود کــه بــه آن ســمت 

ــرد. ــی ســیر نمی ک ــود و در فضــای شــعر دولت ــی نب ــا آن طرف کشــیدندش، ام

آتشــی 21 کتــاب شــعر دارد و 2000 صفحــه شــعر ســروده اســت. غیــر از ایــن 2000 
صفحــه هــم شــعرهای دیگــری دارد کــه مــن بعضــی از آن هــا را از مجلــه  کارنامــه  
ــزه گرفــت. او شــاعر  ــد ترجمــه هــم انجــام داد و جای ــم اســتخراج کــرده ام. چن قدی
ــر هم والیتی هایــش و شــاعرانی همچــون فــروغ، باباچاهــی،  ــود کــه ب تأثیرگــذاری ب
ســعید مهیمنــی و... تأثیــر گذاشــت. زبــان خاصــی داشــت کــه مخصــوص خــودش 

بــود. اگــر عادالنــه نــگاه کنیــم، انتخــاب او بــه عنــوان چهــره مانــدگار حقــش بــود.

ــد  ــی در رفت وآم ــای ادب ــه طیف ه ــا هم ــت و ب ــربی داش ــه وسیع المش ــی روحی آتش
بــود؛ بنابرایــن شــاعران دولتــی بدشــان نمی آمــد او را در ســیطره قلمــرو خــود 

ــود. ــی نب ــا او شــاعر دولت ــد،  ام ــی کنن معرف
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ــا  ــه آن ه ــرد؛ جــوری ک ــی خــوب و راحــت برخــورد می ک ــا خیل ــا جوان ه آتشــی ب
ــذارد.  ــرام می گ ــا احت ــه آن ه ــه ب ــن هم ــی ای ــه آتش ــه چگون ــدند ک ــردرگم می ش س
ــه بعــد اســت.  اســب ســفید  ــه نظــرم او از 10 شــاعر برتــر معاصــر ایــران از نیمــا ب ب
وحشــی  و شــاهکارهای دیگــرش نشــان می دهنــد کــه شــاعر قدرتمنــدی بــوده؛ هــم 
در آثــار کالســیک و هــم در شــعرهای نیمایــی و خصوصــا شــعر ســپید. در شــعرهای 

ــود. ــده می ش ــی دی ــی کم ــای خیل ــپیدش ضعف ه س

فــروغ عجلــه می کــرد. دربــاره نادرپــور هــم عجلــه کــرد، امــا بعــدا نادرپــور شــعرهای 
ــال داد و  ــه ایــن شــاعران پروب ــه نظــر مــن این قــدر کــه تهــران ب ــدگاری گفــت. ب مان
ــی  ــد. کســی همچــون محمــد بیابان ــس ندادن ــران پ ــه ته ــا ب ــا را برکشــید، آن ه آن ه
ــر او هــم  ــن شــده اســت؛  اگ ــوب دف ــه اآلن در جن ــدی اســت ک شــاعر بســیار توانمن
ــران  ــه ته ــی ب ــرم آتش ــه نظ ــت. ب ــم نداش ــی ک ــزی از آتش ــد،  چی ــران می آم ــه ته ب

ــت. ــرده اس ــی ک کم لطف
فــروغ هــم کــه می گفــت تهــران او را خــراب کــرده، شــاید منظــورش از نظــر 
ــو  ــوج ن ــا م ــران ب ــه ته ــدن ب ــا آم ــه از نظــر شــعری آتشــی ب ــوده،  وگرن شــخصیتی ب
ــن  ــد. اآلن م ــود آم ــه وج ــعرش ب ــی در ش ــد و تحول ــنا ش ــامدرن آش ــه پس و اندیش
ــاب از کســی منتشــر  ــاب دارم و در شهرســتان غریــب ام، امــا در تهــران دو کت 20 کت

می شــود و بعــد شــب و روز مصاحبــه و... دارد.

ــت  ــوان گف ــام داد. نمی ت ــادی انج ــی زی ــای ادب ــا کاره ــروش و تماش ــی در س  آتش
ــمن  ــران دش ــار داد. ته ــه او اعتب ــرد و ب ــهورش ک ــران مش ــرد، ته ــش ک ــران خراب ته
کســی نیســت. آدم بایــد خــود را بــا محیطــش وفــق دهــد،  البتــه آتشــی شــعری هــم 
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ــت:  ــروده اس ــت. او س ــده اس ــت ش ــران اخ ــا ته ــد ب ــان می ده ــه نش دارد ک

|  من اما در همنی شهر
 از بوستانی گذشتم و عشق را دیدم

 که ناگهانی از پس نارونی درآمد
 با دامن گلی رنگ و بی عینک آفتابی

 و لبخندی به سمت قلب شاعر هفتادساله ای
شلیک کرد

 و هوا
ناگهان بارانی شد  

 این شعر نشان می دهد که او با تهران اخت شده است.
ــران  ــه ته ــر او ب ــت. اگ ــد و برگش ــت بمان ــا نتوانس ــت، ام ــم رف ــا ه ــه اروپ ــی ب  آتش
نمی آمــد و در فضــای شــهر خــود می مانــد، کارهایــش تکــرار می شــد. شــاعر 
بایــد تجربــه زیســتمانی داشــته باشــد، مرتــب نــگاه کنــد، ببینــد و کشــف کنــد. شــاید 
ــه ســفر می رفــت و شــهرهای دیگــری را هــم  ــا اگــر شــاعری مثــل حافــظ هــم ب حت
می دیــد، می توانســت شــعرهای بهتــری بگویــد. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه 
ــه  ــد، درحالی ک ــراد می گیرن ــد، ای ــه روســتایی دارن ــه روحی ــه شــاعرانی ک ــه ب ــرد ک ک
لــورکا هــم روحیــه روســتایی داشــت،  امــا شــاعری جهانــی شــد و روحیــه او دلیــل 

بــر غیرمــدرن بودنــش نبــود.
منبع: ایسنا
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ضیا موحد

ــاب  اشــعار آتشــی ن
وی  هــای  غــزل  و 

ــت. ــو اس ــال ن کام
آتشــی شــعر را مــی 
ــه  ــت و بالفاصل نوش
ــش آن  ــدون ویرای ب
را منتشــر مــی کــرد. 
او بــدون شــعر قــادر 
نبــود  زندگــی  بــه 
تعــداد  رو  ایــن  از 
ــی دارد. ــعار باالی اش
ــن  ــوی تری آتشــی ق
اقلیمــی-   شــاعر 
منطقــه ای اســت کــه 
تخیــل  قــدرت  از 
بــاال برخورداربــود.

 

هرمز عیل پور 

آتشــی بجــز شــعر 
نمــی  چیــزی  بــه 

یشــید ند ا
شــعرهایم را مدیــون 
مرحــوم  اســتادی 

آتشــی هســتم.
ســال   40 طــی 
ارتبــاط خانوادگــی 
شــاعر  ایــن  بــا 
فقیــد فهمیــدم کــه 
وی بجــز شــعر بــه 
چیــزی دیگــر نمــی 

. یشــد ند ا

حافظ موسوی 

کــه  فرصتــی  هــر 
طــی دو ســه ســال 
گذشــته دســت داد، 
ــای  ــه ه ــاره جنب درب
شــعر  گوناگــون 
صحبــت  آتشــی 

کــردم.
دارای  وی  شــعر 
ــت  ــوارهایی اس دش
کــه خواننــده را در 
برخــی مــوارد پــس 
مــی زنــد، از ایــن 
رو شــاید نیــاز بــه 
ــن  ــی در ای ــد ادب نق

بــاره باشــد.
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کامیار عابدی 

ــکالتی  ــی از مش یک
کــه در شــعر کهــن 
وجــود  فارســی 
اســت  ایــن  دارد 
هــای  زمینــه  کــه 
آن  جغرافیایــی 
اســت. یکنواخــت 
ایــن مســاله منجــر 
کــه  شــده  آن  بــه 
شــاعرانی  تعــداد 
کــه خطــر کــرده و 
از ایــن یکنواختــی 
انــد  کــرده  عبــور 
ــرا  ــد زی ــدك باش ان
خواســتند  نمــی 
امکانــات قافیــه را از 

بدهنــد. دســت 

 

رشید کاکاوند

و  شــخصیت  در 
ــی  ــعار وی تلفیق اش
شــود  مــی  دیــده 
از  گــذر  آن  و 
دشتســتان و جنــوب 
هــوای  و  حــال  و 
ــخ  سلحشــورانه تاری
ــوب  ــگ جن و فرهن

اســت. کشــور 
شــاید همیــن تلفیــق 
یکــی از دالیــل بــی 
توجهــی بــه مرحــوم 
آتشــی  منوچهــر 
باشــد کــه بــه اشــعار 
ــج  ــدازه پن ــه ان وی ب
تــن شــعر فارســی 
توجــه نشــده اســت 
ایــن  چنــد  هــر   ،
ــه  ــی ب ــف آتش ضع
ــد. ــی آی ــمار نم ش

محمود دولت آبادی

از  آتشــي  منوچهــر 
شــاعران  معــدود 
ــا  معاصــر اســت کــه ت
زمانــي کــه قلــب او 
فرمــان نمي  داد، شــعر 
شــب  نمي  ســرود. 
اشــعارش  گذشــته 
بــه  مــي  زدم  ورق  را 
و  دریافتــم  نکتــه  اي 
اشــراقي  حــس  آن 

بــود. آتشــي 
کارنامــه  بــه  اگــر 
آتشــي نــگاه کنیــم، 
مي  شــویم  متوجــه 
کــه او واقعــا بــا حــس 
درگیــر  شــاعري 
ــس  ــوده و داراي ح ب
خاصــي  شــهودي 

اســت. بــوده 
.
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ســابقه  دوســتي مــن و آتشــي بــه ســال  هاي آخــر دهــه 30 
بــاز مي  گــردد؛ در دهــه 30 شــعر میــان قشــر روشــنفکر از 
اهمیــت خاصــي برخــوردار بــود و دربــاره هــر شــعري کــه 

ــد. ــث مي  ش ــاعت  ها بح ــود، س ــروده مي  ش س
فریــدون مشــیري در آن زمــان مســوول  افــزود:  وي 
صفحــات شــعر روشــنفکر بــود و مــن بــا او رفــت و 
آمــد بســیاري داشــتم و بــا هــم شــعرهاي آتشــي را 
ــد شــدم  ــه شــعر او عالقه  من ــم کــه در نهایــت ب مي  خواندی
ــه  ــم ک ــر مي  کن ــعرها را منتش ــن ش ــودم ای ــه خ ــم ک و گفت
ــه  ــدازي ک ــا پس  ان ــن ب ــه شــعرهایش را فرســتاد و م او بقی

ــدم. ــي ش ــعرهاي آتش ــر ش ــن ناش ــتم، اولی داش
آتشــي روشــنفکر کــه از بوشــهر بــه عنــوان شــاعر ایلیاتــي 
ــا و  ــرش آن صف ــان عم ــاي پای ــا روزه ــد ت ــران آم ــه ته ب

ســادگي بــا خــود بــه همــراه داشــت.
میــان  بــه  حــرف  گذشــته  خاطــرات  از  ســال  ها  مــن 
ــد،  ــرا آزار مي  ده ــرات م ــن خاط ــه ای ــرا ک ــاورده  ام؛ چ نی
ــوي  ــا از س ــن روزه ــه ای ــي ک ــر حرف  های ــه خاط ــا ب ام
محافــل مختلــف بــه گــوش مي  رســد و گاهــي حتــي 
کــه  مي  دانــد  الزم  مي  نامنــد،  سانســورچي  را  آتشــي 
بخشــي از ایــن خاطــرات را بــراي شــما بازگــو کنــم.

مســوول  نیــز  آتشــي  و  سرپرســت  مــن   53 ســال  در 
ــد  ــس از انتشــار چن ــود و پ ــه تماشــا ب ــي مجل صفحــه ادب

 شنبه سوراخ
باعث دردرس آتشی شد
|رضا سید حسییني

به احترام

منوچهر آتیش
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ــر  ــه منتش ــي ک ــل مطالب ــه دلی ــاواك ب ــا ، س ــماره  تماش ش
زنــدان  در  روز   15 و  کــرد  دســتگیر  مــرا  مي  کردیــم، 
ــدان  ــتم از زن ــتان توانس ــي از دوس ــك یک ــا کم ــه ب ــدم ک مان
ــه  ــکلي ک ــتر مش ــویم بیش ــق ش ــي دقی ــر کم ــوم، اگ آزاد ش
ــه  ــود ک ــر ســر شــعرهایي ب ــد، ب ــش مي  آی ــراي تماشــا پی ب
ــعرها  ــن ش ــرد و یکــي از ای ــر مي  ک ــا منتش ــي در تماش آتش
ــي  ــیعي در پ ــال وس ــه جنج ــود ک ــوراخ  ب ــنبه س ــعر  ش ش
ــاره آتشــي  داشــت و ایــن موجــب حیــرت اســت کــه درب

چنیــن حرف  هایــي را بزننــد.
در ســفر بــه کشــور تاجیکســتان  بــا برخــي از شــاعران 
تاجیــك روبــرو شــدم کــه شــعر آنهــا بســیار سیاســي و 

ضددولتــي بــود، 
ــه  ــما مای ــراي ش ــعرها ب ــن ش ــه ای ــم ک ــا گفت ــه آنه ــي ب وقت
اگــر  و  هنرمندیــم  مــا  کــه  گفتنــد  نمي  شــود،  دردســر 
همیــن حــاال گوشــي تلفــن را برداریــم از شــوراي دولتــي 

درخواســتي کنیــم، پاســخ نــه نمي  شــونیم.
ــجد  ــز و مس ــد مرک ــتیم از چن ــا مي  خواس ــفر م ــن س در ای
ــراي  ــه ب ــن ک ــراي ای ــیر ب ــن مس ــه در ای ــم ک ــد کنی بازدی
مشــکلي پیــش نیایــد، چندیــن ســرباز را همــراه مــا کردنــد 
کــه ایــن بــراي کشــوري تــازه اســتقالل یافتــه بســیار عجیــب 

ــود. ب
ایلنا.
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ــی  ــان ضعیف ــا، زب ــان نیم ــه زب ــد ک ــور می کردن ــوان تص ــه اخ ــا از جمل ــاگردان نیم ش
ــق  ــن فربهــی را از طری ــرد و ای ــه ک ــان را فرب ــن زب ــد ای ــد بای اســت. تصــور می کردن
شــعر کالســیک بــه منصــه ظهــور رســاند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه اخــوان – کــه 
ســخنور تــراز اولــی در شــعر معاصــر اســت و تردیــدی در ایــن نیســت- همچنــان بــه 
ــن  ــان او شــعر خراســان اســت. بنابرای ــد و پشــتوانه زب شــعر خراســان رجــوع می کن
ــب  ــن ترتی ــه همی ــت. ب ــاوت اس ــان متف ــا در زب ــوآوری نیم ــا ن ــوان ب ــوآوری اخ ن
ــه شــاملو دانــش  ــا نیمــا متفــاوت اســت. البت ــان شــعر شــاملو هــم ب نوآوری هــای زب
ــا  ــود. ب اخــوان را از شــعر کالســیک نداشــت و بیشــتر توریســت متــون کالســیک ب
ایــن حــال شــاملو ســعی کــرد بــا پشــتوانه نثــر کالســیک بــه زبــان شــعر خــود فخامــت 

ببخشــد.

وجــه اندیشــگانی در شــعر نیمــا قــوی اســت اما شــیوه اعمــال این اندیشــه بــا صناعات 
شــعری در شــعر نیمــا گــره خــورده اســت. شــعر نیمــا همان طــور کــه اشــاره ای هــم 
ــوای آن را از هــم  ــد فــرم و محت کردیــد، از آن شــعرهایی اســت کــه شــما نمی توانی
تفکیــک کنیــد. در حالــی کــه در شــعر بســیاری از شــاعران پیــرو او، فــرم از محتــوای 
ــه  شــعر قابــل تفکیــک اســت. یعنــی می شــود تشــخیص داد کــه شــاعر در کجاهــا ب
ــا  ــا احساســی را خواســته الق ــه اندیشــگانی ی ــدام جنب بیانگــری رو آورده اســت و ک
کنــد یــا کــدام محــور را خواســته عمــده کنــد تــا بــه خواننــده منتقــل شــود. بنابرایــن 
از ایــن حیــث هــم جــز فــروغ بایــد شــعر پیــروان نیمــا را از شــعر او جــدا کــرد. شــعر 
نیمــا ایــن ویژگــی را دارد کــه اندیشــه در آن مســتحیل می شــود بــه جــای اینکــه بــه 

صراحــت دربیایــد و بیــان شــود.

ی آتشی   جهان شعر
از رویایی  عمیق تر است

در گفت و گو با | عنایت سمیعی

به احترام
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وضعیــت منوچهــر آتشــی، وضعیــت ترا ژیکــی بــود. هــم در بعــد زندگــی شــخصی 
و هــم در ارتبــاط بــا مســائل سیاســی. آتشــی شــاعر بــوده و در مقــام شــاعر بــه هیــچ 
رو طرفــدار هیــچ دولتــی، نــه قبــل و نــه بعــد از انقــالب نبــوده و ایــن را شــعرهای او 
فریــاد می  زنــد. او بــه لحــاظ وضعیــت تراژیکــی کــه داشــت، شــرایطی مثــل دیگــر 
ــه ای  ــر در جنب ــر دو نف ــد. ه ــدا می کن ــی م.آزاد پی ــزرگ هم نســل خــود یعن شــاعر ب
ــاد،  ــان افت ــا برای ش ــا دولت ه ــاط ب ــه در ارتب ــی ک ــاظ اتفاق ــه لح ــود ب ــی خ از زندگ
ــد و چــه  ــرار می گیرن ــی ق ــد آدم هــا در چــه موقعیت ــد دی دچــار مخاطــره شــدند. بای
ــائل  ــن مس ــورد ای ــادگی در م ــه س ــوان ب ــود. نمی ت ــادث می ش ــا ح ــر آنه ــرایطی ب ش
ــا آگاهــی  ــم ب ــا بتوانی داوری کــرد. بایــد از نزدیــک شــاهد زندگــی آدم  هــا باشــیم ت
بیشــتری در مــورد آنهــا حــرف بزنیــم. ایــن در حالــی اســت کــه بــر خــالف هیاهویــی 
کــه در مــورد آتشــی هســت، چیــز چندانــی هــم عایــد او نشــد. آتشــی حتــی یــک 
اتــاق از خــودش نداشــت و یــک عمــر هفتــاد و چنــد ســاله را بــا فقــر و فاقــه ســپری 
کــرد. آنچــه بــرای مــن مســلم اســت، جایــگاه بلنــد آتشــی در شــعر فارســی اســت. 
مــن شــعر را بــه مثابــه شــعر نــگاه می کنــم. چــه بســا افــراد مبــارزی کــه شــاعر خوبــی 
نبودنــد یــا بالعکــس. اتفاقــی کــه در مــورد آتشــی در روزهــای آخــر عمــرش افتــاد، 
ــود را  ــعر خ ــه ش ــه خالق ــتند وج ــا توانس ــا آنه ــد آی ــد دی ــاد. بای ــا افت ــرای خیلی ه ب
یــک عمــر حفــظ کننــد؟ مــن جهــان شــعری آتشــی را بــه مراتــب از شــعر کســی مثــل 
ــی  ــی یــک جهــان بی ســکنه اســت. در حال ــم. شــعر رویای ــر می بین ــی عمیق  ت رویای
ــا همــه پیچیدگی هــا، رنج هــا  ــا انســان ســر و کار داریــد ب کــه در شــعر آتشــی شــما ب

و مرارت هایــش.
منبع اعتماد
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مقدمه:
ــه ۱۹۱۴ در  ــد ۱۸ م ــف  در متول ــن کاتِس ــی  روم ــام اصل ــا ن ــن گاری  ب  روم
ــری در  ــن گ ــت.  روم ــده اس ــا آم ــه دنی ــودی ب ــواده ای یه ــکو و در خان مس
دوران زندگــی سیاســی اش، حــدود ۱۲ ُرمــان نوشــت. بــه همیــن دلیــل 
بســیاری از کارهایــش را بــا نــام مســتعار می  نوشــت. نام  هایــی ماننــد : 
Fosco Sinibaldi, Shatan Bogat , Emile Ajar . مادامــی کــه بــا 
نــام مســتعار  امیــل آجار بــه نویســندگی می پرداخــت، تحــت نامــی بــه 
عنــوان  رومــن گری نیــز داســتان می  نوشــت.  َگری فــرم امــری فعلــی بــا 
معنــای  بــه دنیــا آمــدن و هــم  گاری بــه معنــی  آتــش گرفتــن در زبــان روســی 
اســت. کلمــه آجــار نیــز واژه ای اســت کــه در زبــان  روســی به معنــای  ذغــال 
ــوار  ــوم  ان ــه مفه ــی و ب ــالح انجیل ــک اصط ــه ی ــت ک ــای زنده اس ــنگ  ه س

الهی اســت.
از همیــن رو،  رومــن گاری ، ُمــدل آمریکایــی شــده فعــل  َگــری را بــه عنــوان 
نــام مســتعار خــود، انتخــاب کــرد. البتــه ایــن انتخــاب تــا حــدودی بــه دلیــل 

ــز  بود.)شــهرابی، 1390( قهرمــان  رومــن و  گــری کوپر نی
در اهمیــت و ضــرورت پرداختــن بــه جهــان داســتانی  رومن گاری همیــن 
بــس کــه تأکیــد شــود برخــی رمان هــای رومــن گاری همچــون  زندگــی 
در پیــش رو در صــدر فهرســت پرفروش هــای ادبــی قــرار گرفتــه اســت.
ــا توجــه بــه اینکــه بــر کســی پوشــیده نیســت  )خبرگــزاری کتــاب..، 1395( ب
ــی  ــر زندگ ــه ب ــان ک ــن انس ــر ذه ــا ب ــه تنه ــژه ای ن ــرات وی ــتانی تأثی ــات داس ادبی

ی  رومن گار
گرد  برریس  آثار رومن گاری   میرز

تنظمی | فاطمه شعباین
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ــوان  ــه عن ــورد توجــه، رومــن گاری ب ــا آنچــه در این جــا م ــذارد. و ام او می گ
ــارض  ــًا متع ــاوت و بعض ــف و متف ــای مختل ــدر روایت ه ــنده آن ق ــک نویس ی
ــوردش  ــادگی در م ــه س ــوان ب ــه نت ــرده ک ــه ک ــش ارائ ــی و کارهای ــرای زندگ ب
روایت ســازی های  و  قصه پردازی هــا  و  ابهام هــا  و  رســید  جمع بنــدی  بــه 
دیگرانــی کــه در زمــان حیــات و پــس از مــرگ او در مــوردش نوشــتنداند و 
در نقــد او آمــده اســت: می توان گفــت جــذب خواننــدگان جدیــد، مســخره 
کــردن نهادهــای رســمی متولــی ادبیــات و لــذت بــردن از منتقدانــی که ســرگرم 
مقایســه ی غــول نوظهــور ادبیــات فرانســه )آژار( بــا غــول قبلــی )رومــن گاری( 

ــا( ــعبانعلی، بی ت ــوده است. )ش ــای او ب ــه انگیزه  ه ــدند، از جمل ش
ــه پرســش اینکــه:  ــد نظــر اســت پاســخ ب ــل م ــن اســاس، آنچــه در ذی ــر ای ب
کارشناســان چــه نقــدی را بــر جهــان داســتانی رومــن گاری مطــرح می کننــد؟ 

ــود. ــخ داده ش ــش پاس ــن پرس ــه ای ــود ب ــالش می ش ــال ت ــن مق ــه در ای ک
بحث و برریس:

ــوزۀ  ــی در ح ــای تخصص ــت از میزگرده ــی اس ــع گزارش ــش در واق ــن بخ ای
ادبیــات در ایــن برنامــه بریــده ای از میزگــرد تخصــص بررســی جهــان داســتانی 
رمــان  رومن گاری نویســندۀ مطــرح و تأثیرگــذار فرانســوی را خواهیــد شــنید. 
ــی،  ــه توکل ــمیعی، معصوم ــا س ــی، علیرض ــم خان ــدان، محمدقائ ــد خن محم
مجیــد اســطیری، ملیــکا آلیــک و حســن صنوبــری صاحب نظرانــی هســتند کــه 
ــد. در ایــن میزگــرد حضــور داشــته اند و صحبت هــای آنهــا را خواهیــد خوان

ایــن میزگــرد در موسســه شهرســتان ادب برگــزار شــده و از برنامــه رادیویــی 
فانــوس بــه روی کاغــذ آمــده  اســت.
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حسن صنوبری

 وقتــی بــه رومــن گاری فکــر می کنــم بــه ایــن نکتــه فکــر می کنــم کــه یــک نویســنده 
ــد انجــام دهــد؟ خــب فلســفی  ــرای خلــق یــک جهــان داســتانی چــه کارهایــی بای ب
هــم فکــر کنیــد یــک نویســنده بخواهــد یــک جهــان را خلــق کنــد یــا بایــد از زندگــی 
ــی  ــه از زندگ ــران ک ــی دیگ ــا از زندگ ــد، ی ــش بنویس ــا از تخیل ــد، ی ــودش بنویس خ
دیگــران بــا یــک مطالــعۀ زیــادی بایــد همــراه باشــد کــه کار طبیعــی باشــد بیشــتر وقتها 
کــه نویســنده بــا تخیــل صــرف ســراغ خلــق یــک جهــان مــی رود عمومــا کار تصنعــی 
می شــود و کار باورپذیــر نیســت خــب فرصــت زندگــی یــک نویســنده آن دوره ای که 
شــروع کنــد بــه نوشــتن و بگوییــم از بیســت ســالگی شــروع کنــه تــا 60 ســالگی دیگــه 
ــته  ــودش داش ــتی خ ــه زیس ــا تجرب ــه جهان ه ــم و هم ــه عوال ــد هم ــال نمی توان 40 س
باشــد ایــن محــدود می شــود و بخاطــر همیــن اکثــر نویســندگان چنــد عالــم مشــخص 
ــای رومــن گاری باعــث می شــود  ــرای آق ــه ب ــزی ک ــا آدم چی ــال یکــی دوت ــد مث دارن
کمــی شــگفت انگیز باشــد ایــن اســت کــه، ایشــون در عوالــم خیلــی مختلفــی نوشــته 
ــی از  ــد. ول ــر می کن ــان را تصوی ــک جه ــت و ی ــرد اس ــک ف ــه ی ــت ک ــت اس درس
همــان خلبانــی تــا آن بچــه ای کــه آن زندگــی خــاص را دارد تــا جهــان ســیاه  پوســتان 
ــه از روســیه  ــر نویســنده ای داشــته ک ــی کمت ــن زندگ ــال چنی ــان مســلمان ها مث ــا جه ت
ــان باشــد چقــدر آدم  ــی دوم خلب بلنــد شــود بیایــد بشــود قهرمان هــای جنــگ جهان
کشــته باشــد داســتان نویس باشــد هنرمنــد باشــد بیایــد بــا یــک سوپراســتار آمریکایــی 
ازدواج بکنــد ایــن باعــث می شــود یــک غنــای خیلــی شــدیدی دارد و مــن نتیــجۀ 
ــای  ــم چپی ه ــی ه ــاظ سیاس ــه از لح ــم ک ــن را می بین ــتی ای ــای زیس ــن غن ای
جهــان ضــد آمریــکای رومن نــگاری خوششــان می آیــد هــم راســتی 

بــا او یــک احســاس خویشــاندی می کنــد. 
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ــور  ــتیم از اول همین ط ــوی هس ــنده های فرانس ــر نویس ــت تأثی ــی تح ــا خیل ــال م  اص
بــوده می دانیــد کــه عبــاس میــرزا مختــار بــود کــه بیــن ســه زبــان روســی، انگلیســی و 
فرانســوی یکــی از آنهــا را انتخــاب کنــد بــرای زبــان علمــی مــا بــرای ارتبــاط گرفتــن 
بــا جهــان، زبــان فرانســه را انتخــاب کــرد بــرای اینکــه بــه نظــرش خطر کمتری داشــت 
ــوی  ــای فرانس ــد کتاب ه ــران ش ــه وارد ای ــی ک ــای تاریخ ــا و کتاب ه ــم رمان ه اولی
بــود می دانیــد کــه اولیــن کتاب هایــی کــه مــا شــروع بــه ترجمــه کــردن کردیــم رمــان 
ــد  ــگاه می کنی ــدند را ن ــه ش ــه ترجم ــی ک ــن کتاب های ــت اولی ــن فهرس ــد و ای بودن
ــای  ــم و رمان ه ــان داری ــه رم ــیل ترجم ــک س ــا ی ــی م ــم یعن ــب می کنی ــی تعج خیل
فرانســه مخصوصــا  تاریــخ  مهمانی هــای جــذاب،  از  توصیفاتــی  بــا  فرانســوی 
ــه خــودش مشــغول می کنــد. ایــن  ناپلئــون کــه درباریــان را هیجــان زده کــرد مــا را ب
تأثیرپذیــری نویســندگان مــا از رمــان فرانســوی و حتــی زبــان فرانســوی ادامــه پیــدا 
کــرد بعدهــا مــا بیشــتر تحــت تأثیــر ادبیــات انگلســتان و آمریــکا قــرار گرفتیــم یــا بــا 
ادبیــات آلمــان آشــنایت بیشــتری پیــدا کردیــم ولــی هنــوز کشــش ادبیــات فرانســوی 
ــذار  ــر گ ــندگان تأثی ــول نویس ــوی علی االص ــنده های فرانس ــود دارد نویس ــا وج در م
هســتند بــرای مثــال ماجــرای مهــم ادبیــات داســتانی در قــرن بیســتم مــا دارای  رمــان 
نو اســت کــه  میشــل بوتــور ،  ناتالــی ســاروت و  آلــن روب گری یه اینهــا همــه 
ــد  جیمــز  ــد را شــروع کردن ــث رمان نویــس جدی ــال آن مثل ــا مث فرانســوی هســتند ی
جویــس – فرانتــس کافــکا - مارســل پروست پروســت اســت کــه فرانســوی ادبیــات 
فرانســه بــرای جهانیــان جــذاب اســت ادبیــات فرانســه بــرای مــا هــم بــه همیــن خاطــر 
ــان فرانســه را علمــی انتخــاب کردیــم و  غنایــی کــه دارد و هــم بخاطــر اینکــه مــا زب
ــه نظــر  ــر گذاشــته اســت. ب ــا اث ــی در م ــه فرانســه می شناســیم خیل ــا را ب اساســا اروپ
ــا  ــد رومــن گاری در م ــی اگــر می بینی مــن رومــن گاری ادامۀ همــان ماجــرا اســت یعن
ــا فرانســوی ها  اثــر گذاشــته اســت ایــن ادامــه همــان ماجرایــی بــوده کــه اساســا مــا ب

داریــم.

علیرضا سمیعی
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محمد خندان

ــه  ــم ک ــق می کن ــال تصدی ــر ح ــه ه ــه ب ــن اینک ــن گاری ضم ــت روم ــارۀ اهمی  درب
رومــن گاری در ایــران خوانــده شــده و حتــی برخی هــا معتقــد هســتند کــه مــا 
ــی  ــک نویســندۀ خیل ــه ی ــم و ن ــک نویســندۀ عامه پســند بدونی ــم روی ی شــاید بتوانی
ــوع روایــت اش مــن  ــی اســت کــه روی کارهــای او شــده و کارهایــش ن پیشــرو اقبال
می خواهــم بــه یــک بعــد دیگــری از مســئله اشــاره بکنــم و آن هــم ایــن اســت کــه، 
ــدم  ــده دی ــران ش ــر گاری در ای ــردم اث ــگاه می ک ــه ن ــی ک ــه ترجمه های ــی ب ــن وقت م
ــه  ــود و ب ــب ب ــن عجی ــرای م ــت ب ــده اس ــه نش ــی ترجم ــه فارس ــارش ب ــی از آث خیل
نظــرم یــک ســؤال دیگــر در تکمیــل ســؤال شــما می توانیــم طــرح بکنیــم کــه، چــه 
ــه  ــار گاری ترجم ــی آث ــرا برخ ــوده و چ ــم ب ــار گاری حاک ــمۀ آث ــی در ترج ماجرای
شــده مــورد اقبــال قــرار گرفتــه در ایــران مشــهور شــده و چــرا برخــی نشــده اســت؟ 
ــان و  ــتان و رم ــی تا داس ــش از س ــی بی ــک یعن ــی و ی ــردم گاری س ــگاه می ک ــن ن م
نمایشــنامه و اینهــا دارد خــب از بیــن اینهــا تعــداد کمــی از آنهــا بــه فارســی ترجمــه 
ــد  ــه نظــر مــن بای ــد یــک پرســش باشــد. اوال ب ــاز می توان ــن ب شــده اســت خــود ای
تجدیــد نظــر بکنیــم در گاری واقعــا در ایــران درســت شــناخته شــده اســت؟ درســت 
مطــرح شــده اســت؟ بهــش اقبــال بــوده یــا نــه در یــک طــرح گزینشــی قــرار گرفتــه؟ 
یعنــی طــرح گزینشــی کــه جریــان ترجمــه و نشــر آن مشــخص کــرده ایــن را مــن قابــل 
ــی  ــب فرهنگ ــم موج ــا گاری بدانی ــه ب ــم مواجه ــا می توانی ــا م ــه آی ــم ک ــل می دان تام
ــع فضــای نشــر و اولیت هــای ترجمــه و  ــه یــک مــوردی کــه تاب ــا ن فکــری بدانیــم ی
مترجم هــای مــا بــوده و نکــتۀ دیگــر ایــن اســت کــه، نکــتۀ ای کــه عــرض کــردم 
آیــا گاری تلقــی اش از خــودش نویســندۀ جهانــی بــود؟ نویســنده ای کــه دارد مســائل 
ــه  ــا ن ــد و ی ــر می کن ــریت در کل فک ــالت بش ــه معض ــع ب ــد راج ــر می کن ــی فک جهان

ــد.  ــوی می دان ــد در زوای فرانس ــوی می دان ــودش را فرانس خ
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ــه در  ــتم همیش ــاله هس ــت س ــودک هش ــک ک ــل ی ــن مث ــد م ــن گاری می گوی  روم
مصاحبــه اش کــه همیشــه قصــه می گویــد و داســتان تعریــف می کنــد.  و بــه نظــر مــن 
تمــام ایــن چینــش هــم می گویــد کــه مــن بداهــه می گویــم و هــم می گویــد کــه مــن 
ــه آن ذات  ــد ک ــان می ده ــم نش ــع کنی ــم جم ــا ه ــه ب ــا را ک ــن دوت ــتم ای ــو هس قصه گ
قصــه  گفتــن در ذات اصــال یــک مــرد جدیــد فیلــم بیــن، فیلم ســاز، مــدرن کــه قصــه 
ــکلی  ــن ش ــود ای ــدرن می ش ــه م ــی ک ــه وقت ــی قص ــد یعن ــف می کن ــه تعری را اینگون
ــد کــه یــک رمــان رومــن گاری همــان کاری را  می شــود قصــه همــان کاری را می کن
بــا مــن می کنــد کــه قصــه بــا یــک زن و یــا بــچۀ صــد ســال پیــش می کــرد ایــن همــان 
طــور اســطوره ها را وارد می کنــد همانطــور داســتان را پیــش می بــرد و بــرای همیــن 
اســت کــه وقتــی داســتان رومــن گاری را می خوانیــم خیلــی آرام اســت حتــی وقتــی 
کــه فکــر می کنیــم وراجی)پرگویــی( می کنــد دوســت داریــم ایــن وراجی)پرگویــی( 
ــو  ــا ت ــگار دارد ب ــد انقــدر آرام و ان ــم پیــش بروی ــد کــه دائ را بشــنویم دوســت داری
صحبــت می کنــد و تــو می گویــی آره بایــد اینجــا ایــن حــرف را مــی زده هــر لحظــه 
ــرف  ــو ح ــا ت ــو و ب ــار ت ــت کن ــته اس ــر نشس ــک نف ــگار ی ــد ان ــی را می زن ــه حرف ک
می زنــد و ایــن آرامشــی کــه بــه تــو موقــع خوانــدن مــی دهــد تــو می توانــی بــه تمــام 
حرف هــای او گــوش کنیــد و اجــازه می دهیــد کــه حرف هایــش را بزنــد و یکدفعــه 
ــک  ــه شــما ی ــی ک ــه اصــال وقت ــن ک ــر همی ــاید بخاط ــن ش ــد م ــان زده کن ــو را هیج ت
ــید او را  ــه اش بشناس ــد از روی زندگی نام ــید بخواهی ــد بشناس ــنده ای را بخواهی نویس
ــی  ــم خیل ــن نمی توانی ــا بخاطــر همی ــه نوشــته اســت شــاید م ــی ک ــا از روی متن های ی
ــده  ــه نش ــش ترجم ــمۀ رمان های ــه ه ــر همینک ــاید بخاط ــم ش ــن گاری را بفهمی روم
ــه آنهــا فکــر کــرده آشــنا  ــا زبان هــای مختلــف کــه رومــن گاری ب اســت بگیــم کــه ب

ــم. ــوده درک کنی ــه ب ــوری ک ــم آنط ــی نمی توانی ــته هایش را خیل ــا نوش ــم و ی نبودی

ملیکا آلیک
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مجید استیری

 فکــر می کنــم در جهــان رومــن گاری وقتــی کــه قــدم می زنیــم و زندگــی می کنیــم مــا 
درگیــر ایــن هســتیم کــه چگونــه از روی بــار هســتی شــانه خالــی بکنیــم و قهرمانش را 
کــه در نظــر بگیریــم ایــن از آمریکایــی فــرار می کنــد نمــاد ســنگین ترین جنبه هــای 
تعهــدات اجتماعــی و اخالقــی و اعــزام انســان ها بــه کیلومترهــا دورتــر از خانه هاشــان 
ــی  ــث یک ــتند بح ــی هس ــدات اجتماع ــن تعه ــر ای ــا بخاط ــدن از خانواده ه و دور ش
ــونۀ  ــوادۀ نم ــد خان ــخند می کن ــرد و ریش ــخر می گی ــه تمس ــا ب ــه آنج ــی ک از چیزهای
آمریکایــی اســت امــا آنچــه برایــم مطــرح اســت باالخــره شــخصیت لنــی کــدام یکــی 
ــا آزاده ای اســت کــه از خودخواهــی آدم هــا نظام هــای  از ایــن دو جنبــه را دارد: آی
ــاه آورده  ــه کوه هــای ســوئیس پن ــه اســت؟ کــه ب ــی گریخت فکــری و سیاســی پیرامون
اســت؟ یــا خــودش نمونــه تــام و تمامــی بــرای خودخواهــی و عافیت طلبــی؟ یعنــی 
ایــن جنبــه در مــورد ایــن بــه شــدت بــرای مــن مطــرح اســت کــه شــاید در رما ن هایــی 
کــه تــا بــه امــروز آنهــا را خوانــده باشــم شــاید بتوانــم بگویــم بــه هیــچ وجــه ندیــده 

باشــم شــخصیت قهرمانــی بــه خودخواهــی لنــی. 
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ــع  ــان نف ــه کارش ــد ک ــا می آین ــدی از قهرمان ه ــل بع ــک نس ــه ی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
و یــا انــکار نیســت بــرای اینکــه گریــز اســت یــا بی اعتنایــی در آنچــه کــه می گــذرد 
ــت می شــود در  ــن باعــث جذابی ــی ای ــری. یعن ــای جــان از موضع گی ــا پ ــز ت ــا پرهی ی
کارهــای رومــن گاری و شــاید اگــر نســل مــا آن را می خوانــد از آن چهارتــا جــوان کــه 
ــالۀ  ــا  جســتا ناهی هــم دانشــگاهی و هــم پی ــود کــه ب فکــر کنــم شــاخس آنهــا  پل ب
فکــری بودنــد بیشــتر عالقمنــد بــود چــون ژســت افــراد معتــرض مــا ایــن وضعیــت را 
قبــول نداریــم و بایــد تغییــرش بدهیــم ایــن ژســت را بــه خودشــان گرفتنــد نــه  لنی کــه 
حتــی وقتــی مــی بینــد بــه کســی عالقمنــد اســت از تــرس کــه از تــرس انتخــاب یــک 
مســیر مشــخص از هــر رابطــه ای فــرار می کنــد. هــر چنــد ســرانجام کتــاب ایــن اســت 
ــا  ــن دعواه ــد ای ــش رو می گوی ــی در پی ــا در  زندگ ــه ی ــه آن رابط ــردد ب ــه برمی گ ک
مهــم نیســت ایــن دعواهایــی اســت کــه در ســطح بــاال جریــان دارد و اصــال ربطــی 
ــه  ــا ک ــد م ــی کنن ــد زندگ ــردم می خواهن ــد م ــی ندارن ــردم موضع ــدارد م ــردم ن ــه م ب
نمی توانیــم چیــزی را تغییــر بدهیــم پــس حداقــل طلــب شــخصی خودمــان را حــاال 
ــان را  ــخصی خودم ــت ش ــن خواس ــی ای ــت ول ــا نیس ــن دقیق ــه م ــت ک ــود گف نمی ش
پیگیــری کنیــم. در مجمــوع مــن بــه ایــن رســیدم کــه ایــن بــه ســخره گرفتنــی کــه نــه 

بخاطــر انــکار موضــع حاکــی از فــرار اســت حاکــی از بی خیالــش اســت. 

معصومه توکلی
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محمدقائم خانی

ــتی  ــنده هس ــر نویس ــو اگ ــد ت ــه می گوی ــدم ک ــع خوان ــن موض ــن گاری را در ای  روم
خــودت را نشــان بــده تــا بدانیــم کــه آیــا می توانــی مــن را تســخیر کنــی؟ یــا اینکــه 
ــرم. بایــد اعتــراف کنــم نیــمۀ اول خداحافــظ   ــاد می گی ــو یــک چیــزی را ی مــن از ت
گاری کوپــر واقعــا اینگونــه بــود. یعنــی در یــک جنــگ تــن بــه تنــی شکســت خوردم 
ــا  ــه نوشــتن صرف ــن نویســنده یــک نویســندۀ نیســت ک ــردم ای ــا حــس ک ــن واقع و م
دل  مشــغولی او باشــد. خیــر او یــک حرفــی دارد کــه فقــط خــود رومــن گاری 
ــاره  ــا یــک حالتــی اســت کــه مــن حــس کــردم دوب ــرای خــودش اســت ب ــد ب می زن
کــه نویســندگان بــزرگ اینگونــه هســتند خدایــگان قدیــم هســتند. چیــزی کــه برایــم 
عجیــب بــود ایــن بــود کــه رومــن گاری در موضــع روایــت و پرداختــن بــه فــرم خیلــی 
خالقانــه وارد کار می شــود ایــن در عیــن حــال کــه مخاطــب کامــال متوجــه می شــود 
ــه  ــت ک ــن نیس ــه اش ای ــر دغدغ ــال حاض ــرم دارد و در ح ــزی ورای ف ــک چی ــه ی ک
فرمــی را بخواهــد اجــرا کنــد ولــی آن چیــزی را کــه بــا مخاطــب درمیــان می گــذارد 
کامــال خالقانــه و در یــک فــرم خاصــی اســت و بــه اصطــالح در داســتان کــم 
نمی گــذارد خیلــی پــر قــدرت بــا طــرح توطــئۀ بســیار کــه مخاطــب دائــم می گویــد 
خدایــا ایــن برگــه بعــدی کــه می خواهــد رو کنــد می خواهــد چیــکار کنــد؟ و نکــتۀ 
ــم مخاطــب را  ــی کــه دارد و دائ ــن برگه های ــالی هــمۀ ای ــن اســت کــه الب عجیــب ای
ــن همــان  ــه عجــب ای ــد ک ــه ای را نشــان می ده ــک برگ ــان ی ــذارد ناگه ســرکار می گ
چیــزی بــود کــه قصــد داشــت بگویــد. کــه مخاطــب معمــوال تــا پایــان رمــان متوجــه 

نمی شــود کــه آن اصلــی بــود و اصلــی کــدام بــود. 
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یک
 مرگ 

پشت گوشم خوابیده بود!
و به تار موی سیاهی فکر می کرد

 که از گردن باریکم،
  شکننده

پایین می آمد
و  نمی دانست 

من از الله ی گوشم
 صدای نازکش را

چون گلی سرخ در باد چیده ام!

دو
شاخه در شاخه
و لخت دو تن

از آغوش ماه برگشته اند!

سه
 شکوفه ی  گیالس
 از شاخه ی برفی

 عریان گذشته است!

  
 در خنکای بلوط
 | نرگسس دوست

چهار
  آن  لکه ی سیاه

که از آبی آسمان
تیز می آید

بر گستره ی بی کرانگی
بال هایش را

باز می کند
و برسطح سنگ 

 چنگ می زند
عقابی عبوس است

پنج

گلی
که سرخی اش

از مزار تو می آید
برگ

 برگ 
از صحرای تن من

ماه را می چیند!
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شش

انگشتان  مرگ بودی 
و ناخن هایت را

می کشیدی
روی پر نازک دو قوی سپید 

 که از سینه ی من
 بلند می شد!

هفت
 اینکه آب مایه ی حیات است

طبیعی نیست
من بارهای بار خودکشی کرده ام

در رودخانه های وحشی
تا چشم های پرنده را

از آب های شورشی پس بگیرم!

شبلیرز 
شلبیز پسر عموی ناتنی من است،

که  تن برفی اش را
کنار بخاری نفتی 

آب می کند! 
آه 

ای آب بیا
مثل من در سنگ

شیون کن، و
به برادران تنی ام 

در ماه بگو
که برادر ناتنی ام را 

در خودکشی سپیدارها 
از دست داد ام!

و در شلوغی 
این شهر  بی در و پیکر

روی نم خاک
روبه روی ستاره ها نشسته ام

و به قبرهای چند طبقه
فکر می کنم
می خواهم

به پسر عموی ناتنی ام 
برگردم

و از قناتی
که از یقه ی پیرهن هایمان

می گذرد
چشمه چشمه

خنکای بلوطی
در بیاورم!
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آقای سپیدار

برای غارت 
پهلوی چپ تو

آمده ام
آقای سپیدار!

در غروب آن ستاره ی طالیی
آبی آسمان، 

چشم های معشوقه هایت بود،
و کسی که 

از الی شاخه هایت
وحشی از ناخن می گذشت 

من بودم،

من جوانی بادم!
لختی پوستت را 

در مسیر اربرقی ها
عریان دیده  ام 

در دهان پرندگان! 
و تمام تخت خواب های خیالم 

از پهلو ی چپ پرندگی ات 
بلند می شوند

می آیند
به خیابان های بی در و پیکر

راستی 
دهان خیابان

تشییع جنازه ی باد است!

می شنوی؟
از دهان بریده ی این شهر شلوغ

آلودگی صدا را!

می توان اصوات فجیع 
ماشین های آخرین مدل را 

درالله ی گوش چپ باد شنید 
که چطور آمده  اند

به کشتار صدا 
در الله ی گوش عابران بی نام و 

نشان،

عابر بی نام و نشان من بودم
الله ی بی گوش من بودم
و عابران بی چهره ای که 

دیوانگی شان را 
پشت پرده ی 

این نمایش مخوف 
دست جمعی 

در زیبایی پهلوی چپ آقای 
سپیدار 

از دست داده اند! 

و از ترس باد 
فقط 

در آغوش مرگ
یکی یکی لخت می شوند!

دیوانگان چهل ساله ای 
که دهان ندارند

با سیگارهای بهمن، 
لب های معشوقه  ی خود را

کنار درخت های  سوخته ی شاتوت 
به باد می دهند.

آقای سپیدار 
لطفا به صدای لخت باد گوش 

بدهید!
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این خیابان چهل ساله است
سیگارهای بهمن چهل ساله اند 

با پیرهن تابستانه بیاید
با باد عکس یادگاری بگیرید 

و عاشق های چهل ساله را
از مزرعه ی غارت شده ی
موهای جو و گندمی شان 

بشناسید! 

و برای دهان کوچک پرنده 
در باد کاری کنید
چرا که مترسک 

در دهان این مزرعه ی دیوانه
همان مترسک است

من اما مانده ام
در دهان سرخ سی سالگی ام

و شب و روز را
در خیال تخت تو 

با گس مرگ
 آمد و رفت می کنم!

لطفا به صدای گوناگون درخت  ها 
در مسیر اره برقی ها 

گوش بدهید،
و دهان پرنده را کنار چاقو بشناسید

دهان خیابان را
کنار اصوات فجیع ماشین ها،

دهان کوچک زن را
کنار دهان بزرگ مرد!

دهان مرا باد بشناسید

اینجا شاخه ها 

به خودکشی در باد راضی ترند
تا رهایی شان 

در تخت خوابی هایی
که بوسه آخرین شلیک

دو دیوانه است!

آهای آقای سپیدار باتوام
می بینی

می شنوی
بوسه ها

مفهوم اصلی خود را 
روی پیشانی معشوقه های جوان 

از دست داده اند!

لطفا درخت صورتتان را 
از دست باد غارتگر

نجات بدهید آقای سپیدار!

نرگس دوست
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 نویســنده و خواننــده
  ســخنراین  |محمدعــیل اســالمی ندوشــن 

در برنامــه رادیــویی  مرزهــای دانــش |
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| خواننده روی دیگر نویسنده است|

ــت. ــر نیس ــنده کمت ــهم نویس ــده از س ــهم خوانن ــر، س ــک اث ــاد ی ــان در ایج بی گم
ــند  ــده برس ــت خوانن ــه دس ــه ب ــش از آن ک ــه پی ــد ک ــته هایی بوده ان ــا نوش ــه بس چ
بــه علتــی نابــود گردیــده یــا پنهــان مانده انــد، امــا آن هــا بــرای خوانندگانــی نوشــته 
شــده بودند.خواننــده ممکــن اســت کــم یــا زیــاد باشــد. شــناخته یــا ناشــناس. موهــوم 
یــا واقعــی. در زمــان حیــات یــا پــس از مــرگ نویســنده باشــد. ولــی در هــر حــال 
ــرای دل خــود می نویســد، دروغ گفتــه  خواننــده ای هســت.اگر کســی بگویــد کــه ب
اســت. هیــچ نویســنده قلــم روی کاغــذ نمی گــذارد مگــر آنکــه بــا رشــته ای معنــوی 
بــا خواننــدۀ خــود پیونــد داشــته باشــد.البته منظــور مــا در ایــن جــا آنگونــه نوشــته ای 

اســت کــه بــه قصــد نشــر نوشــته شــده باشــد، صــرف نظــر از درجــه ارزشــش.
ــده  ــود خوانن ــه وج ــته ب ــنده وابس ــود نویس ــه وج ــت ک ــوان گف ــع می ت ــس در واق پ
ــر از  ــر کمت ــک اث ــاد ی ــده در ایج ــهم خوانن ــه س ــد ک ــبب گفتن ــن س ــه همی ــت و ب اس
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ســهم نویســنده نیســت.در اینجــا بایــد از نوشــته، دو مفهــوم عــام و خــاص آن را در 
نظــر گرفت.نوشــته در مفهــوم عامــش هــر اثــر مکتــوب و هــر بیــان مقصــودی اســت 
ــه مفهــوم خاصــش   کــه مــا در اینجــا  ــه نوشــتن در آمــده باشــد. امــا نوشــته ب کــه ب
بــه آن کار داریــم   اثــری اســت کــه چشــمه احســاس و ادراک و اندیشــه خواننــده را 
بــه روشــی کــه برخــوردار از جوهــر ادبــی باشــد در وجــود او جــاری می کنــد. ایــن 
امــر ناشــی از احتیاجــی اســت در نویســنده کــه می خواهــد دیگــران را بــا خــود در 
آنچــه ادراک می کنــد و در می یابــد، شــریک ســازد؛ همــان احتیاجــی کــه مرحــلۀ 

ــود.  ــرآورده می ش ــخن گفتن ب ــق س ــی آن از طری ابتدای

 |خواننده هوشمند است|

ســخن وســیله ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــران اســت و 
بــا  نحــو وســیع تری  بــه  را  ارتبــاط  ایــن  نویســنده 
کســانی کــه دور از او هســتند برقــرار می کنــد. ایــن 
ــده و  ــن خوانن ــتنی بی ــوز و ناگسس ــدا و مرم ــد ناپی پیون
ــق شــاهکار و شــاید  نویســنده چــه بســا موجــب خل

اســت. آثــاری بی مقــدار شــده 
ــه  ــد ک ــرض آنن ــنده در مع ــده و نویس ــه خوانن بدینگون
بــه نحــو متقابــل یکدیگــر را فــرو بکشــند یــا فــرا 
ــده را  ــد خــود ذوق خوانن ــا نوشــته ب ــد. نویســنده ب ببرن
ــا کمــی توقــع  آســان گیر و علیــل می کنــد و خواننــده ب
ــارت  ــنده جس ــه نویس ــش ب ــخیص خوی ــایی تش و نارس
ــه  ــه او عرض ــی را ب ــاع نامرغوب ــر مت ــه ه ــد ک می بخش
کند.مــن نمی خواهــم بگویــم کــه خواننــده کــم توقــع و 
ــار کــم ارزش  ــا آث ــز همیشــه باعــث می شــود ت بی تمی

بــه وجــود آینــد. چــه بســا دیــده شــده اســت کــه آثــار بزرگــی در میــان خواننــدگان 
ــوف  ــه ارزش کار خــود وق ــه ب ــن نویســندگان ک ــده اســت. ای ــد آم ــه ای پدی بی مای
ــه چنــدان در میــان  ــان را ن ــع بــوده و یــا آن ــه تعــداد کمــی خواننــده قان داشــته اند، ب
ــل  ــی در مقاب ــد. ول معاصــران خویــش بلکــه در بیــن آینــدگان جســت وجو کرده ان
ایــن اصــل تقریبــًا مســلم اســت کــه خواننــده صاحــب تمیــز اجــازه نمی دهــد کــه اثــر 

ــد. ــه وجــود آمــد رواج یاب اگــر هــم ب
ــده  ــده پذیرن ــر خوانن ــت. اگ ــده اس ــش خوانن ــذب و کش ــتعداد ج ــر اس ــه دیگ نکت

و  رسگرم شــدن  نــزی    از نیازهــای بــر فراموش کــردن  چــون یکــی  آثــاری  و  امــری اســت  و  کــرد  می شــود.در هر زبانی پاســخگوی ارســالن و نظایر آن-ها حســنی  نیــاز  ایــن 
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و  رسگرم شــدن  نــزی    از نیازهــای بــر فراموش کــردن  چــون یکــی  آثــاری  و  امــری اســت  و  کــرد  می شــود.در هر زبانی پاســخگوی ارســالن و نظایر آن-ها حســنی  نیــاز  ایــن 

ــاز  ــر نویســنده را جــاری می کنــد و اگــر نباشــد، نی ــه هن باشــد، سرچشــمۀ اندیشــه ب
بــه نوشــتن چــون آب راکــدی می شــود کــه راهــی بــرای روان شــدن ندارد.بــه قــول 

موالنــا جالل الدیــن:

سخن شری است در پستان جان
بی کشنده خوش نمی گردد روان

پــس شناســایی و شــوق خواننــده دو انگیــزه فیــاض بــرای خلــق اثــر ادبــی می شــود.
گفتیــم کــه رابــطۀ بیــن خواننــده و نویســنده ربط دهنــده 
و پذیرنــده اســت امــا آنچــه نویســنده می دهــد از کجــا 
نخواهــد  اجتماع.نویســنده  و  زندگــی  از  می گیــرد؟ 
توانســت خواننــده بیابــد، مگــر آن کــه بــا تارهــای 
ــزی  ــی آن چی ــد؛ یعن ــد یاب ــود او پیون ــا وج ــی ب پنهان
ــه صــورت  ــده در نهــاد خــود ب ــه خوانن ــد ک ــان کن را بی
ــده ای حاضــر نیســت  ــاآگاه داشــته اســت.هیچ خوانن ن
ــر  ــن ه ــوی از ای ــه نح ــه ب ــد ک ــته ای را بخوان ــه نوش ک
چنــد بــا رشــته ای نــازک بــا روح و سرنوشــت او 

ــد.  ــدا نکن ــتگی پی پیوس

|نیاز خوانندگان را باید جدی گرفت|

ــرآورده  ــای ب ــر و آرزوه ــای بش ــان کمبوده ــات بی ادبی
نشــده یــا بــرآورده ناشــدنی اوســت.پس نویســنده 
خواننــدگان خــود را در جمــع پراکنــدۀ نامریــی در طــول 
ــد،  ــد و پیدایــش نمی کنن ــان در دل خــود نهفته ان زمــان گــرد مــی آورد و آنچــه آن
ــای زندگــی  ــد بیشــتر در ژرف ــن رو نویســنده هــر چن ــد از ای ــان عرضــه می کن ــه آن ب
ــرد  ــتری گ ــده بیش ــد، خوانن ــود راه یاب ــی وج ــه های اصل ــه ریش ــدازد و ب ــگ بین چن
ــترد.  ــد گس ــان خواه ــری از زم ــرصۀ درازت ــود را در ع ــرو خ ــد آورد و قلم خواه
ــت دارای  ــتری داش ــدۀ بیش ــر خوانن ــر اث ــر ه ــه اگ ــت ک ــا نیس ــدان معن ــه ب ــن البت ای
ــد  ــه کلی ــت ک ــه آن نیس ــدن همیش ــده از خوان ــور خوانن ــت. منظ ــتری اس ارزش بیش
ــر ســطح  ــه ب ــدگان هســتند ک نهــان گاه خــود را از نویســنده بگیرد.عــده ای از خوانن
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شــنا می کننــد و نوشــته برایشــان جنــبۀ ســرگرم کننده 
ــدر دارد. و مخ

ــای  ــز یکــی از نیازه ــردن نی سرگرم شــدن و فراموش ک
بشــر اســت و آثــاری چــون حســین کــرد و امیر ارســالن 
ــاز  ــن نی ــخگوی ای ــی پاس ــر زبان ــا در ه ــر آن-ه و نظای
ــی بعضــی از  ــی نیســتند ول ــر ادب ــه اث می شــود.اینها البت
آن هــا را هــم نبایــد ناچیــز انگاشــت؛ چــه از نظــر روانی 
پیونــدی عمیــق بــا طبایــع ســاده می یابنــد و چــون 
ناشــدۀ  بــرآورده  آرزوهــای  ســیراب کنندۀ  ســرابی 
و  کردارهــای خارق العــاده  آن هــا می شوند.شــرح 
ســحر و جــادو و جنایــت و تردســیتی های پلیســی 
کمبودهــای  کشــتار می توانــد خــأ  و  و جاسوســی 
انســان را پــر کنــد. منتهــا کســانی کــه طبعــی لطیف تــر 
و  شــاهنامه   هومــر  دارنــد،  ایلیــاد   پرورده تــر  و 
ندارنــد  کــه  کســانی  و  می خواننــد  را  فردوســی 
رمان هــای کــم ارزش را.بنابرایــن ارزش اثــر را بــر 

حســب شــمار خوانندگانــش نمی ســنجیم.

 |ارزش اثر  را به حساب تعداد خواننده نباید گذاشت|

ــر در  ــل دیگ ــد عام ــا چن ــراه ب ــد هم ــل را بای ــن عام ای
ــت: ــر گرف نظ

ــر زمــان اســت.اثری کــه  نخســت مقاومــت اثــر در براب
در زمــان کوتاهــی رایــج و ســپس فرامــوش می شــود، 
بــی ارزش بــودن خــود را می نماید.بودنــد آثــاری 
ــاص و  ــهرۀ خ ــی ش ــه مقتضیات ــود بناب ــان خ ــه در زم ک
عــام شــدند، امــا چنــدی کــه گذشــت دیگــر هیــچ کــس 
ــتند  ــدک هس ــروز ان ــاًل ام ــرد. مث ــادی نک ــا ی از آن ه
کســانی کــه  شهنشــاه نــامۀ  صبــا را خوانــده باشــند و یــا 
شــاید حتــی اســمش را شــنیده باشــند.دوم آن کــه اثــر 
ــه آن  ــذارد ن ــدار بگ ــر پای ــده تأثی ــد در روح خوانن بای
ــار  کــه فقــط ســطح ذهــن او را لمــس کنــد. بعضــی آث

بعضی آثار مانند 
دسمتال کاغذی 
هستند که فقط 
یک بار به کار 
می روند
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ماننــد دســتمال کاغــذی هســتند کــه فقــط یــک بــار بــه 
ــوند.از  ــده می ش ــه دور افکن ــپس ب ــد و س کار می رون
ــتان های  ــا داس ــا ی ــب پاورقی ه ــتند قال ــه هس آن جمل

مسلســلی کــه در هفته نامه هــا می بینیــم.
ســوم جنبــه کیفــی خواننــده اســت. در درجــه اول 
ــالک  ــا م ــرای م ــر ب ــب نظ ــده صاح تشــخیص خوانن
کار اســت. خواننــدۀ کم ســواد، قانــع و آسان پســند 
اســت. همــه چیــز بــرای او تازگــی دارد. همیــن انــدازه 
کــه اثــری خواندنــش ســهل بــود و یکــی از غرایــز او را 

ــمرد. ــی می ش ــه آن را خواندن ــرد ک ــوازش ک ن

ی تقلید  است| | چه چیرز

ــارج از  ــر خ ــل دیگ ــت عوام ــن اس ــر ممک در رواج اث
ــا  ــی ی ــام اجتماع ــون مق ــد؛ چ ــر کن ــز تأثی ــر نی ــود اث خ

ــد. ــتی و تقلی ــغ مدپرس ــندۀ تبل ــمی نویس رس
ــرد.  ــام ب در ایــن مــورد می تــوان از شــهرت عرضــی ن
ــی  ــوان خاص ــا عن ــام ی ــب مق ــون صاح ــی چ ــاًل کس مث
ــا کســانی از او می ترســند  ــی دارد ی ــا هواداران اســت ی
یــا بــا او کار دارنــد، شــهرت کاذبــی بــرای کتابــش 

ــت. ــده اس ــرزان و گذرن ــه ل ــه البت ــود ک ــاد می ش ایج
ــر واقــع  ــد مؤث ــرای مــدت کوتاهــی می توان ــز ب تبلــغ نی
شود.کســانی کــه عقلشــان بــه چشمشــان اســت، همیــن 
کــه اثــری مــورد تبلــغ قــرار گرفــت بــه ســوی آن کشــیده 

می شــوند.

| تبلیغ  و مدپرسیت|

ــوش  ــه گ ــه ب ــزاران حلق ــغ از خدمتگ ــروز تبل ــون ام چ
ــی  ــا همگام ــغ را ب ــروی از تبل ــان پی ــت، این ــدد اس تج
بــا تجــدد مــرادف می-شــمارند و امــا مدپرســتی خــود 

ــت. ــغ اس ــاوند تبل خویش

تنها راهی که باقی 
می ماند، انتخاب 
است.



260دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

یکــی چیــزی مــد می شــود بــرای آن کــه تجددطلبــان 
بــه ســوی آن گرایــش پیــدا کرده انــد و تجددطلبــان بــه 
ــوی  ــه ب ــرای آن ک ــد ب ــدا کرده ان ــش پی ســوی آن گرای

ــده. ــدد از آن می آم تج
ــس  ــه ح ــتند ک ــانی هس ــًا کس ــخاص غالب ــه اش این گون
نقــد و ســنجش در آنهــا ضعیــف اســت و تنبلــی ذهنــی 
ــزی را  ــان اجــازه نمی دهــد کــه خــود ارزش چی ــه آن ب

مســتقاًل بســنجند.
ــه  ــاد، وظیف ــان افت ــد زب ــر چن ــر س ــری ب ــه اث ــن ک همی
از  را  خــود  کــه  می داننــد  خویــش  تجددخواهــی 
خواننــدگان قلمــداد کننــد و البتــه تجــدد می توانــد 

ماهیــت قلــب و گمراه کننــده ای بــه خــود گیــرد.
ــتن  ــر نوش ــی در ام ــول بزرگ ــاپ تح ــاد چ ــس از ایج پ
ــادی  ــا تعــداد زی ــدا شــد یعنــی نویســندگان ناگهــان ب پی

ــد. ــه رو ش ــده روب خوانن

| انتخاب مهم است|

در دوران جدیــد دو عامــل تــازه دیگــر نیــز بــر ِحــّدت 
موضــوع افــزوده اســت: یکــی افزایــش مردمان باســواد 

و دیگــری افزایــش شــمار نویســنده و کتــاب.
نویســنده و هــم خواننــده معــدود  در گذشــته هــم 
ــم  ــه رق ــریه ب ــاب و نش ــمار کت ــروز ش ــن ام ــد لیک بودن
ــر  ــر اث ــرای ه ــون ب ــت و چ ــیده اس ــام آوری رس سرس
ــگ  ــه بی درن ــت ک ــکان هس ــن ام ــی ای ــب توجه جال
ــه زبان هــای دیگــر ترجمــه شــود، وقــت هیــچ کــس  ب
ــد حتــی کتاب هــای درجــه  کفــاف نمی دهــد کــه بتوان
اول را در یــک زبــان بــزرگ بخوانــد تــا چــه رســد بــه 

کم ارزش تــر. کتاب-هــای 
پس تنها راهی که باقی می ماند، انتخاب است.

بــرای خواننــدگان هــم بــه آســانی میســر نیســت کــه بــه 
ایــن انتخــاب دســت بزننــد و ناگریــز بایــد بــر نظــر نقــاد 

وقــت هیــچ کــس کفــاف نمی دهــد 
کــه بتوانــد حتــی کتاب هــای درجــه 
بخوانــد  بــزرگ  زبــان  یــک  در  را  اول 
کتاب-هــای  بــه  رســد  چــه  تــا 

تــر. زش  ار کم 
پــس تنهــا راهــی کــه باقــی می مانــد، 

انتخــاب اســت
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وقــت هیــچ کــس کفــاف نمی دهــد 
کــه بتوانــد حتــی کتاب هــای درجــه 
بخوانــد  بــزرگ  زبــان  یــک  در  را  اول 
کتاب-هــای  بــه  رســد  چــه  تــا 

تــر. زش  ار کم 
پــس تنهــا راهــی کــه باقــی می مانــد، 

انتخــاب اســت

ــرقۀ  ــم ف ــرن نوزده ــط ق ــن رو اواس ــد. از ای ــه کنن تکی
خاصــی در ادبیــات بــه نــام  نقــاد ادبــی  ظهــور کردنــد 

ــده واســطه شــدند. ــان نویســنده و خوانن کــه می
بی نیــاز  نقــاد  از  نمی توانــد  ادبیاتــی  هیــچ  امــروز 
ــا  ــد ارزش ه ــی نباش ــت در زبان ــد درس ــر نق ــد. اگ باش
ــه هــم آمیختــه و خواننــده گمــراه می شــود و محیــط  ب
ادبــی تــا حــدی حالــت محیــط بالماســکه پیــدا می کنــد 
کــه هیــچ کــس نمی دانــد بــا چــه کســی ســر و کار دارد.

البتــه ایــن وضــع موقــت اســت و ذوق و تشــخیص 
خواننــده کــه چــون بــا گذشــت زمــان همــراه شــد 
ــود را  ــرانجام راه خ ــد و س ــتباه نمی-کن ــت اش ــچ وق هی
ــی  ــده در آگاه ــردن خوانن ــاد کمک ک ــد.کار نق می یاب
بــر ریزه کاری هــای اثــر و نیــز صرفه جویــی در وقــت 
ــد  ــرور خواه ــه م ــد ب ــدی بع ــده چن ــت.آنچه خوانن اس

آموخــت، نقــاد االن بــه او می آمــوزد.
ــت،  ــت اس ــِد درس ــر نق ــر س ــا ب ــرف م ــه ح ــه هم البت
وگرنــه نقــد ناســالم و مغرضانــه قبــل از آن کــه خواننــده 

ــد. ــراه می کن ــد گم ــی کن را راهنمای

|تکیه ادبیات ایران بر شعر  است|

ــا  ــا ب ــنایی م ــان آش ــی از زم ــر فارس ــازۀ نث ــخصیت ت ش
ــش  ــم و بی ــی ک ــود، یعن ــاز می ش ــی آغ ــات اروپای ادبی
ــه  ــن دوره تکی ــش از ای ــا پی ــروطیت ت ــت مش از نهض
ادبیــات ایــران بــر شــعر اســت و هــمۀ اســتعداد و هنــر و 

ــد. ــه کار می افت ــعر ب ــی در ش ــالقۀ ایران ــدرت خ ق
ــخ  ــون تاری ــتیم چ ــور داش ــزرگ منث ــار ب ــا آث ــه م البت
ــر  ــره و در نث ــی و قابوســنامه و اســرارالتوحید و غی بیهق
مصنــوع نیــز چــون کلیلــه و دمنــه و گلســتان و حتــی در 

ــار. ــیم عی ــکندر و نس ــون اس ــتان چ ــنۀ داس زمی
ــد  ــا نمی توانن ــر آن ه ــاب و نظای ــد کت ــن چن ــن ای لیک
ــعر  ــرای ش ــون و چ ــلط بی چ ــران را از تس ــات ای ادبی
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ــد. ــارج کنن خ
در دوران جدیــد بــه شــیوۀ اروپایــی از یــک ســو نثــر ابداعــی و تخیلــی چــون داســتان 
ــق  ــه و تعلی ــون مقال ــی چ ــر ابداع ــای غی ــر در نثره ــوی دیگ ــد و از س ــد می آی پدی
ــد  ــوب و ب ــای خ ــروز نمونه ه ــا ام ــد. م ــر راه می یاب ــت نظ ــم و دق ــتدالل و نظ اس
ــم. ــده می شــود داری ــد نامی ــات جدی و متوســط در زمینه هــای مختلــف آنچــه ادبی

| نقد یا تعارف بهیوده|

ــه. در  ــت و بی طرفان ــد درس ــودن نق ــت: اول نب ــی اس ــه گفتن ــورد دو نکت ــن م در ای
ــوی  ــود و از س ــده می ش ــوده دی ــای بیه ــو تعارف ه ــک س ــوز از ی ــات هن مطبوع
ــی  ــه و دقیــق خال ــان جــای نقــد منصفان ــه و عقــده و در ایــن می ــه و طعن دیگــر حمل
اســت. تــا زمانــی کــه ســنجش بــر مبنــای معیارهــای درســت و بی طرفــی و صداقــت 

ــی بیهــوده اســت. ــد، انتظــار ســر و ســامان گرفتن وضــع ادب در نقــد راه نیاب
نکتــه دوم تبــی اســت کــه بــرای تجــدد پیــدا شــده. خواننــده  متجــدد امــروزی از هــر 
چــه کهنــه اســت روگــردان اســت و کهنــه در نظــر او آن اســت کــه در قالــب موازیــن 
گذشــته باشــد و چــون موازیــن بــه طــور کلــی غالبــًا در گذشــته ای دور یــا نزدیــک 
ایجــاد شــده اســت پــس بایــد آنهــا را پایمــال کــرد و آن چیــزی را ادبیــات خوانــد 

کــه قاعده هــا را در هــم شکســته باشــد.
از ایــن رو در ایــن دوره نوعــی هنــر و ادبیــات ســر در گــم و ناقص الخلقــه و تهــی 
ایجــاد شــده اســت. طــی هــزاران ســال در دنیــا عــادت بــر ایــن بــوده اســت کــه معنــی 

را در معنــی بجوینــد.

|نثر از شعر مشکل تر  است|

امــروز بــرای آنکــه بــه راه نــو رفتــه باشــند، معنــی را در بی معنــی بــودن جســت وجو 
می کننــد.در عــده ای از جوانــان امــروز مــا ایــن تمایــل بــه صــورت عنان گســیخته ای 
دیــده می شــود.اینان چــه در شــعر و چــه در نثــر اگــر مطلبــی مفهــوم منطقــی داشــت 
و یــا اصــول دســتور زبــان کــم و بیــش در آن رعایــت شــده بــود، بــوی بیات شــدگی 
از آن حــس می کننــد.در اینجــا هــر خواننــده، قائــم مقــام شــاعر یــا نویســنده اســت؛ 
زیــرا هــر مفهومــی کــه دل خواهــش بــوده می توانــد از اثــر بیــرون آورد.ایــن اصــل 
ــرط  ــن ش ــه اولی ــود ک ــد ب ــه خواه ــه همیش ــم ک ــان می کن ــت و گم ــوده اس ــه ب همیش
خلــق اثــر ادبــی و هنــری، شناســایی انــدازه و هنجــار اســت؛ یعنــی هــر معنــی را در 
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ــر  ــدن و هــر لفــظ را در جــای خــود نهــادن. ایــن کار حتــی در نث لفــظ خــود گنجان
مشــکل تر از شــعر اســت.

| در نثر قریحه با باید طبیعی باشد|

ــکل تر  ــاعر مش ــنده از کار ش ــد: کار نویس ــوی می گوی ــتان نویس فرانس ــر داس فلوب
ــاس  ــد احس ــر بای ــه در نث ــی ک ــت در حال ــی اس ــد ثابت ــع قواع ــاعر تاب ــه ش ــت؛ چ اس
ــی  ــدارد و قطع ــده ای ن ــد، قاع ــرار می کن ــه ف ــی ک ــت. آهنگ ــگ داش ــق آهن عمی

ــت. نیس
در نثــر بایــد قریــحۀ طبیعــی داشــت. همچنیــن قدرتــی منطقــی و منظــم و احســاس 
ــه  ــر لحظ ــوان ه ــا بت ــت ت ــعر الزم اس ــه در ش ــر از آنچ ــدازه ظریف ت ــری بی ان هن
ــان شــود،  ــر حســب مطالبــی کــه می بایــد بی حرکــت و رنــگ و صــوت ســبک را ب

ــر داد. تغیی
ــرای آن  ــر وظیــه نثرنویــس را بســیار مشــکل می بینــد. بنابرایــن ب می بینیــد کــه فلوب
کــه بتوانیــم نوشــته ای را اثــر ادبــی بخوانیــم، بایــد شــرایط چنــدی در آن جمــع شــده 

. شد با

|خالقیت چیست؟ |

کالم کــه از دو عنصــر لفــظ و معنــا تشــکیل می شــود، بایــد چنــان بــه جــای 
ــد و از  ــرون بزن ــه بی ــد ســنگ چخمــاق از آن هــا جرق ــه مانن خــود نشــانیده شــود ک
ــر  ترکیــب کلمــات اســت کــه مطلــب بیــرون می آیــد. ادبیــات در جنــبۀ خــود هن
ــد. ــب جــان می گیرن ــو ترکی ــردن کلمــات اســت. کلمــات بی جــان از پرت ترکیب ک

معــروف اســت کــه وقتــی ســامری گوســاله خــود را از طــال ســاخت، جســم جامــدی 
بیــش نبود.مشــتی از خــاک زیــر ســم اســب جبرائیــل را برداشــت و تــوی شــکم او 
ــر  ــه صــدا کــردن و کســانی را در براب ریخت.گوســاله جــان گرفــت و شــروع کــرد ب
ــر  ــد خــاک زی ــر نویســنده هــم ایــن اســت کــه بتوان ــه ســجده وا داشــت. هن خــود ب
ــر،  ــات و هن ــا در ادبی ــه م ــز اســت ک ــن چی ــد و همی ــدا کن ــل را پی ســم اســب جبرائی

ــم. ــر آن می نهی ــش  ب ــام  آفرین ن
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روی  را  دســت  کــف  راننــده 
ــباند: ــیاهش چس ــاپوی س کاله ش

مــن   . ســر   بــاالی   ! ای    -
گفتــم خدایــا چــی شــده باشــه 
بیــارن .زیــر  تشــریف  بگــو  ؟! 
ســایه ی  شماهاســت کــه ماهــا 
و  میزنیــم  جــاده  چــاک  بــه 
. میاریــم  در  نــون  لقمــه  یــه 

برگردانــد.   را  رویــش  ســرباز 
و  شســت  خمیــده  انگشــتهای 
ــا  اشــاره را الی لبهــا گذاشــت و ب
قــدرت دمیــد. ســربازی دیگــر 
بــا تفنــگ ، بــه همــراه  یــک 
اســتوار کــه ســالح کمــری داشــت 
،از پاســگاه بیــرون آمدنــد. راننده 
ــی  ــدوق مین ــد و از صن ــن پری پایی
ــا چهــار پایــه چوبــی  بــوس ، دوت
ــوی  ــرون آورد.ت چــرک مــرده بی
ــوان  ــت  و از دو ج ــرو گذاش راه
کــه کنــارش نشســته بودنــد تقاضــا 
ــی    ــه نظام ــان را ب ــه جایش ــرد ک ک

هنــوز راه زیــادی نرفتــه بودیــم 
الی  از   ، وخــاک  گــرد  کــه 
نوارهــای فرســوده و قــاچ قــاچ  
ــد  ــو آم ــا ، ت ــه ه دور در، و شیش
ــداز،  ــت ان ــن دس ــا کوچکتری . ب
مســافرهایی کــه  تــوی راه رو ، 
روی چهارپایــه و پیــت روغــن 
نشســته بودنــد ، کــج و معــوج 
میشــدند.جلو پاســگاه  ، ســربازی 
بنــد تفنــگ روی دوشــش را ، 
بــا یــک دســت جابجــا کــرد و 
ــت  ــه عالم ــرش را ب ــت دیگ دس
ایســت بــاال بــرد. راننــده کنــارش 
ــک  ــرش را نزدی ــرد . س ــز ک ترم
: زد   لبخنــدی  و  بــرد  پنجــره 

- در خدمتــم ســرکار ... امرتون ؟ 

- ببخشــید آقــای راننــده  ! دوتــا از 
هــم قطارامــون ، میخــوان برگردن 
ــا رو  ــه اونه ــر ، میش ــگاه کیاس پاس
هــم بــا خودتــون داشــته باشــین ؟ 

  جاده جنگلی 
           اسماعیل کالنتری| ساری
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مانــع ســودجویی ایــن نامردهــا 
ــد  ــیدا ، چن ــی ببخش ــین . ول میش
روز قبــل، یــک مســافر داشــتم 
ــود  ــوم ب ــش معل ــر وضع ــه از س ک
،  میگفــت خــود  آدم حســابیه 
ــر شــکارچی  ــن جــاده ، ده براب ای
هــا ، داره ایــن زبــون بســته هــا رو 
میکشــه ! خداییــش رو بخــوای ،  
از زمانــی کــه ایــن جــاده جنگلــی 
بــاز شــده  ، سرویســی نیســت کــه 
ــوان را  ــرده حی ــاد ک یــک الشــه ب
نبینــم  ، وســط جــاده ، چندتــا 
الشــخور، دل و روده اونهــا رو 
در آوردن ! مــن بچــه ایــن منطقــه 
هســتم  ســرکار اســتوار !   قبال این 
مســیر یــک کــوره راهــی بــود کــه 
ــک  ــدار،  نم ــای چارب ــی ه کامش
مــی آوردنــد مازنــدران  و بــه 
جایــش برنــج و خــرت و پرتهــای 
دیگــر میبــردن. ماهــا هــم از جاده 
فیروزکــوه میرفتیم ســمنان . اوه !!  

هــا بدهنــد. آنهــا بــا چینــی در 
ــد  ــگاه کردن ــر را ن ــه، همدیگ چان
و روی چهارپایــه هــا  نشســتند.

بــا صلواتی دســت جمعــی ،  مینی 
بــوس بــه راه افتــاد. راننــده بــا 
تعویــض دتــده هــای پــی در پــی 
، جــاده را مینوردیــد .  اســتوار بــا 
لبــه کاله ، خــود را باد زد وســرش 
ــد : ــده چرخان ــرف رانت ــه ط را ب

را  پلنــگ  شــکارچی  دوتــا   -
ــتیم  ــم ، داش ــز دادی ــل مرک تحوی
برمــی گشــتیم کــه جیــپ لعنتــی ، 
موتــور قفل کرد  . ماشــین را اینجا  
گذاشــتیم و مزاحــم شــما شــدیم .

چشــم  اینکــه  بــدون  راننــده 
بــا   ، بــردارد  جــاده  از 
: گفــت  دار  خــش  صدایــی 

ــتوار  ــرکار اس ــد س ــار داری -  اختی
.ماشــین تعلــق بــه شــما داره . 
ــه   ــه ک ــظ کن ــماها را حف ــدا ش خ
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هــم وقــت زیــاد و هــم اســتهالک  
بــاال  .  دســت دولــت درد نکنــه ،  
االن خیلــی خــوب شــده . راســتی 
؟! ســرکار  چیــه  شــما  نظــر   !
اســتوار لبخنــدی زد و گفــت :

- چــی بگــم واهلل ؟! بــه هرحــال 
ــواد !   ــردم را میخ ــاه م ــت رف دول
ــرف  ــان دو ط ــای درخت ــایه ه س
جــاده، دراز و درازتــر و ســپس 
خاکهــا،  و  شــدند.گرد  محــو 
زیــر نــور چــراغ هــای جلــو ، 
ــی  ــزد. ناگهــان مین ــه ســفیدی می ب
بــوس بــا ترمــزی شــدید ، وســط 
جــاده ایســتاد.مثل مــوج جلــو 
 . برگشــتیم  دوبــاره  و  آمدیــم 
حســین  ویــا  ابوالفضــل)ع(  یــا 
)ع( چنــد نفــر را از پشــت ســر 
ــه  ــار پای ــافرهای چه ــنیدم . مس ش
کشــان  فریــاد   ، راهــرو  نشــین 
روی هــم افتادنــد. راننــده ســرش 

ســمت  پنجــره   ســوی  بــه  را 
خــودش  کشــاند و  فریــاد کشــید:
ــی؟( ــه گوی ــده ِت ــوی... َچن - )ه

بــا چهــره ای درهــم ســرش را 
چرخانــد: اســتوار  ســمت  بــه 

عبــاس  حضــرت  بــه  را  تــو   -
میبینــی ســرکار اســتوار؟  ! اگــه 
مــرده  صاحــاب  ترمــز  ایــن 
،  جــواب نمــی داد، اآلن مــی 
بایســتی جنــازه اونــو بــا جــارو 
ــم !!! ــداز جمــع میکردی خــاک ان

هــای  چشــم  بــا  اســتوار 
بــاال  ابروهــای  و  درشــت 
را  اشــاره   انگشــت  رفتــه،  
: گرفــت  درختــان  ســوی  بــه 

- آنجــا را نــگاه  کــن ! عجــب 
تابلــو  کنــار  ؟!  داره  رویــی 
ــی  ــات وحش ــور حیوان ــه عب منطق
را  دســتیش  چــوب    ، ایســتاده 
ــه ؟ ! ــی کن ــن م ــاال پایی ــم ،  ب ه
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- ای بگــردم اون لبهاتــو کــه ازش 
ــی  ــال یک ــاره ، اص ــی ب ــر م جواه
نیســت بهــش بگــه کــه ایــن موقــع 
شــب، اینجــا چــه غلطــی مــی 
ــادی،  ــن آب ــا نزدیکتری ــه ؟  ! ت کن
ــم !  ــر راه داری ــج کیلومت ــار پن چه
ــه  ــه باش ــی گرفت ــه فراموش - ممکن
ــتش  ــوزی پش ــده .  ق ــای را نن آق
رو نــگاه کــن ، اون یــک پیرمــرده 
مــی  رو  هــا   خیلــی  مــن    !
شناســم کــه تــو ایــن ســن و ســال 
ــردن!  ــدا ک ــواس پی ــالل ح ،  اخت
بدون اینکه منتظر پاســخی باشــد ، 
سرش را به طرف سرباز چرخاند:

ــا  ــک پ ــک ت ــربا ز ! ی ــو س - پاش
ــا  ــار ت ــر بی ــرو آن پیرمــرد را بگی ب
آبــادی برســونیم .  صــواب داره. 
ســرباز کاله و تفنگــش را روی 
و  گذاشــت  اســتوار  زانــوی 
پیــاده شــد.  گفتــن چشــم،  بــا 

موقــع عبــور از عــرض جــاده. 
قامــت بلنــد و شــانه هــای پهنــش  
نورانــی   ، ای  لحظــه  بــرای 
ــوش  شــد. ناگهــان فریادهــای گ
: پیچیــد  جــا  همــه  خراشــش 

خــدا  ای  کمــک!   -
خرســه! یــک  ایــن  کمــک! 

پــس از چنــد بــار تکــرار، آهســته 
و  ضعیــف  صدایــش  آهســته 
ــد  ــاکت ش ــره س ــر و باالخ ضعیفت
را  فرمــان  سراســیمه  راننــده   .
پیچانــد و بــا زدن اســتپ بــاال،  
نــور چــراغ مینــی بــوس را بــه 
خــرس   . انداخــت  آنهــا  روی 
ــش  ــه گردن ــرباز را ک ــتی س دودس
ــه و  ــل گرفت ــود ،  بغ ــده ب ــج ش ک
ــه مــا زل زده بــود. پیــرزن کنــار  ب
ــد و  ــینه کوبی ــه س ــت ب ــن ، مش م
ــه طرفیــن تــکان داد .  ســرش را ب
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 نه باالی این خلیج
نه میان انبوه درختان سیب

در جنگل گردو کالغ های بسیاری هستند
که   دوستت دارم 

قارقار خشکی ست در گلویشان ... )ص ۲4( 

لبــه  بــر  کــه  اســت  شــاعری  کتــاب   ، فــروغ رخشــا  و الجــورد   هــا   گــرگ 
پرچینــی قدیمــی راه مــی رود و از تنهایــی هایــش ترانــه مــی ســازد. شــاعری 
بــه  همچنــان  امــا  اســت  ســوزانده  را  انگشــتانش  ســر  ســتاره  بلندتریــن  کــه 
مبتالســت، ســخت  امــروز  تــا  از گذشــته  هــای آن  المــان  و  زندگــی شــهری 
درگیــر روابــط پیچیــده انســان هــا مــی شــود و سرکشــی هایــش بــه طبیعــت و 
انــزوا چیــری از تنهایــی اش کــم نمــی کنــد بلکــه بــر انــدوه آن مــی افزایــد.

 گــرگ هــا و الجــورد  کتــاب شــعرهای خطــی نیســت امــا گسســت زمــان در 
ــه آن  ــه ب ــد بلک ــی کن ــخت نم ــعر را س ــش ش ــه خوان ــت ک ــه ایس ــه گون ــعرها ب ش
ــر  ــه شــکلی کــه در انتهــای هــر شــعر ، خواننــده ب مســیری دایــره وار مــی دهــد ،  ب
ــد. ــش بچین ــازل شــعر را در ذهن ــد و پ ــار دیگــر شــعر را بخوان ــه ب ــی شــود ک آن م

عشــق در  گــرگ هــا و الجــورد  گاهــی بــه شــکل درخــت آلبالــو خــودش را نشــان 
مــی دهــد و گاهــی بســیار ملمــوس تــر، مثلــن در شــعر  موهایــش را   . ایــن مســاله 
تعمــدی اســت. نــه بــرای عشــق کــه بــرای هــر المــان کــه در شــعر وارد مــی شــود دو 
رویــه توصیــف مــی شــود. رویــه ای قابــل لمــس و توصیفــی و رویــه ای شــاعرانه کــه 
ظرافــت را بــه شــعر هــا بــر مــی گردانــد. شــاعر ایــن کتــاب در ایــن زمینــه موفــق عمل 
کــرده اســت. ایــن جریــان بــه شــعر کمــک مــی کنــد تــا بتوانــد بــا مخاطــب ارتبــاط 

  دست تکان دادن 
ی یز درختان ترب
برریس کتاب گرگ ها و الجورد | امیرحسیز تیکین
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احساســی خوبــی نیــز برقــرار کنــد و اندیشــه های و جهــان بینــی اش را بــه او بقبوالند.

 زیر سایه ی این درخت توت
بخواب و خواب گنجشک خونینی را ببنی

که رویای گربه ی براقی ست در خواب مردی که کنار تو خفته است.  )ص 31( 

یکــی از شــعرهای شــاخص ایــن مجموعــه در صفحــه ی 35 آمــده اســت. موهایــش 
را دم اســبی کــه مــی بنــدد ... . ایــن شــعر همچــون تابلویــی چنــد بعــدی در ذهــن 
ــد.  ــی یاب ــد م ــان بع ــب زم ــق در قال ــازد. عش ــی س ــگرف م ــری ش ــب تصوی مخاط
مــکان هــای قدیمــی ، بــرج هــا و باروهــا زمــان را طــی مــی کننــد ، تــا جــوان خــوش 
تیــپ امــروزی چیــزی از اســفندیار بــاال بلنــد کــم نیــاورد. بــه هــر حــال شــاعر ایــن 
ــعرهایش  ــام ش ــه در تم ــرا ک ــد چ ــی نامی ــس تنهای ــاعری از جن ــد ش ــه را بای مجموع
نوعــی محکومیــت شــخصی و دور خــود حصــار کشــیدن  دیــده مــی شــود. شــاعر 
ــش را  ــد و جهان ــی گوی ــش را م ــدوه های ــد ، ان ــی گوی ــخن م ــب س ــا مخاط ــا ب تنه
ــتن  ــه خویش ــاز ب ــد و ب ــی کن ــا م ــب را ره ــان مخاط ــا در پای ــد ام ــی کن ــف م توصی
ــد   )ص 36( ــل ش ــی تبدی ــری تاریخ ــه اث ــهر ب ــن ش ــردد.    ای ــی گ ــاز م ــش ب خوی

پیچیــده )ص 5( ، الجــورد در شــعر  بــه همــه ی زندگــی ات  ببیــن الجــورد 
ــی اســت. سرنوشــت اســت .  ــت محکــوم آدم ــا و الجــورد  ، ابدی ــرگ ه هــای  گ
ــبز  ــتی س ــیبی دش ــده در سراش ــا ش ــده و ره ــده ش ــه پیچی ــانی در ملحف ــی انس زندگ
ــا  ــری ی ــذت بب ــد از آن ل ــی بای ــی دان ــه نم ــب ک ــی عجی ــت. جهان ــن اس و عطرآگی
عــذاب بکشــی. زمــان تــک بعــدی نیســت ، سرنوشــت انســان مــدور اســت . 
ــری  ــون زنجی ــم همچ ــه ه ــتند و اندیش ــار هس ــا گرفت ــول ه ــت معل ــا در دس ــت ه عل
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ــه هــم بافتــه مــی شــوند. تــار و پــودی کــه قابــل تفکیــک اســت البتــه . ظرافتــش  ب
ــه  ــت ب ــودن آن هاس ــا ب ــا و بج ــگ ه ــوازن رن ــه در ت ــت آن ک ــت باف ــه در ظراف ن
ــه  ــا / ک ــه کالغ ه ــم ب ــی کن ــد . فکــر م ــی کن ــا درک م ــه مخاطــب آن ه ــه ای ک گون
ــاعر  ــه ش ــد ک ــی ده ــان م ــر نش ــن ام ــا )ص 55( و ای ــردو ه ــه گ ــد ب ــی کنن ــر م فک
مجموعــه توانســته اســت بــه زبانــی گیــرا و مجلــل دســت یابــد. زبانــی کــه علــی رغــم 
ــد. ــان کن ــد بی ــی توان ــوم را م ــی ، مفه ــان غنای ــش از زب ــودن و دور بودن ــروزی ب ام

 شب چیست؟ 
هشت ضلعی خاموش

در هر کنار گوشه گرگی زوزه می کشد در باد )ص 27(
یکــی از شــاخصه هــای ایــن مجموعــه شــعر یکدســتی شــعر هاســت هــم در 
ــته و  ــان ، گسس ــه از جه ــاعری ک ــی. ش ــاعرانه گ ــم در ش ــان و ه ــم در زب ــوا ه محت
ــه معنــای ســکوت  ــاه آورده اســت، در بنــدر کلمــات ، تنهایــی ب ــه جهــان شــعر پن ب
نیســت چنانکــه بــرای رفتــن نیــازی بــه پــا نیســت و بــرای دیــدن نیــازی بــه چشــم.

 گفتم که

دیگه نمی خوامت پا !   )ص 63 ، آخرین عبارت کتاب( 

uncategoris-۲/http://morour.ir/index.php
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در این عکس درختان تبریزی 
پشت عکاس

برای مان دست تکان می دهند
پیش از آن که باد...

در این عکس قرار بود
من به این دیوار آجری کهنه تکیه 

بدهم
و به دوربین لبخند بزنم

و خاطره دور یک روز دبستان 
تکرار شود

در این عکس
من و تو

زیر درختان تبریزی
به شکل ابرها فکر می کنیم

می دویم
با تو با من با رویاهامان

تا رودخانه ی آن سوی دیوار

 عکس نامه
 | فروغ رخشا

جیغ می کشیم
دامن ام در باد می رود

می خوانیم:
دختره این جا نشسته

گریه می کنه...

باد، باد، باد
در درختان

در حرف های ما
در بادبادک می پیچد...

این جا حیات دبستان نیست
تو همکالسی من نیستی

این خونی ها بر زمین
همکالسی های مان نیستند

من و درختان تبریزی در کادر 
نیستیم

چشمانت را باز کن
بادبادک هنوز در هوا 
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می چرخد...

از خودم بیرون زده ام
از مجرای لزج تنهایی

فاصله ام را یا اشیا از دست داده ام
و رو به افق در حال گسترشم
در هر بعدی کشیده می شوم

به غروبی روی کاشی های سفید
که خون از درزهایش پایین 

می رود
شب است چشمان ام

پر از گودی کابوس ها
بیرون زده ام

برای هواخوری عصر
با چتری سفید و خش خش 

مطبوعی در آهار دامن ام
هر قدم که بر می دارم زنی شکل 

می گیرد
پوستم از زیتونی به گلبهی و 

چشمان از قهوه ای سیر به میشی
دورترین خاطره ام بر می گردد
به چای عصرانه در باغ عمه پیر
پچ بچه های دختران دم بخت

و گلدوزی دستمال های نامزدم
بیرون زده ام

از هزار و یک شب
و در هر گوشه از شب گرگی زوزه 

می کشد غریب
ششصد و نود و نه بار خواب را به 

کمک طلبیدم
نام  زینب دختر  دلیله ی محتاله 

عیارم حله از تن مردان بغداد 
می کنم

نام دیگرم  دنیا ست
و در رویایم هر شب مردی

در وحشت مرگ از جگر بر 
می کشد فریاد

و با معشوق هایم
بیرون زده ام

از تاریخ
نامم ملک جهان خانم

معروف به مهدعلیا
چروک افتاده کشاله هایم

که میرزا تقی این بچه آشپز
عزت 13 ساله را به من ترجیح 

می دهد
مثل وصله ی ناجوری
یا تحشیه ای بر قرآن

میرزا تقی هنوز زنده است
زیر فواره ی خون

کابوس هایم را زیر شکنجه
دفن می کنم

دیگر خودم نیستم
مثل همان وقت که بیرون زده بودم

مثل بواسیر
پر از جراحت و درد

 
در زندگی هر آدمی

درختی هست
درخت سیب، درخت چنار
 درخت کنار، درخت گردو
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درختی تا با آن 
قانون جاذبه را کشف کنی

درختی تا به آن 
حلق آویز شوی از آن

اگر خواستی خسته شدی 
از قانون جاذبه

درخت این پنجره
درخت سیبی است

که میوه هایش را 
به جانب افق پرتاب می کند
تا در مدار خود خورشیدی 

دوباره خلق کند
 

آن الک پشت وارونه ای
که در کنار برکه دیده ام

چه ارتباطی با ماهی غمگینی دارد 
که در رگ های من رودخانه را

خالف جریان آب
شنا می کند

گاهی با سنگ های رودخانه اشتباه 
می گریمش

گاه آهسته از میان الک اش سر 
بیرون می آورد

و نگاه لزجش را لحظه ای
به گیسوان من می آویزد

او حتی نمی داند چند پرنده در 
قلبم نامش را تکرار می کنند

حتی حتی وقتی معنی کلمه ای را 
از من می پرسد و نمی دانم

نمی تواند حدس بزند
گلبول های سرخ در ارتفاع 

رگ هایم چگونه سقوط می کنند
گاه روی وایت بورد کلمه ای 

می نویسد
که حیوانات درنده را در 

سلول های من بیدار می کند
گرسنه، که با هیچ طعمه ای 

نمی توان فریب شان داد

همیشه دیر می رسم
و او با لبخند کوچکش

معنی تمام کلمات را از خاطرم 
می برد

او به فلسفه هیچ اعتقادی ندارد
و نوشتن شعر را مسخره ترین کار 

دنیا می داند
و همه چیز را از پشت عینک 

ذّره بینی اش تجربه می کند

صدای شاد قورباغه ها در برکه 
می پیچد

و خطوط تاریک در چشمان 
الک پشتی اش دو چندان 

می شود.
باز هم دیر رسیده ام

 
در مرزها قدم می زنم

 در مرزها سوت می زنم
در چپ 
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زیتون زاران ابدی است
باغ های لیمو

طال در طال
ستاره های مشتعل

عضالت پیچ در پیچ قلبم
در چپ

فس فس خون در رگ هام
حیات اکسیژن

حادثه ای
که ضربه می زند به دیوارها

کمانه می کند و باز می گردد
و در حرکت قوسی ش

صد گرگ درنده زاده می شود
دندان تیز کرده به گوشتم.

در گرگ میش صبح
وقتی رود سفید به حفره های شب 

می ریخت
من به جهان شما باز گشتم

با سرودهایی بر لبانم

که از خاک مرده
زنبق های وحشی می رویاند

و خنده ام
همه تاکستان ها را شراب می کرد

اما در چپ
جهنم ابدی ست

و ستاره ها نسوج را می سوزانند
اقساطت که عقب بیفتد

دیگر از آپولو و قرص های 
صورتی هم

کاری بر نمی آید
در ساعت بی سایه

لبخندم سنگ می شود
در برابر کارمند بانک

و همچنان که ناخن هایم را 
می جوم

با خود فکر می کنم
سکه ای باشی از قلع

با حروف و اعداد حک شده بر 
صوتت
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در دهان مردگان
و از میان آب های تاریک بگذری

رویی به گذشته رویی به فردا
اما در چپ

زیتون زاران ابدی ست
و گرگ ها تکثیر می شوند

در عصرهای پاییزی
وقتی شب

همچون گله گاوها
کاهالنه از راه می رسد

من شاعر برزخی
با اعصابی ستاره آجین

به آپارتمان حقیرم
واقع در فردوس غرب، کوچه 

پرستو
باز می گردم

قبض های برق و گاز را به یخچال 
می چسبانم

تکه سنگ ها، تکه پاره های 

اعصاب را
نسوج سوخته را

و ساعت را با پیک اثر قرص های 
صورتی و

خواب گرگ ها تنظیم می کنم
به رختخواب می روم

نیمی آدمی نیمی شاعر
در شب های مهتابی

وقتی گرگ ها با پوزه های خونی
رو به الجورد زوزه می کشند

با تنی از فلس کلمات
ماه راز نقره ای اش را در میان 

می گذارد
و من به تمامی شاعر می شوم

زیتون زاران
باغ های لیمو

ستاره های مشتعل
طال در طال
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  یکی سیاه  
 یکی سفید

کارگاه ترجمه 8
Khaled Mattawa

خالد متاوع |مسعود غفوری

درباره شاعر:
خالــد متــاوع در ســال 1964 در بنغــازی 
لیبــی متولــد شــد و در نوجوانــی بــه آمریــکا 
مهاجــرت کــرد. او در دانشــگاه های تنســی و 
ایندیانــا تحصیــل کــرده، و مــدرک دکترایش 
را در ســال 2009 از دانشــگاه دوک دریافــت 
کــرده اســت. او اکنون در دانشــگاه میشــیگان 
بــه تدریــس ادبیــات خــالق مشــغول اســت. 
متــاوا در ســال های اخیــر جوایــز زیــادی 
پــن، گوگنهایــم و  از جملــه پوشــکارت، 
اســت.  کــرده  دریافــت  را  مک آرتــور 
آکادمــی  ریاســت  بــه   2014 ســال  در  او 
او  شــد.  انتخــاب  آمریــکا  شــاعران 
کــرده  منتشــر  شــعر  مجموعــه  چهــار 
اســت:  تاک ویــل )2010(؛  آموریســکو  
انعکاس هــا   )2008(؛  دایره البــروج 
)2003(؛ و  خســوف اســماعیلیه  )1995(. 
ترجمه هــای او از اشــعار شــاعران بــزرگ 
ــر،  ــد ناص ــس، امج ــه آدونی ــرب، از جمل ع
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یوســف،  ســعدی  و  العــزاوي  فاضــل 
ــت. او  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــیار م بس
ــده  ــف دو گزی ــارکت در تالی ــر مش ــالوه ب ع
گزیــده ی  دینــارزاد:  ادبــی،  بچه هــای 
 )۲۰۰۴( عربی-آمریکایــی   داســتان های 
و  بعــد از جبــران: گزیــده ی آثــار جدیــد 
نیــز  کتابــی   ،)۱۹۹۹( عربی-آمریکایــی  
ــاعر  ــر ش ــش: هن ــود دروی ــوان  محم ــا عن ب
اســت. کــرده  تالیــف   )2014( ملتــش   و 

شــعر متــاوا کــه در نقطــه ی تقاطــع فرهنــگ، 
روایــت و خاطــره قــرار می گیــرد، از نظــر 
عمــق و گســتردگی بــه رمــان تشــبیه شــده 
اســت. مریلین هکر، شــاعر انگلیســی، اشــعار 
او را اینگونــه توصیــف می کنــد:  شــعری 
ــرم  ــاظ ف ــق و از لح ــی دقی ــر سیاس ــه از نظ ک
جســور اســت؛ و چنــان هوشــمندانه خواننــده 
و  ظرافــت حســی  کــه  می کنــد  درگیــر  را 
عاطفــی )و تاریخی( شــعر را نیز از یــاد نبرد. 
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Taproot and Cradle 

Evening coffee, and my mother salts
,her evening broth—not equanimity
but the nick of her wrist—

,and my mother bakes bread
,and my mother hobbles knees locked
.and my mother carries the soft stones of her years

,Fists balled in my pocket
,riding the century’s drift
.I carry a wish and a wound

,It's raining a noisy frost
,the inhabitants' cruel happy laughs
,their sighs and curses

small upheavals that slide
,from their bellies
down to their freezing toes

.And the city trudges, and night
,loosens its reins, a stolen bulldozer
a tank full of clowns.

Who’s calling
my name
from the window now?

—She touches her hair
She caresses her beauty
like the coffin of a child.

O pen of late arrivals.
O knife of darkened temples.
O my scurrying, my drunken snakes.

I wash her hands with summer rain.
.I remember the killed enemy
.I remember my good friends

|
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مهریشه و گهواره

قهوه ی شامگاهی، و مادرم 
در آبگوشت شامگاهی اش
نمک می ریزد، نه با تعادل،

بلکه با تکان مچ دستش؛

و مادرم نان می پزد،
و مادرم با زانوان به هم چسبیده خم می شود،

و مادرم سنگ های نرِم سال هایش را 
با خود حمل می کند.

دست ها مشت شده در جیب هایم،
شناور بر جریان قرن،

من یک خواست و یک زخم با خود حمل می کنم.

سرماریزه ای پرصدا می بارد،
خنده های شاد و بی رحم ساکنان،

ناله ها و نفرین هایشان،

آشوب های کوچکی که می ُسرد
از شکم هایشان،

به انگشتان سرد پایشان.

و خسته راه می رود شهر، و شب
شل می کند لجامش را، یک بولدوزر دزدیده شده را،

و یک تانک پر از دلقک ها.

چه کسی صدا می زند
نامم را

اکنون از پنجره؟

او لمس می کند موهایش را -
نوازش می کند زیبایی اش را

مثل تابوت یک فرزند.

آه ای قلِم دیر رسیدن ها.
آه ای چاقوی معابد تاریک.

آه ای مارهای سراسیمه و مستم.

من دستان مادرم را با باران تابستانی می شویم.
من دشمن کشته شده را به خاطر می سپرم.

|
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Borrowed Tongue
Khaled Mattawa

Maybe I'm a fool
holding two threads,
one black, one white,
waiting for dawn
to tell them apart.
But I'm only practicing
my religion which
I neither borrowed
nor stole.
Maybe I'm a fool
thinking of a better answer
than the transplant patient
who said I'm sorry
someone had to die.

No, I haven't outgrown
my tongue. It's a coat
your mother gives you,
crimson or cobalt blue,
satin inside, the collar
wide enough to cover
your whole neck.
All winter you wear it
then spring comes
but never goes.
That's Arabic to me.
I wear a white shirt now
thin gray stripes,
top button gone
and it fits.

بــه نظــر مــن اگــر بحــث دربــاره ی 
ترجمــه هــر شــعر از اســم آن شــعر 
شــروع شــود، کار نابجایــی نیســت. 
در  کلمــه  دو  ایــن  کــه  دریچــه ای 
اســم شــعر بــه درونمایــه ی آن بــاز 
امــا  اســت.  تامــل  قابــل  می کننــد، 
بــرای taproot چــه معــادل مرســومی 
بــه  واژه  ایــن  داریــم؟  فارســی  در 
ریشــه ی عمــودی یــک گیــاه کــه بقیه ی 
می شــوند  منشــعب  آن  از  ریشــه ها 
در  جســتجویی  می شــود.  اطــالق 
کلمــه  مهریشــه   بــه  مــرا  اینترنــت 
آمــد.  خوشــم  آن  از  و  رســاند، 
نیســت،  مرســومی  واژه ی  می دانــم 
ــتم  ــه می خواس ــی ک ــا آن حس وحال ام
خوبــی  ریتــم  دارد.  خــود  در  را 
کلمــه  گهــواره  می ســازد.  بــا  هــم 
نمی آیــد،  خوشــش  خواننــده  اگــر 
کنــد. جایگزیــن  بــا  ریشــه   را  آن 

ــل  ــن تقاب ــش مــن، شــعر همی در خوان
را تــا انتهــا ادامــه می دهــد: تقابــل بیــن 
مــادر بــه مثابــه ریشــه ای کــه در خــاک 
اســتوار می مانــد و فرزنــد بــه مثابــه 
ــه  ــود و س ــزرگ می ش ــه ب ــه ای ک جوان
بــه ســوی آســمان دارد. تقابل هــای 
ــوری  ــه ی مح ــن ریش ــم از ای ــر ه دیگ
منشــعب می شــود: تقابــل احســاس 
غریــزی و عقــل قضاوت کننــده؛ تقابــل 
ــل  ــرت؛ تقاب ــدن در زادگاه و مهاج مان
ــد  ــا نمی کن ــال را ره ــه ح ــته ای ک گذش
ــه در گذشــته اســیر اســت.  ــی ک و حال
ــعر،  ــد اول ش ــان بن ــل از هم ــن تقاب ای
آبگوشــت  و  قهــوه  دادن  قــرار  بــا 

| درباره ترجمه 
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نشــان  را  خــودش  هــم،  مقابــل  در 
در  ریختــن  نمــک  بــه  و  می دهــد؛ 
ــش  ــه بی آبگوشــت می رســد؛ کاری ک
از آن کــه بــه تعــادل در قضــاوت و 
ــر  ــک ام ــد، ی ــته باش ــاز داش ــل نی عق
ــک  ــادر نم ــت. م ــی اس ــی و ذوق حس
ــی  در آبگوشــت  ــدازه ی کاف ــه ان را  ب
می ریــزد، و انــدازه ی کافــی را مــچ 
دســتانش می شناســند، نــه مغــزش. 
ــا  ــه ی اینه ــد هم ــاوع می توان ــد مت خال
شــعر  بــه  کوتــاه  ســطر  ســه  در  را 
ــن  ــه م ــم ک ــال واقف ــی کام ــد، ول بگوی
بــودم  مجبــور  نمی توانــم.  مترجــم 
بیــن صــورت و معنــا،  انتخــاب  در 
ــن  ــم. و ای ــا بده ــه معن ــت را ب ارجحی
شــد کــه ترجمــه ایــن شــکل شــد.

ــه ی کلــی دیگــر هــم در  ــه یــک نکت ب
ــم:  ــاره می کن ــم اش ــختی کار مترج س
فعل هایــی  انگلیســی  زبــان  در 
بســیار  می رســانند  را  حرکــت  کــه 
ــا  ــر، آنه ــی دیگ ــه عبارت ــد. ب متنوعن
انــواع بســیاری از حرکت هــا  بــرای 
کــه  دارنــد،  جداگانــه  فعــل  یــک 
دقیقــی  معــادل  مــوارد  بســیاری  در 
مثــال،  بــرای  ندارنــد.  فارســی  در 
ایــن  در  را   trudge بــودم  مجبــور 
ــه  خســته راه مــی رود  ترجمــه  شــعر ب
ــرای  راه  ــم ب ــل Scurry ه ــم. فع کن
ــاه  ــای کوت ــا گامه ــد  و  ب ــن تندتن رفت
تــازه  مــی رود.  کار  بــه  دویــدن  
وجــه  در  را  آن  شــاعر  اینجــا،  در 
وصفــی اش هــم بــه کار می بــرد کــه 
می کنــد.  ســخت  دوچنــدان  را  کار 
انتخــاب مــن صفــت  سراســیمه  بــود، 
تــا دســت کــم بــا کلمــه ی بعــدش، 
باشــد. داشــته  واج آرایــی  مســت، 

زبان عاریه ای
خالد متاوع

شاید احمقم
که دو رشته در دست،

یکی سیاه، یکی سفید،
منتظرم تا سپیده دم

از هم سواشان کند.
من اما فقط به دینم
که نه عاریه گرفته ام

و نه دزدیده ام
عمل می کنم.
شاید احمقم

که به فکر جواب بهتری ام
از آن چه بیمار پیوندی گفت

متاسفم،
یک نفر باید می مرد.

نه، از زبانم بزرگ تر نشده ام.
شبیه کتی ست 

که از مادرت می گیری،
قرمز یا آبی الجورد

و درون اش اطلس
با یقه ای آن قدر گشاد

که تمام گردنت را بپوشاند.
تمام زمستان آن را می پوشی

بعد بهار می آید
ولی هیچ وقت نمی رود.
عربی همین است برایم.

اکنون لباس سفیدی می پوشم -
راه راِه نازک خاکستری،

بدون دکمه باالیی-
و به اندازه ی تنم.
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 درباره ترجمه

لحــن و زبــان ایــن شــعر نامه نگارانــه و در نتیجــه ســهل و ممتنــع اســت؛ جایــی زبــان 
ــاس  ــتانت تم ــا دوس ــدن / ب ــت در ِلی ــود )از اتاق ــره می ش ــان روزم ــال زب ــعر کام ش
ــاعرانه و  ــان ش ــر، زب ــی دیگ ــنگتن ؛ و در جای ــره و واش ــدن، قاه ــری / در لن می گی
غریــب اســت )و مــرگ خواهــد آمــد / چــون ســواری کــه بــه آرامــی / بــر دنبالــه ی 
ــور  ــده تص ــا خوانن ــود، ت ــم الزم ب ــرف مترج ــح از ط ــن توضی ــازد(. ای ــیم می ت نس
ــاده اســت. ــان اتفــاق افت ــدن شــعر ایــن ناهماهنگــی در لحــن و زب نکنــد در برگردان

اصــال در همیــن ســه ســطر کــه ذکــرش رفــت، یــک تصویرســازی جالــب در شــعر 
ــه ی آن، مــرگ  ــر دنبال انگلیســی هســت: نســیم کــت بلنــدی پوشــیده اســت و کــه ب
ــی در  ــی بی معن ــت در فارس ــه ک ــاره ب ــردم اش ــس ک ــد. ح ــت و می آی ــته اس نشس
می آیــد، پــس کمــی از اختیــارات مترجمــی )بخوانیــد ناتوانــی در وفــاداری بــه اصــل 
متــن( اســتفاده کــردم و ایــن ســه ســطر را بــه شــکلی شــاعرانه بــه فارســی در آوردم.

ــری ســاختاری مواجــه شــدم:  ــا شــکلی از ترجمه ناپذی در یــک ســطر دیگــر هــم ب
 running out of bricks, but می گویــد  کــه  آخــر  بــه  مانــده  ســطر  شــش 
 run out از یــک جنــاس اســتفاده می کنــد:  اینجــا شــاعر   .not embraces
ــم  ــد و ه ــردِن ...  بده ــام ک ــای  تم ــد معن ــم می توان ــل، ه ــک فع ــوان ی ــه عن of ب
معنــای  فــرار کــردن از ...  یــا  دور شــدن از ... . راوی شــعر بــه شــکلی ابهام آمیــز 

|
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می گویــد: آجرهایــی کــه داشــتم در حــال تمــام شــدن اســت، امــا مــن از آغوش هــا 
ــن  ــا م ــت، ام ــر نیس ــکل، امکان پذی ــن ش ــه ای ــی ب ــه ی جناس ــم. ترجم ــرار نمی کن ف

ــن شــکل ممکــن نگــه دارم.  ــه بهتری ــا را ب ــن معن ــردم دومی ســعی ک
ــل اغلــب شــعرها یکــی از مهم تریــن ســطرهای شــعر اســت،  و ســطر آخــر، کــه مث
دردســری دیگــر بــود: راوی دو صفــت عمــدا ناهمگــون، یعنــی magnificent و 
leaking بــرای ســقفی کــه از درختــان درســت شــده، بــه کار می بــرد تــا نشــان دهــد 
ایــن ســقف هــم باشــکوه اســت و هــم نامطمئــن، چــون آب بــه راحتــی از آن چکــه 
 leak می کنــد. بــا ترجمــه صفــت اول مشــکلی نداریــم، امــا ترجمــه ی وجــه وصفــی
ــه فارســی دشــوار اســت، چــون معادلــی نــدارد )یــا مــن پیــدا نکــردم(. در نتیجــه  ب
بــاز هــم مجبــور شــدم معنــا را بــه صــورت ترجیــح بدهــم و ایــن صفــت را بــه شــکل 

یــک عبــارت ترجمــه کنــم. 
و ایــن نکتــه نهایــی را هــم از مــن بشــنوید: شــعر آمیــزش کامــل صــورت و معناســت. 
هــر وقــت یــک مترجــم بــه شــما گفــت مجبــور بــودم بیــن یکــی از ایــن دو دســت 
ــذت شــعر را از دســت  ــادی از مفهــوم و ل ــد کــه بخــش زی ــم، بدانی ــه انتخــاب بزن ب

داده ایــد. ولــی ایــن را هــم بدانیــد کــه مترجم هــا مجبورنــد.
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Letter to Ibrahim
Khaled Mattawa

You remember the joke, right?
About the guy who wanted
to build a future
but ran out of cement,
ran out of bricks, tossed around
by the wheels of fortune,
 crushed under the concrete of
neglect
like the bird we found
in the middle of a street
downtown, head nodding,
wings barely flapping,
drowning in automobile.exhaust
I held it, felt the warm clay
cooling in my hands.
I could almost see all its flights
returning to nest forever
in the grayness of its down.
You watched me make
a place for it under a tree.
At least it'll die
 in the shade, you saidAnd.
death will come
slowly riding the coattails
of a breeze.
It's morning where you live now
In your room in Leiden,
you're calling friends
in London, Cairo and D.C.
There's a windmill

in the distance. The old woman
whose basement you rent
plants tulips because they,
like the Turk cycling to deliver
fresh milk and cheese,
are predictable, on time.
Your notebooks are crowded
with cob webs and pigeons
 and the angels for whom you
wait
build houses on the ocean floor.
Half drunk in Tennessee,
I think of you. I'm happy here
 laughing at white lies and
curses
 running out of bricks, but not
embraces
 Listen brother, it's the same
 everywhereWe all raise
memories like trees
 to live under their shadowsto,
 be sheltered by their
magnificent
leaking roofs.
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با دوستانت تماس می گیری
در لندن، قاهره و واشنگتن.

یک آسیاب بادی است آنجا
در فاصله ای دور. زن پیری

که زیرزمینش را اجاره کرده ای
الله می کارد چون آنها،

مثل آن ُترک که با دوچرخه
شیر و پنیر تازه می آورد،

قابل پیش بینی اند و وقت شناس.
دفترچه هایت پر است

از تار عنکبوت و کبوتر
و فرشته هایی که در انتظارشانی

بر کف اقیانوس خانه می سازند.
نیمه مست در ِتِنسی،

به تو فکر می کنم. من اینجا خوشبختم
به دروغ های مصلحتی 

و فحش ها می خندم،
و آجرهایم، بر خالف آغوش ها

 رو به اتمام است.
بشنو برادر، همه جا همین است.

ما خاطرات را 
مثل درختان بزرگ می کنیم

تا زیر سایه هایشان زندگی کنیم،
تا پناه بگیریم زیر سقفشان

که باشکوه است و چکه می کند.

نامه به ابراهمی
خالد متاوع

آن لطیفه را به یاد داری، مگر نه؟
درباره ی مردی که می خواست

آینده ای بسازد
ولی سیمانش تمام شد

و آجرهایش، و به بازی گرفته شد
با چرخ های تقدیر،

و خرد شد زیر ساروج بی توجهی،
مثل پرنده ای که پیدا کردیم

وسط خیابان مرکز شهر، 
سرش پایین افتاده بود

و بال هایش به سختی تکان می خورد
و در دود ماشین ها غرق می شد.

نگهش داشتم، و گرمی ِگل را حس کردم
که در دستانم به سردی می رفت.

حتی می توانستم 
تمام پروازهایش را ببینم

که بازمی گردند تا برای همیشه
 النه کنند

در خاکسترِی پرهای نرمش.
مرا می پاییدی

که جایی زیر یک درخت 
برایش درست کردم.

و گفتی دست کم اینگونه
در سایه می میرد.

و مرگ خواهد آمد
چون سواری که به آرامی
بر دنباله ی نسیم می تازد.

صبح است آنجا که حاال 
زندگی می کنی.

از اتاقت در ِلیدن
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ــه ســرعت صــدای دوســت دخترهــای  ب
دوره اولیــه ام را از میــان شــان تشــخیص 
دادم؛ کــه قــراری را که گذاشــته و ســر آن 
نرفتــه بــودم یــادآوری می کردنــد. روب 
ــدم، و  ــه دور خــود پیچی دو شــامبرم را ب
ــان  ــه ســمت بیــرون شــتابیدم. امــا خیاب ب
را خالــی... و ســکوت را چیــره دیــدم.

ــه  ــر هــم چــون همیشــه ب ــن و آن دخت م
یــک حانــوت مــی رفتیــم. او دقیقــه ای 
اجــازه خواســت تــا ســیگار بخــرد. وقتی 
برگشــت آن دختــر را نیافــت. گمــان کرد 
کــه آن دختــر قبــل از او بــه آن حانــوت 
مــورد نظــر رفتــه اســت. بــه آن جــا رفت 
ــوت  ــروع کردحان ــت. و ش ــا او را نیاف ام
بــه حانــوت بــه دنبــال او گشــتن. و تــا این 
لحظــه دســت از گشــتن برنداشــته اســت.

جایــزه ای کــه مقــدار آن صــد لیــره 
ــی  ــش از آن پول ــا پی ــن ت ــت... و م اس
ــناختم.  ــی ش ــم نم ــوق اندک ــز حق را ج
ــه  ــدوار شــدم کــه نخســتین گام مــن ب امی

شــب هــا در باغچــه ی ایــن ویــال بــا 
ــرای شــب نشــینی جمــع  آزادی کامــل ب
ــه  ــن باغچ ــب ای ــا صاح ــویم. ام ــی ش م
ــز  ــرد و همــه چی ــر ک ــاره تغیی ــک ب ــه ی ب
ــار خــود گرفــت. اوســت کــه  را در اختی
محــل و موضــوع جلســه و خوردنــی هــا 
و نوشــیدنی هــا را را انتخــاب مــی کنــد. 
ابتــدا آن را شــوخی فــرض کردیــم. امــا 
او ایــن رویه را ادامــه داد؛ و در آن زیاده 
روی کــرد. بــه گونــه ای کــه حوصلــه 
مــان را ســر بــرد. امــا مــا بــرای رعایــت 
موقعیــت، احساســات خــود را پنهــان 
کردیــم. بــه جــز یکــی کــه نتوانســت 
احساســات خــود را نهــان کنــد؛ و شــبی 
ــه  ــده، دیوان ــر ش ــان او منفج ــم پنه خش
وار فریــاد کشــید؛ و کلتــی از جیــب خود 
ــرزان آن  ــتانی ل ــا دس ــید، و ب ــرون کش بی
ــا در باغچــه  ــت. م ــا گرف ــه ســمت م را ب
ــن  ــه نفری ــی ک ــدیم؛ در حال ــده ش پراکن
هــا و ناســزاهای او دنبــال مــان مــی کــرد.

ــت  ــه هیب ــا ب ــی اعتن ــه ب ــی ک ــا صداهای ب
شــب مــرا صــدا مــی زدنــد بیــدار شــدم. 

رؤیاهای دوران نقاهت

نجیب محفوظ|فرزدق اسدی
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ســوی ثــروت باشــد. چــه بســا دوســتان 
کــه از صفــر شــروع کــرده و بــه یکــی از 
ــده  ــل ش ــدان تبدی ــن ثروتمن ــزرگ تری ب
ــه  ــیدن ب ــان راه رس ــی از آن ــد. از یک ان
ابــزار ایــن کار پرســیدم. خندیــد و گفــت 
نپــرس، کــه کســی  ایــن کار  ابــزار  از 
ــه  ــه همیش ــت؛ بلک ــر نیس ــی خب از آن ب
ســراغ شــخص و زمــان کار را بگیــر. 
وعــده مــا را کنــار جــاده ی کنــاری مزارع 
گــردآورده بــود. و ما شــعر مــی خواندیم 
و ترانــه هــای خــوش آیندمان را بــه آواز 
مــی خواندیــم. تــا آن کــه ملتفــت گــذر 
وقــت نشــدیم؛ و بــی آن متوجــه شــویم 
گردونــه ی خورشــید ناپدیــد شــد. و  مــا 
ــدن  ــگام فرودآم ــه هن ــم ک ــه یادآوردی ب
ــات  ــا از جه ــرگ ه ــدای گ ــی ص تاریک
متعــددی بــه ســمت مــا پرتاب می شــود. 

بــه دیــدن خانــواده ام پیــدا   اشــتیاق 
ــی  ــه ی قدیم ــه خان ــه در دم ب ــردم. ک ک
ــرق  ــی آن را غ ــدم. وقت ــل ش ــان منتق م
ــت؛  ــرا گرف ــول م ــدم، ه ــی دی در تاریک

یافتــه  انــس  تاریکــی  بــا  کــه  انــگار 
باشــند. مــرد بــه مــرد و زن بــه زن آنان را 
ســرزنش کــردم. امــا هیــچ کــس جــواب 
مــرا نــداد. حــرف هایــم را بــار دیگــر و 
ــدر  ــردم... آن ق ــرار ک ــر تک ــاری دیگ ب
کــه چشــم هایــم پــر از اشــک شــد. 

آرام  بــرادرم روی رختخــواب  جســد 
همــراه  بــه  اندوهنــاک  بــود.  گرفتــه 
دلبنــدم مقابــل آن ایســتاده بودیــم. یــک 
هــو دخترکــی روی رختخواب نشســت و 
شــروع بــه خوانــدن آوازی حزیــن کــرد. 
زمــان گذشــت؛ و جســد خفتــه روی 
رختخــواب تبدیــل بــه جســد دلبنــدم 
شــد. مــن و بــرادرم اندوهگیــن مقابل آن 
ایســتادیم. و دختــرک ســرجای خــودش 
بــه خوانــدن آواز حزیــن خــود ادامه داد.

محلــه ی کهــن و زیبــای ماســت. مــن بــا 
قلبــی آگنــده از خاطــرات در آن گــردش 
ــا  ــه ت ــم زد ک ــه ذهن ــپس ب ــم. س ــی کن م
درســت شــدن اوضــاع بحــران مســکن ، 
ــان ســاکن شــوم.  ــه ی قدیمــی م در خان
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ــه آن  ــم ک ــان روز اول دریافت ــا از هم ام
ــت. ــدرن نیس ــات م ــب حی ــزل مناس من

ایــن قطعــه زمیــن تنهــا میــراث مــن 
ــه خــود  ــه ب ــی ک اســت. از شــدت اهمال
دیــده بــر آن نــام خرابــه نهــاده شــده 
اســت. بــه محضــی کــه پولــی بــه دســتم 
ــادم  ــر افت ــه فک ــدی ب ــور ج ــه ط ــد ب آم
ــه  ــس ک ــا از ب ــم. ام ــر کن ــا آن را تعمی ت
دربــاره ی کاله بــرداری و بدطینتــی آدم 
هــا شــنیده بــودم اقدامــی نکــردم. از 
ــی  ــان پرســیدم: یعن ــع م همســایه ی مطل
تــوی دینــا یــک آدم درســت پیــدا نمــی 
شــود؟! او گفــت کــه پیــدا مــی شــود؛ امــا 
پیداکردنــش نیازمنــد همــت و شــجاعت 
و جســت و جــوی پایــان ناپذیری ســت. 

صدایــی نامأنــوس شــنیدم. بــرای همیــن 
ــم.  ــارت رفت ــاط عم ــه حی ــرعت ب ــه س ب
مــردی غریــب را دیــدم، کــه هــراس بــه 
دلــم افکنــد. دربــان را خوانــدم، و به مرد 
ــا آرامــش  ــان ب ــره شــدم. درب ــه خی غریب

ــه مــن خبــر داد کــه او کارمنــدی ســت  ب
ــمی  ــه ی رس ــام وظیف ــال انج ــه در ح ک
خــود اســت؛ کــه عبــارت اســت از بــردن 
ــت  ــه ی پرجمعی ــر خان ــد از ه ــراد زای اف
ــرد  ــی بب ــه های ــا را خان ــا آن ه ــت ت اس
کــه گنجایــش شــان را داشــت. اعتــراض 
هــر  مقابــل  در  او  کــه  گفتــم  آمیــز 
ــرد  ــی ب ــواده ای م ــه از خان ــخصی ک ش
اندوهــی را بــه جــای مــی گــذارد؛ و 
ــی رغــم خواســته ی  آن اشــخاص را عل
ــه دل شــان نمــی  ــی ک ــه جای خودشــان ب
ــه  ــت ک ــان گف ــرد. درب ــی ب ــت م خواس
ایــن قانــون اســت؛ و مــا جــز به رســمیت 
شــناختن و تســلیم راه دیگــری نداریــم.

ــردم.  ــی ک ــر م ــته نظ ــای گذش در تاریکن
ــس از  ــه پ ــدم ک ــدم را دی ــره ی دلبن چه
ــید. از  ــی درخش ــت م ــال غیب ــاه س پنج
او ســراغ نامــه ای را گرفتــم کــه یــک 
هفتــه پیــش بــرای او فرســتاده بــودم. 
گفــت کــه آن را آگنــده از عشــق دیــده و 
متوجــه شــده اســت دســتخط کســی کــه 
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آن را نوشــته اســت نشــان مــی دهــد کــه 
ــه بیمــاری هــراس از زندگــی  نویســنده ب
ــراس از عشــق و ازدواج  و بخصــوص ه
مبتالســت. و از آن جــا کــه خــودم نیــز به 
ــرای همیــن  ــودم ب همیــن مــرض مبتــال ب
ــدم و  ــرف ش ــو منص ــش ت ــدن پی از آم
ــدم.  ــرار را برگزی ــی ف ــر راه نجات در فک

دشــمن بــه پیــروزی رســید؛ و شــرط 
ــره  ــرد پیک ــف نب ــل توق ــا در مقاب ــرد ت ک
خزانــه  در  کــه  را  جنبــش  طالیــی  ی 
ی تاریخــی محفــوظ بــود بگیــرد. بــا 
ــه  ــه را ک ــد خزان ــا کلی ــم ت ــی رفت گروه
ــی شــد  ــن نگــه داری م ــی ام در صندوق
بــاال  را  وقتــی در صنــدوق  بیاوریــم. 
ــه  ــم ک ــوف را دیدی ــاری مخ ــم م آوردی
هشــدار مــرگ هــر کــس را کــه مــی 
خواســت بــه آن نزدیــک شــود مــی 
کــه  حالــی  در  شــدیم.  پراکنــده  داد. 
ــردم؛ و  ــی ک ــان م ــم پنه شــادی را در دل
بــرای مــار ســلالمتی آرزو مــی کــردم؛ و 
ــد.... ــظ کلی ــق در حف ــه توفی ــدوار ب امی

دیــدم کــه یــک گشــتی ســربازان بیگانــه 
بــه  را مشــاهده مــی کنــم؛ و ســنگی 
ســپس  کــردم.  پرتــاب  آنــان  ســمت 
جــا  آن  از  و  رفتــم؛  بــام  پشــت  بــه 
از  ســپس  همســایه.  بــام  پشــت  بــه 
پلــه هــا پاییــن آمــدم تــا از در خانــه 
ــدم؛ در  ــته دی ــا آن را بس ــم. ام ــرار کن ف
ــلحه  ــت آن اس ــربازان پش ــه س ــی ک حال
هــای شــان را بــاال آورده بودنــد....

دیــدم ســفره را آمــاده مــی کنــم، در 
حالــی کــه مدعویــن در اتــاق کنــاری 
ــه گــوش مــن مــی  انــد و صــدای شــان ب
رســد؛ صــدای مــادرم و برادرانــم. از 
ــه اتــاق  ــه ب خــواب پریــدم؛ و بــی صبران
کنــاری رفتــم تــا آن هــا را بــه پــای ســفره 
بخوانــم. امــا آن را کامــاًل خالــی و غــرق 
ــت.  ــرا گرف ــول م ــدم. ه ــکوت دی در س
ــاد  ــه ی ــدار شــد؛ و ب ســپس حافظــه ام بی
آوردم کــه همــه ی آن هــا بــه نــزد خدای 
شــان رفتــه انــد؛ و مــن جنــازه ی آنــان را 
یکــی پــس از دیگــری تشــییع کــرده ام.
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 بادهای توفان زا 
می تازند

یدی ادوارد اسدوف|ناصر بایرز

ادوراد ارکادویــچ اســدوف شــاعر در 7 ســپتامبر ســال 
1923 در شــهر مــاری جمهــوری سوسیالیســتی ترکمنســتان 
شــوروی در یــک خانــواده ارمنــی چشــم بــه جهان گشــود، 
ــد. در ســن پنــج ســالگی پــدرش  ــم بودن والدیــن وی معل
را از دســت و همــراه مــادرش بــه سوردلوســک اورال نقــل 
مــکان کــرد و در آن جــا بــا پدربــزرگ مــادری اش  ایــوان 

کالیســتاویچ کــوردوف زندگــی کردنــد.
ــان  ــت و در هم ــی اش گذش ــه دوران کودک در اورال، هم
جــا در هشــت ســالگی اولیــن شــعر خــود را نوشــت، وی 
ــان  ــه پای ــه خــود را در 1941 در مســکو ب ــالت اولی تحصی

رســاند.
در اولیــن روزهــای جنــگ دوم جهانــی داوطلبانــه بــه 
جبهــه جنــگ رفــت و در آنجــا از یــک توپچــی ســاده بــه 

ــدل شــد.  ــردان ب ــده گ ــک فرمان ی
آزادســازی  نبردهــای  در   1944 ســال   مــی  مــاه  در 
ــود را از  ــی خ ــد و بینای ــی ش ــدت زخم ــه ش ــتپول ب سواس
ــتیتوی  ــه انس ــتان ب ــروج از بیمارس ــس از خ ــت داد.پ دس
ــال  ــد  و در س ــی وارد ش ــیم گورک ــام ماکس ــت ن ــی تح ادب
ــرد. ــت ک ــار دریاف ــم افتخ ــاند و دیپل ــام رس ــه اتم 1951 ب

شــوروی  نویســندگان  کانــون  عضویــت   بــه   1951 در 
درآمــد، ســپس انتشــارات  نگهبــان جوان اولیــن کتــاب 
مجموعــه شــعر وی را تحــت عنــوان  راه روشن منتشــر 

ــرد. ک
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ادبــی  مشــاور  مختلــف،  هــای  دوره  در 
در  همچنیــن  و  جوان بــود  مجــالت  نــور ،  نگهبــان 
بــود. کار  بــه  مشــغول  جــوان  نگهبــان  انتشــارات 

او مولف پنجاه کتاب بود.
ــق  ــدگان خل ــره نماین ــی کنگ ــه دائم ــت رئیس ــم هیئ ــا حک ب
اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی در 18 نوامبــر 1998 
ــا  ــوروی اعط ــر ش ــاد جماهی ــان اتح ــوان قهرم ــه وی عن ب

شــد.
ادوارد اســدوف مــدال نشــان لنیــن از درجــه هــای جنــگ 
جهانــی اول، 1998دریافــت کــرد. بــرای خدمــت بــه میهــن 

نیــز چهــار درجــه در ســال 2004  بــه وی اهــدا شــد.

ادوارد اســدوف 21 آوریــل ســال  2004 درگذشــت. وی 
ــپرده  ــاک س ــه خ ــکو ب ــکی در مس ــتان کانتسقس در گورس
شــد . امــا خــود او وصیــت کــرده بــود تــا در کــوه ســاپون 
سواســتپول دفــن شــود جایــی کــه در 4 مــی 1944 بینایــی 

ــود ــت داده ب اش را از دس
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Слово о матери: Стих
Ах, вспомни, мама, вспомни, мама
Избу промерзшую насквозь
Ах, сколько с нами, сколько с нами
Тебе увидеть довелось
Метельный ветер бьет с налета
А ты, сквозь снег бредя едва
Везешь на санках из болота
Ольху сырую на дрова
Сама — тягло
Сама — возница
Заботам вдовьим нет конца
Иссякла соль
И нет мучицы
И для козы в обрез сенца
Война явилась к нам без спроса
И не забыть мне, мама, нет
Как приносила ты с покоса
Нам свой, положенный, обед
Троих растила малолеток
Нужда сушила, гнула, жгла
Но были сыты мы, одеты
И в стужу лютую согреты
Ты все умела, все могла
На все ума и сил хватало
А в день начальный сентября
Ты вся от радости сияла
Когда нас в школу провожала
Учитесь лучше , — говоря 
Жена погибшего солдата
Познав всю горечь тех годов
Великой матерью была ты
Опорой тыла и фронтов
Тебе ль, о мама, не гордиться
Хоть и суровою судьбой
Взгляни, как нива колосится
В полях, ухоженных тобой
Спасибо, российские женщины, вам
И вашим умелым и нежным рукам
Они золотые, как солнце, всегда
Нам маминых рук не забыть никогда
Что в сердце нашем самое святое
Навряд ли надо думать и гадать
Есть в мире слово самое простое
И самое возвышенное — Мать
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ترانه ای برای مادران

آخ فراموش نکن مادر
فراموش نکن مادر را !

و آشیان یخ بسته اش را 
آخ چقدر همراه ما آمدی

فرصت دیداری بهت دست داد!

بادهای توفان زا می تازند
و تو

در برف سرگردانی
و ساقه های خام درخت توسکا را

با سورتمه در تاالب راندی

خودت سورتمه بودی
 و خود سورتمه ران 

بیم زنان بیوه بی انتهاست
نمک تمام شده است
و آردها تمام شده اند

و انــدک علوفــه ای بــرای بزهــا باقــی 
ــت! ــده اس مان

بی خواست ما جنگ راه انداختن
و فراموش مکن مرا مادر..هرگز

چگونه به جای ما دروگر آوردی
و در زمانی مقرر به آن نهار دادی

سه نوجوان را بزرگ کردی
آنان را تر و خشک کردی 

و تنها  سوختی و ساختی
و ما را سیر نگه داشتی

و در ســرمای شــدید مــا را گــرم نگــه 
داشــتی

تو قادر به انجام هر کاری بودی!

با همه هوش و ذکاوتت!
در اول سپتامبر

با همه وجودت شاد گشتی
زمانی که ما را تا مدرسه 

همراهی کردی
گفتی :  به بهترین نحو بیاموزید .

همسر سربازان مرده در جنگ
به یاد دارند تلخی آن سال ها را

تو مادر بزرگی بودی
ــر زخمشــان در جنــگ  چــون مرهمــی ب

بــودی!

آیا تو، مادرم افتخار نمی کنی
درسته سرنوشت دشواری است!

نگاه کن ذرت ها سنبله زده اند
در کشتزای که  تو کشت کردی

با تشکر از شما زنان روس
و دستان توانا و مهربانتان

آنهــا همیشــه همچــون خورشــید طالیــی 
در حــال درخشــیدن انــد

مــا هیچوقــت نبایــد دســتان مادرانمــان را 
فرامــوش کنیــم

ــب  ــن در قل ــزه تری ــن و من ــدس تری مق
ــت؟ ــدام اس ک

نیازی به اندیشه و احساس ندارد
ساده ترین واژه ی جهان است

و برترین آن – مادر
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Адам и Ева
 
Ева
Адам! Адам! приникни ближе
Прильни ко мне, Адам! Адам
Свисают ветви ниже, ниже
Плоды склоняются к устам
Адам
Приникни ближе, Ева! Ева
Темно. Откуда темнота
Свисают ветви справа, слева
Плоды вонзаются в уста

Ева
Адам! Адам! кто ветви клонит
Кто клонит, слабую, меня
В певучих волнах тело тонет
Твои — касанья из огня
Адам
Что жжет дыханье, Ева! Ева
Едва могу взглянуть, вздохнуть
Что это: плод, упавший с древа
Иль то твоя живая грудь
Ева
Адам! Адам! я — вся безвольна
Где ты, где я?., все — сон иль явь
Адам! Адам! мне больно, больно
Пусти меня — оставь! оставь
Адам
Так надо, надо, Ева! Ева
Я — твой! Я — твой! Молчи! Молчи
О, как сквозь ветви, справа, слева
Потоком ринулись лучи
Ева
Адам! Адам! мне стыдно света
О, что ты сделал? Что со мной
Ты позабыл слова запрета
Уйди! уйди! дай быть одной
Адам
Как плод сорвал я, Ева, Ева
Как раздавить его я мог
О, вот он, знак Святого Гнева
Текущий красный, красный сок
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آدم و حوا

حوا
آدم! آدم! نزدیک تر بیا

به من وفادار باش، آدم! آدم!
درختــان  هــای  شــاخه  زیــر  در 
آغــوش  در  را  همدیگــر  محکــم 

مــی گیرنــد
بــه  را  هــا  شــاخه  هــای  میــوه  و 

کننــد مــی  نزدیــک  دهانشــان 

آدم
نزدیک تر بیا حوا!  حوا! 

تاریک است
این تاریکی از کجا می آید؟

در ســوی راســت و چــپ شــاخه 
هــا محکــم همدیگــر را در آغــوش 

ــد مــی گیرن
و میوه ها را به دهان می گیرند

حوا
ــه کجــا خــم  آدم! آدم! شــاخه هــا ب

مــی شــوند؟
ــی  ــن م ــوان م ــوی نات ــدام س ــه ک ب

لغرنــد؟
جســم در امــواج آوازهــا فــرو مــی 

رود
تو- در آتشی

آدم
چــه نفــس هــای ســوزانی حــوا! 

حــوا!
بــه ســختی مــی توانــم نگاهــت کنــم 

و نفــس بکشــم..
ایــن چــه میــوه ای اســت کــه از 

درخــت بــر زمیــن افتــاد
یــا کــه ســینه هــای ســرزنده و شــگفت 

توســت؟ انگیــزه 

حوا
آدم ! آدم! همه توانم از دست رفت

کجایــی؟ کجایــی تو؟ همــه ی این رویاســت 
ــا واقعیت؟ ی

آدم! آدم!  من درد می کشم درد
بگذار بروم – بس کن! بس کن!

آدم
من به تو عشق می ورزم حوا! حوا!

مــن از آن تــو هســتم! از آن تــو! چیــزی 
ــو! نگ

آه همچــون شــاخه هــا کــه بــه ســمت راســت 
و چپمــان مــی آیند

و گردش پرتوهای نور بر ما می تابد!

حوا
آدم! آدم! من از نور شرم دارم

آه تــو چــه کار کــردی؟ چــه اتفاقــی بــر مــن 
آوردی؟

تو فراموش کن مرا و سخنان ناروا  را
برو برو! تنها یم بگذار

آدم
چگونه میوه را برداشتم؟ حوا! حوا!

آیا می توانم آن را خرد کنم؟
آخ  اینجاست نشانه خشم مقدس

آبی سرخ جاری است
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 У сердца и горя ничья не
 случается
 У сердца и горя ничья не
случается
Человек так легко раним
 И если с горем он не
расправится
То горе расправится с ним

در قلب کسی غم واندوه نقش نمی بندد
در قلب کسی غم واندوه نقش نمی بندد

انسان به سادگی آسیب می بیند
و اگر با غم و اندوه همگام نشود

این غم و اندوه است که 
او را از پای می اندازد

 Хозяин устал, и хозяйка
 устала

 Хозяин устал, и хозяйка
устала
 О, гость дорогой, учти:
мало
 Прощаясь, сказать  до
 свидания
Надо еще уйти

زن و مرد صاحب خانه خسته بودند
زن و مرد صاحب خانه خسته بودند

آخ مهمان عزیزم  کم در نظر گرفتید:
خداحافظی کرد و گفت تا دیدار بعد

باید اینجا را ترک کنید

 У любви пощады нетУ
 любви пощады нетСкажешь
 лишнее словцо На руке уже
кольцо
И привет

عشق نمی بخشد
عشق نمی بخشد:

 سخنی بگو
اکنون حلقه ای در دست دارد.

و سالم
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Итог (Да, Вы со мною были не честны): Стих
Да, Вы со мною были не честны
Вы предали меня, и может статься
Не стоило бы вовсе разбираться
Нужны Вы мне иль больше не нужны
Но Вы с душой нечистою своей
Всего скорее даже не увидели
Что вслед за мною не за что обидели
Совсем для Вас неведомых людей
Всех тех, кому я после встречи с Вами
Как, может быть, они и хороши
Отвечу не сердечными словами
А горьким недоверием души

 
سخن کوتاه کنم..آری تو با من پاکدل نبودی
آری تو با من پاکدل نبودی
آشکار می شود..تو پیمان شکستی
به هیچ روی نمی خواهی بفهمی
به تو نیاز دارم یا نه

 
اما تو با روح ناپاک خود
که آن را ندیدی
 به من آسیب زدی
و این برای کسانی چون تو غریب است

 
با این همه، کسانی که بعد از دیدارشان با آنها هستم
چگونه...می توانند که خوب باشند
و زین پس  کلمات احساسی را به پاسخ نمی گیرم
چون روح تلخ ام بی باور گشته
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پلــک هایــم بــاز مــی شــوند.خانه 
اســت.هاله صدایــم  تاریــک  نیمــه 

ــد. ــی کن م
....  -علی!......علی!....کجایــی 

ــدی...؟  ــواب نمی چراج
مــی نشــینم روی مبــل. قبــل از ایــن که 
ــاره صدایــم بزنــد بلنــد مــی  هالــه دوب
ــواب. ــاق خ ــمت ات ــوم.می روم س ش

ــت.مکث  ــته اس ــه بس ــل همیش در، مث
مــی کنم.بــی اختیــار دوتقــه بــه در می 
ــه بلنــد مــی شــود: زنــم. صــدای هال

بیاتــو  نیــار…  در  بــازی  - مســخره 
دارم.  کاِرت 

را  لوالیــش  کنــم.  مــی  بــاز  را  در 
ــن کاری  ــابی روغ ــروز حس ــن دی همی
کــردم. هالــه بــا لبــاس خــواب گل 
منگولــی اش طــاق بــاز خوابیــده روی 
ــوی  ــرده ت تخت.انگشــتهایش را فروب
موهایــش وبــاالی ســرش قفــل کــرده.

ســگرمه هایــش درهــم اســت. فکــری 
مــی شــوم. برمــی گــردم بــه ظهــر ،بــه 

  مرتسک                
هادی رضویان 

صبــح، بــه شــب قبــل، همــه چیــز 
دوســت  او  کــه  اســت  همانطــوری 

ــت. ــم وکاس ــدون ک دارد. ب
- مانا کجاست؟ 

ایــن را فقــط بــرای ایــن که حرفــی زده 
ــرای  ــم ب ــاید ه ــم. ش ــی پرس ــم م باش
ابــراز وجــود. اظهــار پــدر بودن.هالــه 
زیــر لــب غرولنــد مــی کند.گمانــم 
بدوبیراهــی هــم نثــار کســی مــی کنــد:

- فرستادمش خونه مامان  
- برای چی ؟ 

پلــک هایــش از هــم بــاز مــی شــوند. 
نــگاه تنــدی بــه مــن مــی انــدازد. 
دوســتش دارم. بیشــتر از همــه همیــن 

ــش را. نگاه
بالحن طعنه آمیزی می گوید:

چیــکارت  نپرســی  وقــت  - یــک 
داشــتم ؟ 

را  کنم.خــودم  مــی  عــذر خواهــی 
آمــاده شــنیدن نشــان مــی دهــم. چنــد 
لحظــه مکــث مــی کنــد. انگشــت 
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ســبابه اش را مــی گیــرد ســمت پنجــره 
ــد: ــی گوی وم

- نمی ذارن بخوابم 
ــم. کــه پشــت  ــگاه مــی کن ــه پنجــره ن ب
پــرده کلفــت وتیــره ای پنهانــش کــرده 
ایــم. از تــرس حتــی یــک باریکــه 
ــی  ــه م ــه همیش ــزی کــه هال ــور. چی ن

خواســت.
آرام می گویم :

- نور اذیتت می کنه؟ 
ــری  ــدس دیگ ــد. ح ــی ده ــواب نم ج

ــم: مــی زن
بغلیــه   - اگــه ســروصدای ســاختمون 

ــم .......  ــر کن فک
حرفم را قطع می کند :

خــودت  واســه  گــی  مــی  _ چــی 
ــی  ــا نم ــک ه ــا، گنجش ــک ه ،گنجش

بخوابــم.  ذارن 
با تعجب می پرسم:

 - گنجشک ها؟ 
- آره بابــا .میــان مــی شــینن پشــت 

پنجــره یــک ریــز نــوک مــی زنــن بــه 
شیشه. 

مــی روم ســمت پنجــره. گوشــه پــرده 
ــک  ــه گنجش ــوری ک ــار میزنم.ط را کن
ــم. ــی کن ــگاه م ــرون ن ــه بی ــا نپرند.ب ه

خبــری از گنجشــک هــا نیست.گوشــه 
پــرده را رهــا مــی کنــم. در یــک 
قدمــی هالــه ام .بــا آن انــدام متناســب 
کــه  بلنــد  وزیبــا وموهــای طالیــی 
حــاال قشــنگ پخــش شــده انــد روی 
ــه  ــه فاصل ــش را ب ــاق های ــت .س بالش
کمــی از هــم بــاز کرده.قــدری جلوتــر 

ــم : ــی گوی ــی روم. آرام م م
-  دیدم ...چیزی نبود 

زیر چشمی نگاهم می کند:
.....تــا  نیســتن   رو  چــی  - چــی 

بــودن.  مخــم  رو  پیــش  دوثانیــه 
ــه  ــه شیش ــان ب ــی می ــرای چ ــه ب - آخ

ــن؟  ــی زن ــوک م ن
پوزخند می زند:
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ــون  ــدن ازش ــه اوم ــه ک ــو ایندفع - این
مــی پرســم 

- حاال تو مطمئنی گنجشکه ؟ 
ــذارد  ــی گ ــش را م ــت های ــف دس ک

اش. پیشــانی  روی 
باتــو چــه  زدن  ....حــرف  - اوف  
ــه رو  ــل قضی ــده ای داره ؟....اص فای
ول کــردی چســبیده بــه چــی ...حــاال 
ــت دیگــه ای ..   ــر کوف گنجشــک یاه

یــه بالیــی سرشــون بیــار... 
ــری  ــم. فک ــی کن ــگاه م ــره ن ــه پنج ب
مــی شــوم. لــب مــی پیچانــم. حرفــی 
ــاق  ــمت دِر ات ــی آیمس ــم. م ــی زن نم
خواب.دســتگیره را مــی گیرم.مــی 

ــم: پرس
- مانا کی برمی گرده؟ 

- بعداز شام 
ــودم ˓روی  ــرجای خ ــردم س ــی گ برم
مبــل. دراز مــی کشــم. صورتــم را 
مــی چســبانم بــه نرمــی بازویــم. ایــن 
ــم. ــی کن ــش م ــاس آرام ــوری احس ط

پیچــد.  مــی  گردنــم  تــوی  دردی 
بــه ســاعت نــگاه مــی کنم.قــدری 
خوابیــده ام.باریکــه نــوری از الی در 
ــاق  ــاق خــواب زده بیرون.ســراغ ات ات
کوچکــی کــه بــرای خــودم دســت وپــا 
کــرده ام مــی روم. ســایه هالــه از الی 
در افتــاده تــوی راهــرو. دارد لباســش 
را عــوض مــی کنــد. بــا آهنــگ ترانــه 
ــی  ــی  م ــم خوان ــه اش  ه ــورد عالق م
ــد.  ــی آی ــرون م ــاق بی ــه از ات کند.هال
ــت. ــن اس ــای روش ــگ ه ــق رن عاش

ــی  ــوب راه م ــد. خ ــی پوش ــوب م خ
رود. حســابی بــه خــودش مــی رســد.

ــه  ــره انداخت ــدون گ ــری اش را ب روس
ــد  ــا بن روی ســرش و پشــت گــوش ه

ــرده اســت. ک
انگشــتش را مــی لغزانــد روی گوشــی 
.خطوطپیچیــده ای مــی کشــد تــا قفــل 
شــود. صورتــش  بــاز  اش  صفحــه 
ــد.  ــی زن ــرق م ــه ب ــور صفح ــوی ن ت
ــزی  ــمهایش . چی ــوص چش ــه خص ب
بــا ســرعت مــی نویســد. چنــد  را 
ــره مــی شــود  ــی حرکــت خی لحظــه ب
ــد پررنگــی  ــه صفحــه گوشــی. لبخن ب
مــی زنــد. اصــال متوجــه مــن نیســت. 
ــد.  ــی کن ــس م ــی را لم ــاره گوش دوب
ســرش رابــاال مــی گیــرد.دارد گوشــی 
را مــی گــذارد تــوی جیــب مانتویــش. 
ــته  ــم را برداش ــد. کتاب ــی کن ــم م نگاه
کوچکــم  صندوقچــه  همینطــور  ام. 
ــی  ــک تریم.ب ــم نزدی ــه ه ــاال ب را. ح
ــویم.  ــی ش ــره م ــم خی ــه ه ــار ب اختی
ــگاه مــی  ــه دســتم ن لبخنــد مــی زند.ب

ــد. کن
- مــن نیســتم توهــم براخــودت خوش 

بگذرون  
ــه  ــت تضــرع والتمــاس تصنعــی ب حال

ــرد. مــی گویــد: خــودش مــی گی
ــن  ــدا ....ای ــورو خ ــان !ت ــی ج -  عل
اعصابــن  رو  خیلــی  هــا  گنجشــک 

ــن  ــون بک ــک کاریش ی
ــارم  ــد. از کن منتظــر پاســخم نمــی مان
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رد مــی شــود. طــوری کــه گرمــای 
ــم. ســر پنجــه  تنــش را حــس مــی کن
طــول اتــاق را طــی مــی کنــد. وتــوی 

ــی شــود. ــم م ــه گ تاریکــی راه پل
برمــی  ســیگاری  ام  صندوقچــه  از 
طالیــی  قــاب  فنــدک  بــا   . دارم 
ــم  ــی کن ــم را م ــف عال ــا کی ــن ه .باای
ــن. ــوی بالک ــی روم ت ــرای خودم.م ب

ســیگاررا روشــن مــی کنــم.دود را بــا 
ــش  ــو. نگه ــم ت ــی ده ــام م ــذت تم ل
مــی دارم. طــوری کــه ســرم گیــج 
مــی رود. بعــد تمامــش را مــی دهــم 
مــی  تنــگ  را  هایــم  بیرون.چشــم 
ــی  ــیگارم م ــه س ــری ب ــک دیگ کنم.پ
ــی  ــر م ــیگار گ ــوک س ــش ن ــم. آت زن
ــر مــی شــود.  ــرد. ســرخ وســرخ ت گی
ــه تیرگــی  ــازدو روب بعــد رنــگ مــی ب
مــی رود.بالکــن دلبــازی داریــم. مــی 
شــود حتــی تــوی آن دوســه قــدم 
ــگاه مــی  راه هــم رفــت. اطــراف را ن
کنــم. چشــم انــداز خوبــی هــم داریم.

چشــمم بــه قــاب پنجــره اتــاق خــواب 
مــی افتــد. چهارتــا گنجشــک نشســته 
ــه باریــک پنجــره. دقیــق  ــد روی لب ان
مــی شــوم. هاله راســت گفت.قشــنگ 
ــه.  ــه شیش ــد ب ــی زنن ــوک م ــد ن دارن
ــا نامنظــم. ســیگارم  ــا هــم . ام همــه ب
را خامــوش مــی کنــم. دود آخــررا 
ــرون مــی دهــم. مــی  ــوی بالکــن بی ت
روم بــه اتــاق خــواب. آرام گوشــه 
را  زنم.خــودم  مــی  کنــار  را  پــرده 

تــوی شیشــه مــی بینــم .گنجشــک هــا 
ــد  ــته ان ــن نشس ــر م ــه تصوی روی دامن
وکارخودشــان را مــی کننــد.  مــی 
ــه  ــداز هال ــت. رو ان ــینم روی تخ نش
افتــاده گوشــه تخــت. انــگار تــازه 
خریــده اســت. هالــه راســت مــی 
گویــد. اتــاق که ســاکت باشــد. صدای 
ــت.  ــاب اس ــا روی اعص ــک ه گنجش
ــان  ــم. هم ــی کش ــت دراز م روی تخ
ســمتی کــه هالــه مــی خوابــد. پاهایــم 
را دراز مــی کنــم. چشــم مــی دوزم بــه 
ســقف. عطــر هالــه هنــوز تــوی اتــاق 
است.انگشــت هایــم را قفــل مــی کنــم 
پشــت ســرم. بایــد فکــری کنــم بــرای 
ــش  ــع خواب ــه موق ــا. هال ــک ه گنجش
ــروصدا  ــل ذره ای س ــد تحم ــه برس ک
ــوم.  ــی ش ــد م ــم بلن ــدارد.از جای را ن
دوبــاره پشــت پنجــره مــی روم. پــرده 
را کنــار مــی زنــم. گنجشــک هــا مــی 
پرنــد. وروی ســیم هــای بــرق روبــرو 
پنجــره  بــه  نشینند.رویشــان  مــی 
ــروم  ــن ب ــد م ــر ن ــگار منتظ ــت. ان اس
تــا دوبــاره برگردنــد.روی تخــت مــی 
ــا تنــگ شــده  ــرای مان ــم ب نشــینم. دل
اســت. بــه همیــن زودی. تــوی همیــن 
زمــان کمــی کــه ندیدمش.بایــد بــروم 
شــود.  مــی  غــروب  دنبالــش.دارد 
ــه  ــه .ب ــه مــادر هال بایــد زنــگ بزنــم ب
ــورد  ــامش را خ ــه ش ــن ک ــض ای مح
ــدر  ــر ق ــا ه ــه ه ــی روم دنبالش.بچ م
ــت  ــان را دوس ــادر بزرگش ــه م ــم ک ه
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ــی  ــک م ــه تاری ــند .هواک ــته باش داش
ــوس  ــد. ه ــی گیرن ــوره م ــود. دلش ش

ــد. ــی کنن ــان را م ــه خودش خان
ــه  ــرب گرفت ــاره ض ــا دوب ــک ه گنجش
ــگار  ــا. ان ــی ه ــه. لعنت ــد روی شیش ان
ــت  ــتد پش ــد بایس ــم بای ــر دائ ــک نف ی
پنجــره. چنــد لحظــه بــه پنجــره نــگاه 
مــی کنــم .واقعــا مســخره اســت. ایــن 
کــه کســی مجبور باشــد مــداوم بایســتد 
پشــت پنجــره تــا شــر گنجشــک هــا از 
ــه  ــت ب ــود. دس ــم ش ــان ک ــی م زندگ
ــم  ــوی ذهن ــزی ت ــرم. چی ــی ب ــه م چان
شــکل مــی گیــرد. خــودم درســت 
ــم  ــم چیســت. فقــط مــی دان نمــی دان
خانــه  تــوی  چیــزی   دنبــال  بایــد 
ــه  ــوی خان ــزی را ت ــد چی ــردم. بای بگ
ــد.  ــرم باش ــم فک ــا تجس ــم ت ــدا کن پی
فکــرم  بــودن  مســخره  احتمــال  از 
مــی ترســم. تــا هالــه نیامــده بایــد 
امتحانــش کنــم. مــی روم تــوی هــال. 

دســت بــه کمــر مــی زنــم. تمــام خانــه 
ــم  ــان قلب ــی گذرانم.ضرب ــر م را از نظ
ــد شــده اســت.  آشــپزخانه را هــم  تن
گــز مــی کنــم. تنــدی مــی آیــم ســمت 
کوچــک  اتــاق  خواب.بعــد  اتــاق 
ــاق  ــوی ات خودم.وباالخرهمــی روم ت
مانــا. بــرق را روشــن مــی کنــم. مثــل 
همیشــه همــه چیــز ســر جــای خــودش 
هــای  ها.بــازی  عروســک  اســت. 
ــز  ــه چی ــا هم ــا. مان ــوپ ه ــری. ت فک
دارد. بــه قفســه عروســک هــا نزدیک 
مــی شــوم. تــک تــک آن هــا را نــگاه 
مــی کنــم. حــس مــی کنــم بــه چیــزی 
کــه دنبالــش هســتم نزدیــک شــده ام. 
ــی  ــه عروســک کوچکــی م چشــمم ب
افتــد. همــه چیــز تمــام اســت. بــرش 
وپاهایــش  هــا  دســت  دارم.  مــی 

ــم. ــی ده ــت م راحرک
دســت هایــش را مــی شــود کامــال 
ــن  ــی ای ــتچه کس ــادم نیس ــرد. ی ــاال ب ب
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را برایــش خریــده. خــوب برانــدازش 
مــی کنــم. ازقفســه  کتابهایــم نــوار 
ــاق  ــه ات ــی دارم. ب ــی  برم چســب پهن
کامــال  را  پــرده  روم.  مــی  خــواب 
کنــار مــی زنم.پنجــره را بــاز مــی 
کنــم. خــاک شیشــه را بــا دســتمال 
ــذارم  ــی گ ــک را م مــی گیرم.عروس
ــم.  ــی کن ــش م ــه وجابجای روی شیش
باالخــره جــای مناســبش را پیــدا مــی 
کنــم. پاهایــش را جفــت مــی کنــم بــه 
لبــه قــاب و بدنــش را بــا دســت هــای 
بــاز وروبــه بــاال بــا دوســه ردیــف 
مــی  ˛محکــم  پهــن  چســب  نــوار 
ــب  ــفتی چس ــه. س ــه شیش ــبانم ب چس
کنــم.  مــی  امتحــان  بــار  دوســه  را 
مــوالی درزش نمــی رود. تــوی دلــم 
ــم. پنجــره  ــی کن ــروزی م احســاس پی
ــدازم.  ــی ان ــرده را م ــدم. پ ــی بن را م
اســت.  شــده  تاریــک  هوادیگــر 
نیســت.  هــا  گنجشــک  از  خبــری 

نفــس بلندمــی کشــم. فــردا عصــر 
حتمــا هالــه خــواب خوبــی دارد.

******
ــازه از اداره رســیده ام. روز ســختی  ت
ــاق  ــته ام.در ات ــابی خس ــتم. حس داش
ــاس اداره  ــا لب خــواب بســته اســت.  ب
ــت  ــل. دس ــوم روی مب ــی ش ــن م په
وپاهایــم را ورز مــی دهــم. پلــک 
هایــم خــود بخــود بســته مــی شــوند. 

ــد: ــی زن ــه صدایمم هال
- علی !... علی.!..  خونه ای ؟ 

صدایم را صاف می کنم.
- آره تازه رسیدم 

- یک لحظه میای ؟ 
بــه  نــدارد.  بــدی  لحــن  صدایــش 
 . روم  مــی  خــواب  اتــاق  ســمت 
دســتگیره را مــی گیــرم. دو تقــه بــه در 

ــم. ــی زن م
باایــن  منــو  ......کشــتی  اوف    -
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تــو  بودنت....بیــا  مــودب 
ــش  ــم. انگشــت های ــی کن ــاز م در راب

ــرده پشــت ســرش. ــل ک را قف
- مرســی... واقعــا مرســی...نمیدونی 

چــه خوابی کــردم امــروز 
ــدون ایــن کــه منتظــر جــواب بشــود  ب

مــی گویــد:
- چیکارشون کردی؟ 

ــی  ــگ م ــکل تفن ــتانش را ش بعدانگش
ــه مــن: ــرد رو ب کندومــی گی

- بنگ ...بنگ ؟ 
زیر لب می گویم:

- مانا کجاست؟ 
ــه مامــان  ــرم خون ــاره لــج کــرد ب - دوب

بزرگ 
ــی  ــکان م ــرم را ت ــد س ــانه تایی ــه نش ب

ــم.  ده
- نگفتی چیکارشون کردی؟ 

- مهم نیست 
برمــی گــردم تــا از اتــاق بــروم بیــرون.

یــک لحظــه مــی ایســتم. رویــم را بــه 
ســمت هالــه برمــی گردانــم. پشــت بــه 
مــن دراز کشــیده روی تخت.دوســت 
دارم هــر لحظــه نگاهــش کنــم. وازنــو 
ــم  ــوی قلب ــزی ت ــوم. چی ــقش ش عاش
ــدام  ــه ان ــه ب ــد لحظ ــد. چن ــی جوش م
ــگاه مــی کنم.فقــط حیــف  زیبایــش ن
. حیــف کــه چشــمانش را نمــی توانــم 
ببینم.ضربــان قلبــم حســابی تنــد شــده 
اســت. بــی دلیــل بــه پشــت ســرم نگاه 
مــی کنــم. بعــد دو قــدم بــر مــی دارم 

بــه ســمت تخــت. یــک نفــس عمیــق 
ــوی  ــگار ت ــه ان ــر هال ــم. عط ــی کش م
ــزی  ــی دود. چی ــی ام م ــام رگ وپ تم
ــس  ــود. ح ــی ش ــده م ــم زن ــوی دل ت
درآغــوش  گرفتنــش.  آغــوش  در 
ــاد  ــا ســختی زی ــه ب ــه ای ک ــن هال گرفت
بدســتش آوردم. وبــا چنــگ ودنــدان 
دارم نگهــش مــی دارم.بــه آرامــی می 
ــی  ــه ب ــک لحظ ــت. ی ــزم روی تخ خ
حرکــت مــی شــوم. حتــی نفــس هــم 
ــد.  نمــی کشــم.هاله حرکــت نمــی کن
شــاید خوابیــده باشد.دســتم را دراز 
مــی کنــم. انگشــتانم بــی اختیــار مــی 
ــس  ــی لم ــه آرام ــش را ب لرزند.بازوی
مــی کنــم. ممکــن نیســت متوجــه مــن 
باشــد.برای همیــن  جــرات  نشــده 
پیــدا مــی کنــم .قــدری خــودم را 
جلوتــر مــی کشــم. دوبــاره بدنــش 
ــدری  ــار ق ــن ب ــم. ای را لمــس مــی کن
ــم الی  ــی لغزان بیشــتر. انگشــتانم را م

ــش. موهای
ــز  ــم خی ــرد. نی ــی پ ــه م ــه یکمرتب هال
ــش را  ــت. نگاه ــود روی تخ ــی ش م

ــن: ــه م ــی دوزد ب ــظ م ــا غی ب
- چیکار داری می کنی ؟ 

ــم  ــت های ــده. دس ــم پری ــگار رنگ ان
دیگــر مــال خــودم نیســتند. انــگار 
بــی اذن مــن کاری کــرده اند.خشــک 
ــه  ــم از هال ــت. چش ــده ام روی تخ ش
بــر نمــی دارم.چنــد لحظــه همیــن 
ــن کــه  ــا ای طــور ســپری مــی شــود .ت
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باالخــره هالــه پشــت مــی کنــد بــه 
مــن. تــا جایــی کــه مــی شــود از مــن 
ــا روی  ــداز را ت ــود وروان ــی ش دور م
ســرش مــی کشــد.چندلحظه طــول 
مــی کشــد تــا خــودم را پیــدا کنــم. از 
تخــت مــی خــزم پاییــن. بــه هــال مــی 
روم. پهــن مــی شــوم روی مبل.پلــک 
هایــم را مــی بنــدم. چیــزی بــه گلویــم 
ناراحــت  آورد.نبایــد  مــی  فشــار 
ــار  ــت. رفت ــودم اس ــر خ ــم. تقصی باش
ــان  ــر قرارم ــد زی ــی نداشــتم. نبای خوب
ــد  ــی پیچ ــه م ــدای هال ــی زدم. ص م

ــرم: ــوی س ت
ــم رو  ــوره طالق ــن بخ ــه م ــتت ب - دس
مــی گیــرم. طــرف مــن بیــای طالقــم 

رو مــی گیــرم. 
حــق طــالق را ســرعقد بــرای خــودش 
برداشــته اســت. دوســه ســالی خــوب 
بــود. خــودم نفهمیــدم یکمرتبــه چــرا 
عــوض شــد. یکهــو زد زیــر همــه 
ــگار  ــرود. ان ــه ب ــرد ک ــع ک ــز. جم چی
ــا  ــود. ام ــم نب ــش مه ــال برای ــا اص مان
بــرای مــن همــه چیــز مهــم بــود. هــم 
ــوز  ــز . هن ــه چی ــا وهم ــم مان ــه ،ه هال

هــم هســت.
امــروز  شــوم.  مــی  بلنــد  دوبــاره 
کنــم.  روشــن  را  تکلیفــم  بایــد 
باالخــره  شــود.  نمــی  اینطــوری 
مــا زن وشــوهریم.به زور هــم کــه 
دســتگیره  بــه  شده........دســت 
ــاد  ــم. ی ــی افت ــا م ــاد مان ــرم. ی ــی ب م

ــاه  ــد م ــه چن ــه ک ــش هال ــدان بنف چم
پیــش همیــن جاکنــار دیــوار قدراســت 
ــی  ــش را عمل ــه حرف ــود. هال ــرده ب ک
مــی کنــد. هــر حرفــی کــه باشــد. 
ــی شــود.  دســتم از دســتگیره جــدا م
بودنــش خــوب اســت .هــم بــرای مــن 

.هــم بــرای مانــا. حتــی اگــر.....
حــس مــی کنــم دســت وپایــم دارنــد 
انــگار  آینــد.  مــی  در  کرختــی  از 
تــازه دارنــد مــی شــوند مــال خــودم.

ــخ از  ــم. یــک ن هــوس ســیگارمی کن
صندوقچــه بــر مــی دارم. مــی روم 
تــوی بالکــن .ســیگارم راروشــن مــی 
ــره  ــمت پنج ــردم س ــی گ ــر م ــم. ب کن
اتــاق خــواب . خــودم را مــی چســبانم 
بــه نــرده بالکــن وخــم مــی شــوم تــا از 
نزدیــک تریــن فاصلــه ممکــن بتوانــم 
تــا  دیــروز  از  ببینــم.  را  عروســک 
شــده.  گردوخاکــی  حســابی  حــاال 
انــگار ســال هاســت کــه آن جاســت. 
دســت هایــش تــا بیشــترین حدممکــن 
ــش  ــا بدن ــب ه ــده.و چس ــیده ش کش
پــک  انــد.  کــرده  کیــپ شیشــه  را 
عمیقــی بــه ســیگارم مــی زنــم. چشــم 
ــر نمــی دارم.صــورت  از عروســک ب
لبخنــد.  بــدون  دارد.  حالتــی  بــی 
ــا کــی مــی  ــم ت باخــودم فکــر مــی کن
شــود اینطــوری ســرپا نگهــش داشــت 
وایــن کــه خــوش بــه حالــش. خــوش 
ــچ دردی را حــس  ــه هی ــش ک ــه حال ب

ــد. ــی کن نم
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خون ریخته ز دیده شب و روز و ماه و سال
در پای شغل هرگز و در راه کار هیچ

دیوانه ی خردور و فرزانه ی جهول
ین دشت جنون هوشیار هیچ عقل آفر

 و ضعف
ّ

با عّز اقتدار و به پا بند ذل
با حکم اختیار و به دست اختیار هیچ
هم خود کتاب عربت و هم اعتبارجوی

از دفرت زمانه ی بی اعتبار هیچ ...

مگــر ی  قّصــه  لــب  بــه  و  بــوک  حــرف  کام  در 
بــر جبهــه نقــش کاش و بــه چهــره نــگار هیــچ
مــرگ ســار  چشــمه  از  زندگــی  آب  دنبــال 
هیــچ جویبــار  از  مردمــی  نخــل  جویــای 
دســت از کنــار شســته نشســته میــان مــوج
هیــچ کنــار  در  رس  زده  جهــان  رس  بــر  پــا 
اصلــی گسســته مانــده تهــی از امیــد وصــل
فرعــی شکســته گشــته پــر از بــرگ و بــار هیــچ

هیــچ روزگار  از  هرگــزم  شــهر  ز  مــردی 
هیــچ تبــار  از  تــن  هرگــز  نتــاج  از  جــان 
ام رســیده  هرگــز  ی  کرانــه  بــی  شــهر  از 
ــار هیــچ ــاز کنــم در دی ــا رخــت خویــش ب ت
ی مســافر هیچــم  و  هرگــز  راه  کــوره  از 
در دســت خــون هرگــز و در پــای خــار هیــچ
خــام آرزوی  رس  بــه  و  رسد  امیــد  دل  در 
در دیده اشــک شــاید و بر دوش بار هیچ
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هــم مصفــا هــم پــدر مــن هیــچ کــدام 
بــه حقشــان در شــعر نرســیدند، حاال 
ان اشــاهلل مصفــا برســد امــا پــدر مــن 
نرســید،  حقشــان  بــه  وقــت  هیــچ 
پــدر صحبــت  از  هیــچ گاه رسکالس 
نخوانــدم،  را  شــعرهایش  و  نکــردم 

نمی خواهــم برایــش تبلیــغ کنــم.

از  و  بــزرگان  همــه  بــرای  مصفــا 
شــعر  و...  معــنی  و  خانلــری  جملــه 
دارد، زمانی کــه مرحــوم دکــرت معــنی 
در  را  شــعر  ایــن  رفــت،  ُکمــا  بــه 
وصفشــان رسود: »دردا و دریغــا کــه 

دســت« از  مــی رود  معــنی 

قصیــده هیــچ -بــه قــول اهــل ادب- 
از امهــات قصایــد فارســی اســت و 
توســط صالح الصــاوی –کــه اســتاد 
خیلــی مــرز و ممتــاز و شــاعر و نقــاد 
ــی  ــد و بررس ــی نق ــان عرب ــه زب ــود- ب ب

ــت. ــده اس ش
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 شعر سپید، شعر امروز
 
به انتخاب | حمیدرضا اکبری شروه

1
همیشه این گونه است که می بینی...

ناگهان باران می بارد
آسمان بر سقف خانه ات 

                     آوار می شود....
رویای آرام تو

           از روزهای گرم زندگی
                              پرواز می کند،

و تنها کسی را که دوست داری
            با تو بیگانه می شود..

اما این پاداش زندگی ست
که شبانه به سوی تو باز می گردد

و بر میز کوچک قلبت
             شمعی روشن می کند

2
پنجره را باز گذاشته ای

چراغ ها را خاموش کرده ای
و دل به اتفاق ساده ای سپرده ای

که به ناگاه،

        انگشت هایت را بسوزاند،
     

    و برف زودرس قلبت را
                               آب کند....

من این سوی پنجره
موهایم را باز می گذارم

تا کمر گاهم که برای تو آسان است
                                     می رسد..

می گویم:  هیچ اتفاق تازه ای 
نیست!

نه عشقی!
نه تلخی هجرانی!

و نه حتی خاطره ای برای روزهای 
فراموشی!... 

پنجره را می بندم ...
چراغ ها را خاموش می کنم...

نام تو از گلوگاهم باال می آید...

                         رویا ولی زاده 
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1 
تقدیم به روح پاک سربازان وطنم

 بر هزار دلتنگی 
فریاد می کشید ی 

و صدای دلخوشی ات 
لحظه ی دیدار را 

دورتر کرد 
دورتر 

دور 
در جاده ای 

که سر هر پیچ 
مرگ را نفس نفس می زد 

حاال خبرت زخمی شد 
در پوتین هایی

که بی تو برگشتند 
 لعنت 

بر اتو بوس های بی مقصد 

2
خیابان دراز

و قدم هایم کوتاهند 
غریبه گی می کنم 
با پنجره های باز 

و انگشت های اشاره 
پاره پاره ام می کنند

زمزمه ها 
بر تن گوش هایم 

زار می زنند 
و سرم زخمی 

شانه هایی ست 
که دشمنی شان خونی ست 

به  ویرانی هایی فکر می کنم

که نبودنت 
بر سرم آوار می کند !

3
رسیدنت را
قدم می زنم

در خیابان هایی که
به بهار فکر می کنند

و تقویم هنوز
در اندیشه ی زمستانی ست

که تو را در آن 
گم کردم .

4
 تقسیم ها عادالنه اند

نیمی از من را
تصاحب کرده ای

نیمی دیگر هم 
باید تقدیم ات  کنم

 من اتهام وسوسه ای سبز را 
بر دوش می کشم .

5
قرار نیست

حتما از زمستان رد شوم
تا به بهار برسم

کافی ست
دستم را بگیری

برف از خجالت آب شود 
و پرستویی شوم

که بهار را 
به سمت آغوشت کوچ می کند

چشمانت را 
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به مردمک هایم بدوز

تا از سرگردانی رها شوند
هیچ کس 

از تو به من عاشق تر نیست
نگاهم کن 

شاید بهشت را به باورهایم 
گره بزنم .

6
چشـــم هایـم دریــا              

و گونه هـایـم
میـزبان عبـور کشتــی هاینـــد 

اینگـونه سـت
   پـلک هایـم

  جفـت کفـشی می شـوند 
       کـه بنـدرهـا را

     در من
لنگـه

               به
                       لنگـه

                     راه مـی رونـد
دوسـت دارم                    

چتــری را
         کـه از آسمــان

                     بـزرگتـر اسـت !.....

  شیری�ز میناسرشت 

عیش
آقای اسلوکم : مسیرتون به من 

می خوره ؟ خانم رونی : ای بابا آقای 
اسلوکم ، هممون تو یه مسیریم .  

فرو افتادگان / بکت

با احترام به م . امید و کتیبه اش

. . . اما کجا بودیم ! 
 . . . ها !  . . . یادم آمد 

در یک مسیر ساکت بی انتها بودیم
با آسمانی خسته و خاکستری بر 

دوش
با هم  . . . ولی  . . . از هم . . . 

جدا بودیم
 . . . اما چه می گفتیم :  . . . هیچ  

. . . مبهوت هم  . . 
نه  . . . یادم آمد . . .  ـ ما ساکت 

اما ـ 
یک نفر در چانه گرمی هاش می 

الیید و هی تکرار می فرمود :
  ما 

      تکه 
             تکه 

                          تکه هایی از خدا 
بودیم  . . .  ما تکه

تکه 
تکه هایی 

ما تکه هایی 
همه 

در یک مسیر  . . .
            اما  . . . آه

با آسمانی خسته و کوتاه
و زخم های وعده ای تاریک

ما  . . . همچنان بی واژگان در راه ـ 
راهی بی تپش  بی انتها  باریک .                                                                                         

 روح اله رویی
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او مي داند
صدایت که مي کنم

پرنده مي ایستد در هوا 
کسي توي لباس هایم تحلیل مي 

رود 
ودستمال غمگین اش را مي گذارد 

توي جیب باراني ام 
کسي که از آغوش هاي باز 

تنها تو را به یاد مي آورد 
از لب هاي بسته

تنها تو 
مي توانستم با کوه وآیینه وبرف 

آشتي کنم اما 
من البال ي مالفه هاي گلدار وگل 

هایي که به آب دادي 
خودم را 

به خواب زده ام
در این روزهایي که یك ریز پنج 

شنبه اند 
به خودم مي گویم صبور باش 

به چین هاي پیشاني ام 
به لباس هاي سیاه

صبور باش عزیزم 
روي پاشنه ي کفش هاي خودت 

بایست 

وبدان در همیشه روي یك پاشنه 
نمي چرخد

از در در آمدي 
مي خواهم دروغ بگویم 

دروغ بگویم وبخندم 
از در در آمدي 

ومرگ رفته است تا برایمان چاي 

بیاورد 
ما تنها هستیم

براي موهایت شانه مي شوند 
انگشت هایم 
تو مي خندي 

لب هایت زنده است ومي خندي 
مرگ یادش مي رود که برگردد 

او مي داند 
ما چاي نمي خواهیم

تنها هرم نفس هاي تو کافي است 
واین که من خواهرت هستم 

و موهایت را سپرده اي به انگشت 
هاي عاشق ام 

مي خواهم بلند بلند بگویم
رضا جان همینجا بمان 

هوا سرد است وجاده ها خیس اند 
وزبانم الل مرگ ساده نیست !

.

.

.
صدایت که مي کنم

باد شانه هایش را تکان مي دهد 
و چاي یخ زده است !!

 
 ناهید عرجوین



312دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

تکرار شو
ای صراحِت دو دسِت مشتاق

در تاالر آینه
وقتی دو مردمکت تاریخ را احضار 

می کند

برای عاشقانه نوشتن هوای فارسی
بیش از تحمل الفبا تاریک است

و قلمدان های مظفری جوانی ناکام 
تهرانند

درشکه ها پوست مرا طی کرده اند
تا صدای شلیک 

تا بهارستان در نگاه لیاخوف
تا صدای ساییده شدن شانه های ما 

به هم میان زنبیل های در صف مانده
تا آزیر سفید 

تا نامه های در پناهگاه 

آیا زنی ترانه های قدیمی را به یاد 
می آورد؟

آیا صدای بغلم کن هنوز امکان 
پیچیدن در تراس شمس العماره را 

داراست؟
آیا تو که روبنده ات را کنار زدی 

برای دیدن تنهایی من 
هنوز میلی به قرارهای زمستانی 

داری در ساعات حکومت نظامی؟

تکرار شو ای صراحِت خواستن
ای دو نام فراموش شده بر چنار 

امام زاده یحیی
ای دست های عرق کرده در 

ایست های بازرسی
ای عشق!

رفته بودیم که شاتوت ها را برداریم 
و راِز لزج خویش را

در پس کوچه های عودالجان  جا 
بگذاریم

آیا صدای جاروی رفتگرها در 
سحرگاه 

تار موی تو را که از میان انگشتان 
من افتاد

به یاد خواهد آورد؟
آیا یکی از روزنامه های فردا

ما را میان حروف خویش جای 
می دهد؟

و تو!
که تماِم منی آیا

خاک از عکس تمام رخی که 
عکاس دوره گرِد باغ ملی 

از ما برداشت
بر می داری با گوشه ی پیراهنت؟

وقتی رادیو
آواز خش دار بنان را بر دیوار 

خانه ات می پراکند  
ای دخیِل می خواهمت!   
تهراِن عشق های بی فاتحه!

 رضا حیراین
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دست آخر
چه خیاِل ناممکنی ست
وقتی می خواهی بروی

و جائی نداری
براِی رفتن

هرچه نگاه می کنی
هنوز امروز است

و هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد
که حواس ات را پرت کند

اصلن مهم نیست که حواس ات 
پرت شده

یا نشده باشد
این پیاله همیشه از حادثه لب پر می 

زند
ژولیا- لطفن جلوی آیینه فریاد بزن

و نفِس عمیق بکش
کوتاه - بلند - کشیده
تند - ُکند - طوالنی

و دست آخر 
محکم بزن زیِر گوِش خودت

دوستت دارم ماِه من
خاطراتمان 

در خیابانی تاریک 
جا مانده

چه شب های درازی که نخوابیدیم 
وآب در هاون کوبیدیم

زیبائی هایشان همه ماِل تو
تنهائی هایشان همه ماِل من

گنجشک ها زباِن پروانه نمی دانند
و مداِد نجاری همیشه پشِت گوِش 

من است
محاِل ممکن است کسی بتواند

چیزی را که درون توست ازتو 
بگیرد

حاال دیری ست
زیِر نوِر چرکمرده ی مهتابی نشسته

و آرزو می کند
کاش ژولیا هم اینجا بود و

برایمان رمان زیبای مانوئل ریباس
می خواند

آوازهاي بادي

 باِد سخن چیِن بازیگوش
باِد پریشاِن دربدر

این بار هم رفته که از دریا
براي من رفته که از دریا

زن ساحلي که چهره خود را با ماسه 
هاي بادي پوشانده بود گفت:

تو حرفهایت را یا در باد فریاد مي 
کني

یا در هر چه بادا باد
تارهاي صوتي حنجره ات را هم 

عنکبوتي تنیده
که به حاشيۀ آستینم چسبیده بود
برو خدا را شکر کن که زنده اي
فقط پاي گلیمت کمي بیشتر از 

گورت دراز شده
دل به دریا زدن چه فایده؟

وقتي آدمي آوازش را به شالق باد 
سپرده

ماسه هاي بادي
حرفهاي بادي
سازهاي بادي

آوازهاي بادي

 اکبر  قناعت زاده
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آن شجره
ایستاده ای در جوارح باد 

دست تکان می دهی 
به نامالیمات اشیا 

در خیابان
به تکان های مهیج

 در اهتزاز سیم های لخت
در مناسبات گنجشک و درخت

و کوچه ای که افتاده از چشم
روی دست چپم

تکه تکه
ایستاده ای 

و دست تکان می دهی 
به تعادل ارواح 

در آشیانه
ای تکفیر شده 

در نخوت شاخه و شاخ
بگو چگونه بتکانم؟

جسم را از رونق بارش و باد
وقتی مایلم به بهره از وزیدنت

در تکانه های بی هوا
از درخت بپرس آن گونه ی شاخص 

منم؟
آن شجره  

که پوست انداخته در تکامل گاوی

وقتی کلمات نقاره می شوند
ما ما ما

ما که ناخن کشیدیم 
بر زیستگاهی امین

در تکفیر عضالت سنگ
آن صنعت ملی در دود اسفند و 

نفت
که می پرید

در هجوم  کودتای چشم
اکنون از تمدن مرواریدی اش آب 

گذشته است
در پارگی رگ و عصب

ما ما ما
ما که فصل مشترک گنجشک و 

درختیم 
در مقطع ملکوتی هوا

ببین
ایستاده ایم 
و چگونه 

 بی محابا دست تکان می دهیم
به جراحت اشیا

درهیبت بارش و باد

فریبا حمزه ای
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1
با صفحه ي سیاسي

شیشه ها دودي مي شوند
و با صفحه ي حوادث

خوني
با صفحه ي آگهي ها

شیشه ها چرب چرب مي شوند
و با صفحه ي تسلیت

مات مات
با صفحه ي شعر

شیشه ها را پاك کن!
ابرها براي باریدن

منتظر نگاه تو هستند

2
اعتراف مي کنم

دیشب چند خانه را خالي کرده ام
اعتراف مي کنم

همین امروز یك بنز آخرین مدل را 
به سرقت برده ام
اعتراف مي کنم

جیب هاي امروز مترو را من زده ام
اما آقاي قاضي!

به خدا قسم این جنگل
این رود، این نسیم

به خدا این بهار کار من نیست!

3
آن تکه ابر شبیه پرنده بود
یا آن پرنده شبیه تکه ابر؟

آن رعد شبیه شلیك گلوله بود
یا آن شلیك گلوله شبیه رعد؟

تکه ابر همان پرنده بود
و چقدر پر

بر جویبار تازه روان بود!

4
ساعت مالقات تمام شده است

پرستاری 
انگشت

روی دماغش می گذارد
و در قاب می نشیند

 حمید رضا شکار سری
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بسم اهلل
برخیزیم!

اوِل بسم  اهلل
نامه ای برای هم بنویسیم

که جوهِر آن
از سرخِی شرابی ست

که در خوِن عاشقان جاری ست.

سرود 
و راست بود

سخِن شاعری
که ناگاه

واژه های شعرش
دانه های اشک بود

و گریه
بر این گونه
می سرود.

و راست بود سخِن شاعری.

باران
باران همه ِی دریاها را رقصید

باران که آسمان ها را
به ولوله

انداخت.

باران
آه!

باراِن باران.

شاخه ِی رویا
او یک درخت بود

که از شاخه ِی رویاهاش
پرنده ای با سینه ی سرخ و

دو باِل سبز
رنگین کمانی

               پرواز کرد.

او یک درخت بود

نهال آرزوها

نهاِل آرزوها را
اگر برگی بود

می نشینیم اش کناِر پنجره
تماشایش می کنیم

می رسیم اش به آسمان
می رسانیم اش به سیب

تا 
شب ها

ماه، میوه ِی رسیده اش باشد. . .

نهاِل آرزوها را اگر برگی بود.

عاشقانه
عاشقانه ای باید

تا
طالیِی خوشه های گندم و
سرسبزِی درختاِن سیب را

در سوره های ناب
                     تالوت کنیم. . .

عاشقانه ای باید.

 ضیاالدی�ز خالقی
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از تو آیب تر

از تو آبی تر از دریا کیست؟
از تو سرخ تر از ُگل های محمدی؟

از تو مهربان تر کیست؟
تا 

مثِل نسیم
سبز را در زانواِن درخت

                            بیدار کند
و نور را در شاخ و برگ هایش

چونان میوه های رنگارنگ
                              دیدار کند. . .

از تو آبی تر از دریا کیست؟
از تو سرخ تر از ُگل های محمدی؟

من باغ های چشِم تو 

من خاکسارتر از باران
تو خاکسارتر از خاکی

من شور و شیدایِی بارانم
تو وعده های تِن پاکی

بر شاخسار نشسته مِن پروانه
رنگین کمانِی من ِز نگاِه توست

من باغ های چشِم تو روییدم
آن سان که نور از دِل ظلمت ها

آن سان که ُگِل نورانی
روییده از خاِک تو افالکی.

من خاکسارتر از باران.

برای عاشق شدن

از موسیقِی آب می نوشد
 آهوِی رمیده ِی خیال

از موسیقِی آب سرشار می شود
این لحظه های حوالِی رود

این ماِه فروردین
و

هوا
آه

هواِی خوبی ست
برای عاشق شدن

برای ُمردن
برای زندگی کردن.

ماه

هم اکنون
معلوم نیست

ماه
زنبیلی ست
در آسمان

یا که میوه ای ست کال
در چند هزار ساِل نوری

که نارسیده
نمی افتد.

 ضیاالدی�ز خالقی
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شکاف های درد 
با کلماتی جان داده در دهان 

بازگشته ام به سکوت های طوالنی 
و پلک دوخته ام به رفتار چشمانت 

که مویه را پس می زند 
و بر اندام من 

شکاف های درد را می شمارد 
درد مردی که

تنهایی اش را تقسیم نمی کند

خون مردیگ
بر زخم

دندان فشرده ای
انسداد در سینه ای 
انسداد در واژه ای 

بر جان 
بر استخوان 

ناخن میکشی 
و سکوت 

همچون خون مردگی 
پیشروی می کند

هر نیمه شب
پس از تمرین مرگ

تمام من 
کاش تمام من

در پنجه ی خاک سرد 
شمعدانی می شد 

محبوس گلدان خانگی
و مرگ 

گلبرگی سرخ 
بر صلیب ساقه

راه یب برگشت
بیا ای خوش تر از مرگ 

به آغوشم بیا امشب 
در این بطن مالل آلود 

شبم بغرنج و پرپیچ است
دلی آسوده ام بر اشتیاق تو 

و این تنهایی شبگیر و این افکار 
رویاگرد 

بیا ای راه بی برگشت

جست و جوی واژه ها
از هراس مرگ

به زندگی گریخته ایم
و از زندگی به شعر 

انگار جست و جوی واژه ها 
تسالی نقص هایمان ست

و انگار بعضی واژه ها 
با ما خوبند 

بعضی نه 
شعر ستایش بیداری ست 

و مرگ آن
پایان جهان

 سهیل  شاداب

از خوانندگان 

شعر
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غمهایت
دهان باز الیه ازون

پاك کرده 
خط میان فصلها را

تنها راه دیدن فصل هاي مختلف
خطوط چهره ی توست 

خنده ات بهار 
اخمت زمستان 
غمهایت  پاییز 

و 
دستانت 

 تابستان.......

محمدرضا ملیک

حسرت پرواز
چــرا دگــر ز عقــاب زمانــه بــی خبــرم
کجــا روم که کمی اوج آســمان بخرم

شــبح ! شــبیه تــو را هیچ جــا نمی بینم
هــوای بال تــو هرگز نمی رود ز ســرم

از آن زمان که دل از من ربوده ای زیبا
هنــوز ســر بــه هوایم هنــوز در بــه درم 

وبال گردن خویشــم بدون بال و پرت
بــدون بــال قشــنگت بگــو کجــا بپــرم

بنــاي وصلــت مــن با تــو اســماني بود 
به جان عشــق که از عشــق تو  نمي گذرم 

۱۳۹۷/۱۱/۲۳
شبح ؛ فانتوم 
Phantom

بازنشســتگان  جمــع  در  کــه  زمانــي 
ــقي  ــدم عش ــین ش ــا همنش ــان باآنه خلب
بــه پــرواز  ناتمــام  نــاب  و حســرتي 
ایــن شــعر  و  مــي زد  مــوج  درآنهــا 
زبــان حــال ، حــال خــوش آنــان اســت.

از خوانندگان 

شعر



چـامک
کتاب  تحلیل   گزارش

دوماهنامه ادیب
سال دوم، شماره هشمت

آبان و آذر 1398
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 بسیار شگفت زده  شدم

  در جاده بودم و مشغول رانندگی در آلمان که آن ها ۱5 دقیقه قبل از اعالم برندگان 
بــا مــن تمــاس گرفتنــد و من بســیار شــگفت زده  شــدم. هنــوز هم بســیار شــگفت زده ام 
ــحال  ــی خوش ــم. خیل ــدا کن ــاتم پی ــراز احساس ــرای اب ــتی ب ــم واژگان درس و نمی توان
هســتم و افتخــار می کنــم کــه در کنــار »پیتــر هاندکــه« ایــن جایــزه را کســب کــرده ام 
چــرا کــه هــر دو مــا از اروپــای مرکــزی هســتیم و ایــن بــرای مــن واقعــا معنادار اســت. 

  ایــن موضوعــی بســیار طوالنــی اســت، امــا در حــال حاضــر فکــر می کنــم کــه مــا 
در اروپــای مرکــزی مشــکالتی دربــاره دموکراســی داریــم.  مــا در تــالش هســتیم تــا 
ــم  ــر می کن ــم و فک ــدا کنی ــکالت پی ــن مش ــردن ای ــت ک ــرای مدیری ــان را ب راه خودم
ــز  ــا نی ــه م ــد ک ــی می بخش ــی خوش بین ــا نوع ــه م ــی ب ــه طریق ــی ب ــز ادب ــن جوای چنی
چیــزی بــرای گفتــن بــه جهــان داریــم و هنــوز فعالیــم و ایــن توانایــی را داریــم کــه 
خودمــان را ابــراز کنیــم و چیــزی عمیــق بــرای گفتــن بــه تمــام دنیــا داریــم. امیــدوارم 
ــر  ــن و »پیت ــه م ــن بســیار خــاص اســت. بســیار مفتخــرم ک ــرای م ــن موضــوع ب و ای
ــق  ــوئد، موف ــی س ــران در آکادم ــس از بح ــه پ ــتیم ک ــانی هس ــن کس ــه« اولی هاندک
ــت. ــادار اس ــیار معن ــن بس ــرای م ــز ب ــن نی ــویم و ای ــات می ش ــل ادبی ــب نوب ــه کس ب

ا

ولگا توکارچوک 
 برنده نوبل ادبیات ۲۰1۹
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کارنامــه ی  و  متــون  کــرد:  قضــاوت  بایــد  معیــار  کــدام  بــا  را  هاندکــه  پیتــر 
از  حمایــت  ســابقه ی  سیاســی؟  موضع گیری هــای  و  رفتارهــا  یــا  ادبــی 
دیگــر  نمی شــود.  محــدود  هاندکــه  بــه  صرفــًا  میلوســویچ  اســلوبودان 
نیــز زمانــی کــه میلوســویچ در دادگاه  پینتــر  برنــده ی نوبــل ادبیــات، هارولــد 
بــود. گفتــه  ســخن  او  از  دفــاع  در  می شــد،  محاکمــه  نسل کشــی  جــرم  بــه 

شــاید پاســخ اولیــه ـ و از جهاتــی، خامدســتانه ـ ایــن باشــد کــه بایــد بــر مبنــای متــون 
قضــاوت کــرد. دســت کم از نظریــه ی مرگ مؤلــف که من هــم از هواداران سرســخت 
ــندگان و  ــیاری از نویس ــاًل بس ــا عم ــه، م ــا این هم ــد. ب ــن برمی آی ــوده ام، چنی آن ب
متفکــران گذشــته را بــر مبنــای آثارشــان داوری کرده ایــم، بــدون توجــه بــه مواضــع 
سیاسی شــان در زمانــه ی خــود. مثــاًل ارســطو کــه معلــم اســکندر کبیــر بــوده اســت، 
هرگــز بــر مبنــای روابطش بــا اســکندر داوری نمی شــود و لشکرکشــی و جهان گشــایی 
ــد.  ــل نمی کنن ــطو تحلی ــفه ی ارس ــا فلس ــبتش ب ــب نس ــر حس ــی را ب ــاه مقدون پادش

امــا در مــورد زمانــه ی خودمــان ســختگیرتریم. بــر پیشــانی ازرا پاوند و لویــی فردینان 
ســلین داغ ننگ فاشیســم و نازیســم خورده اســت. یا مثاًل در یادداشــت های روزانه ی 
گوتلــوب فرگــه، ریاضــی دان و منطــق دان آلمانــی، نوشــته هایی مبنــی بــر نژادپرســتی 
و ضدیــت او بــا قــوم یهــود پیــدا شــده اســت. یــا مــورد دو آلمانــی برنــده ی نوبــل: 
گونتــر گــراس کــه بعدهــا اعتــراف کــرد در نوجوانــی در اس اس خدمــت کرده اســت و 
هاینریــش بــل کــه تنهــا بعــد از زخمــی شــدن در جنگ بــه عمــق جنایت هــای نازی ها 

 پیرت هاندکه را 
ی کنیم با کدام معیار داور
|مجتیب گلستاین
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پــی بــرد و نامه هایــش بــه آنــه ماری سرشــار بــود از همدلــی با ناســیونال سوسیالیســم.

از ایــن نمونه هــا بســیار اســت؛ مهم ترین شــان بــرای فلســفه ی قــرن بیســتم، همراهــی 
هایدگر با ناســیونال سوسیالیســم و تصدی ریاســت دانشــگاه فرایبورگ. بعد از جنگ، 
یاســپرس بــر ضــد او شــهادت داد. لوینــاس هرگــز هایدگــر را بابــت حمایــت از هیتلــر 
نبخشــید، امــا هانــا آرنــت در دفــاع از )اندیشــه ی( هایدگــر گفــت که همــان تفکری که 
او را بــه همــکاری بــا نازیســم ســوق داد، از آن رویگردانش ســاخت. دریــدا کار را به 
آن جــا رســاند کــه در واکنــش بــه کتــاب جنجالــی ویکتــور فاریــاس، تصمیــم هایدگــر 
را از تفکــر او جــدا دانســت. و بــه رغــم همــه ی ایــن واکنش هــا، موافــق و مخالــف، 
ــت.  ــفه اس ــخ فلس ــران تاری ــن متفک ــن و تاثیرگذارتری ــان از مهم تری ــر همچن هایدگ

صــرف توســل بــه خطــای سیاســی بــرای قضــاوت کافــی نیســت )البتــه هاندکه بــه هیچ 
ــه رویکــرد سیاســی نویســنده،  ــد توجــه ب ــد(، هرچن وجــه خــود را خطــاکار نمی دان
ــا  ــون او الزم و ضــروری اســت. و این ه ــا مت ــم نســبت آن ب ــد آن رویکــرد و فه نق
همــه یعنــی داوری و نقــد کار دشــواری اســت و بایــد از شــتاب زدگی پرهیــز کــرد...
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 چهل پیمانه تکرار 
در چهل سالگِی ساقِی محافظه کار
نگایه به کتاب اکنون
 تازه تری�ز مجموعة شعر فاضل نظری
|هادی حیدری

 اگــر هیــچ آگاهــی ابــدی در انســان نبــود، اگــر در بنیــاد همــه چیــز تنها نیروی وحشــی 
جوشــانی نهفتــه بــود کــه بــا پیــچ و تــاب در هیجانــات ظلمانــی، هــر چیــز بــزرگ و 
ــا و  ــی بی انته ــز خالئ ــه چی ــاد هم ــر در بنی ــرد، اگ ــق می ک ــدار را خل ــز بی مق هرچی
ــر  ــود، اگ ــن ب ــر چنی ــود؟ اگ ــه ب ــدی چ ــز نومی ــی ج ــود، زندگ ــان ب ــیری ناپذیر پنه س

هیــچ پیونــد مقّدســی کــه بشــریت را یگانــه کنــد در میــان نبــود  .
ــرا  ــردم، زی ــاز ک ــت را آغ ــن یادداش ــور ای ــرز کیرکگ ــرس و ل ــن ت ــة آغازی ــا جمل ب
یــک  از هرچیــز  بیــش  فکــری  بن مایه هــای  نظــری در  فاضــل  مــن،  نــگاه  از 
شبه اگزیستانسیالیســت  دینــی اســت. او تلخــی حیــات را درک کــرده و در همــة 
ــوفانه و  ــی فیلس ــا نگاه ــری، ب ــود بش ــر وج ــات ناگزی ــان ظلم ــش در می مجموعه های
ــز  ــاعرانه و طن ــای ش ــد. پوزخنده ــتجو می کن ــور را جس ــدای ن ــت پی ــه حقیق عارفان
ــد،  ــم می آی ــه چش ــعار وی ب ــای اش ــة مجموعه ه ــه در هم ــانه ای ک ــخ هستی شناس تل
ــرة آدمــی،  ــات روزم ــة حی ــن منظــر تجرب ــن رویکــرد اســت. از ای برخاســته از همی
ــز  ــت ج ــزی نیس ــد، چی ــت یافته ان ــری دس ــة واالت ــه مرحل ــه ب ــان ک ــرای حقیقت بین ب

ــد: ــدی می انجام ــز و کم ــی طن ــه نوع ــه ب ــی ک ــی و تلخ پوچ

| زنده ایم اما از این رنجی که نامش زندگی است 
غری تکراری مالل آور چه باقی مانده است )اکنون، ص 87( .

ــه  ــت ک ــی نیس ــر آگاه ــز از س ــرداری او نی ــت و بدک ــم اس ــر و بی ترّح روزگار جائ
ــی  ــا عمرکاهــی و رنج افزای ــا ب ــد. منطــق دنی ــه ســرگردانی بشــر می افزای ــه ب ــن نکت ای
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ــت: ــان کاری اس ــه ای زی ــفه اش گون ــی و فلس ــی بی منطق ــداوم، نوع م

| از جور روزگار کسی بی نصیب نیست 
دیوانه ای گرفته به کف تازیانه ای )اکنون، ص 85(. 

 از عمر گران کاست و جز رنج نیفزود 
 این منطق دنیاست، زیان، فلسفة اوست )اکنون، ص 73(.

ــة وجودشناســانه، اگــر دمــی هــم رنــگ خوشــی  ــان جبرهــای چهارگان انســان در می
ــاری در  ــت غمب ــزار، سرنوش ــاخه گل م ــی و ش ــردة قربان ــون آب طلب نک ــد، چ ببین
ــه ای  ــادی جاودان ــد. ش ــوه می ده ــه جل ــش او را ناچاران ــش و طی ــه عی ــی دارد ک پ
ــه  ــت. ب ــان  خودفراموشی اس ــا هم ــتی ی ــت، مس ــه هس ــت و آنچ ــم نیس ــن عال در ای
ــت. در  ــوچ اس ــچ و پ ــوی هی ــری و هیاه ــِر بی خب ــر از خب ــا پ ــازار دنی ــر ب ــان دیگ بی
ــا  ــت، ام ــار اس ــش مخت ــت ارادة خوی ــدودة کاربس ــان در مح ــی، انس ــن جهان بین ای
رضایــت بــه بــازی تقدیــر، حکــم نهایــی اوســت، هرچنــد ممکــن اســت ایــن حکــم 
را عادالنــه نپنــدارد. در واقــع، مکــر گیتــِی غــّدار اســت کــه از دشــت و صنوبــر، مــزار 

ــده اســت: ــزی پیرکنن ــدة پایی ــط نویددهن ــارش فق ــر به ــوت می ســازد و ه و تاب

| دمی رسسزبی ما را به پای رسخوشی مگذار 
درختی مثل من هر سال ناچار از شکوفایی ست )اکنون، ص 83(.

 خنده های عیش ما جز خودفراموشی نبود 
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این هم از مستی که فرمودی، بگو شادی کجاست )اکنون، ص 45(.
 بر رسدر بازارچة عمر نوشته ست 

اینجا خری نیست، اگر هست هیاهوست )اکنون، ص 73(.
 با این که فکر می کنم انسان مخّیر است 

راضی شدن به بازی تقدیر بهرت است )اکنون، ص 45(.
 زهر نوشاندن هم ای تقدیر بی آداب نیست

من به قسمت راضی ام، اما تو عادل نیستی )اکنون، ص 3۹(.
 مزار از دشت می سازند و تابوت از صنوبرها 

خدایا کی به پایان می بریم این مرگ سالی را؟ )اکنون، ص 53(.
 به غری از وعدة پایزی معنایی نخواهد داشت 

برای باغ پیغام بهاری دیگر آوردن )اکنون، ص 4۹(.

بدیــن معنــی پــرواز آدمــی نیــز قفســی بــرای اوســت. هــر قــدر دورتــر بپــرد، فقــط 
فکــر اســارت را از خــود دور کــرده و ناگزیــر بــه شــناخت بیشــتری از حجــم قفــس 
ــگ  ــز بســیار پررن ــن مضمــون در مجموعه هــای پیشــین فاضــل نی رســیده اســت. ای
بــود بــه حــّدی کــه محمدکاظــم کاظمــی در نقــد خــود بــر ســه گانة فاضــل او را  اســتاد 
پــرواز در قفس نامیــد. در ایــن دفتــر نیــز بــدون نــوآوری و ابتــکار ویــژه ای، زندگــی 
بــرای پرنــده ای کــه باَلــش قفــس او محســوب می شــود، همــان تصویــری از زنــدان 
ــر  ــون جب ــدارد چ ــس ن ــه قف ــی ب ــر اعتراض ــده دیگ ــت. پرن ــانی اس ــت انس تلخ زیس
ــه  ــش جرّق ــدی در دل ــای امی ــا گاهــی روزنه ه ــه اســت ام ــش را پذیرفت ــوم خوی محت

ــد : ــرش می افت ــه س ــرواز ب ــوای پ ــد و ه می زن

| به کجا پر بکشد در هوس آزادی 
 آنکه از بال و پرش ساخته باشد قفسی )اکنون، ص 81(.

 طاووسی و ُحسنت قفس پر زدن توست
غ گرفتار! چه سود از پر و بالت )اکنون، ص 63(.  ای مر

 به قفس راضی ام فقط گاهی 
 فکر پرواز می زند به رسم )اکنون، ص 55(.

ــای آن را  ــی دل می ســپارند و نقاب ه ــن گیت ــه خــوی خائ ــالن ب شــاعر از اینکــه غاف
ــه وار،  ــود را آیین ــة خ ــت و وظیف ــن اس ــد، اندوهگی ــره می زنن ــه چه ــم دل ب از صمی

ــد: ــی می دان ــودی این چنین ــِی وج ــودِن راز بیهودگ نم
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 به آنچه دیده ام از خلق اعتمادی نیست 
 که می زنند در این شهر بر نقاب، نقاب )اکنون، ص35(.

 آیینه را ببخش که با راست گویی اش 
 آزرده کرد خاطر عالی جناب را

از بس که خلق پشت نقاب ایستاده اند 
باور نمی کنند من بی نقاب را )اکنون، ص 37(.

ــد  ــتوه می آی ــه س ــود ب ــانة خ ــر ش ــتی ب ــار هس ــنگینی ب ــی از س ــه آدم ــت ک این جاس
ــف،  ــن ظری ــه ت ــت ب ــد روح بی نهای ــان، تبعی ــا عرف ــرد ب ــن رویک ــد ای ــن پیون و ضم
ــی  ــرای آدم ــرگ ب ــن م ــردد. بنابرای ــی می گ ــر تلّق ــگی بش ــج همیش ــی رن ــت اصل عّل
ــم  ــروی ه ــم اخ ــه از جهّن ــی ک ــود؛ دوزخ ــرض می ش ــا ف ــات از دوزخ دنی راه نج
ــی از  ــن همراه ــد ای ــرد، هرچن ــاه می ب ــه آن پن ــن ب ــاعر از ای ــت و ش ــوزنده تر اس س
ــام  ــة انتق ــش، وظیف ــن بین ــرگ در ای ــًا م ســر بی حوصلگــی و ناچــاری اســت. اساس
ــا  ــع آدمــی گاه ب ــر عهــده دارد. در واق ــز و تکــراری را ب ــن از هســتی مالل انگی گرفت
دیــدن نتیجــة بی حاصــل تالشــهایش از تقــّلا دســت برمــی دارد و ایــن مقّدمــة بینــش 

عمیــق آتــی اســت:

| به تن تبعید شد روح عدم پیمای من ای عمر!
 بگو بر شانه باید ُبرد تا کی بار هستی را )اکنون، ص 17(.

 نمی خواهم بسوزم بیش از این در کورة دنیا 
مرا تبعید کن ای مرگ از این دوزخ به آن دوزخ )اکنون، ص 71(.

 عاقبت با تو هم ای مرگ سفر خواهم کرد 
خواه ناخواه ولی از رس بی حوصلگی )اکنون، ص 47(.

 محتاج آب و دانه شدن حّق من نبود
ای مرگ! انتقام مرا از قفس بگری )اکنون، ص 51(.

 از کوشش بیهودة خود دست کشیدم
 در بسرت مرداب چه حاجت به تکاپوست؟ )اکنون، ص ۲3(.

امــا چــه در شــاخة دینــی اگزیستانسیالیســم و چــه در شــاخة غیــر دینــی آن، آدمــی 
ــزد و همــواره در  ــه برخی ــه مقابل ــرگ ب ــا م ــد ب ــن پوچــی بدهــد و بای ــن بدی ــد ت نبای
ــل  ــر حاص ــت عم ــیدنی در نوب ــی و رس ــد رهیدن ــر چن ــد، ه ــفر باش ــرورت و س صی
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ــی ســیزیف وار نباشــد. بشــر  ــا زدن ــه جــز دســت و پ ــن کوشــش قهرمانان نشــود و ای
بایــد تــا هســت مثــل بــاد از تکاپــو و بی قــراری دســت برنــدارد حتــی اگــر ایــن ســعی 
هیــچ گاه روی آرامــش نبینــد و آزادی، جــز توّهمــی نباشــد کــه خــود چــون زنــدان، 
هســتی آدمــی را در حصــار کشــد. در حقیقــت ایــن عمــل، کوشــش بــرای گریــز از 
خویشــتن اســت؛ یعنــی دوری باطــل، امــا مثــل بــرگ و بــاد و دیگــر عناصــر ســّیال 
ــن  ــه همی ــپردن ب ــرو دل س ــی در گ ــی آدم ــتی حقیق ــه هس ــت ک ــد پذیرف ــت بای طبیع

شدن هاســت:

| گریم که به دریا نرسیدی چه غم ای رود؟
خوش باش که یک چند در این راه دویدی )اکنون، ص 6۹(.

 نباید رسنوشت صر من بیهودگی باشد 
 مرا پروانه کن هرچند از پرواز مأیوسم )اکنون، ص 65(.

 رود و دریا و ابر و بارانم 
 که به پایان نمی رسد سفرم )اکنون، ص 55(.

 باد در فکر رهایی روی آرامش ندید
راه بریون رفنت از زندان آزادی کجاست؟ )اکنون، ص 43(.

 در کوشش گریخنت از دست خویشنت 
چون برگ بی مزارم و چون باد بی وطن )اکنون، ص 15(.

ایــن رنــج آور بــودن زندگــی و ناگزیــری از آن در همــة عناصــر طبیعــت نیــز بــا نگاهی 
ــا دامــن درخــت را بــه کــف  شــاعرانه و طنزآمیــز بازخوانــی می شــود. بــرگ بــه تمّن
ــادن شــاخه،  ــة افت ــان در ایــن ماجــرا تقاضــای دادرســی دارد؛ حادث ــرد و طوف می گی
ــلخ  ــه مس ــک، ب ــه ی ــک ب ــان را ی ــا قربانی ــود ت ــوزان می ش ــاق س ــرای اج ــه ای ب بهان

ــد شــده، روشــن تر می شــود: ــة متوّل ــا هــر پروان ــد و چشــم شــمع ب خــود وارد کن

| برگی درخت را به تمّنا گرفته بود 
طوفان به برگ گفت مرا دادرس بگری )اکنون، ص 51(.

 همنی که شاخه ای از اّتفاق می افتد
بهانه باز به دست اجاق می افتد )اکنون، ص 5۹(.

 یکی از پیله ها لرزید، چشم شمع ها روشن
مبارک باد! از پروانه ها خاکسرت آوردن )اکنون، ص 4۹(.
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ــعری  ــر ش ــای عناص ــت. تضاده ــه ای از تضادهاس ــات مجموع ــگاه، حی ــن ن ــا ای ب
ــد،  ــتی  باش ــة فرمالیس ــای دوگان ــی از تقابل ه ــه ناش ــن ک ــش از ای ــز بی ــر نی ــن دفت ای
در نــگاه تلــخ فلســفی شــاعر ریشــه دارد. تقابــل تکــراری و غم انگیــز موتیــف 
 هــای  مــوج و صخــره ،  کــوه و دریــا و  مــاه و مرداب کــه در مجموعه هــای 
ــن  ــعار ای ــی اش ــای کل ــت، در فض ــی داش ــل توجّه ــامد قاب ــز بس ــل نی ــین فاض پیش
ــارات و  ــات، عب ــا ترکیب ــا ب ــا و تضاده ــن تناقض ه ــت. ای ــان اس ــم در جری ــر ه دفت
تصاویــری چــون  زهــر در جــام طــال )ص 73(،  مســلخ ســربلندی )ص 71(،  نعمــت 
آشــفته حالی )ص 21(،  غنــای تنگدســتی )ص 17(،  زنــدان آزادی )ص 43(،  گریــة 
ــل  ــخ )ص 67(،  ســقف آگاهــی و ســتون فراموشــی ،  همراهــی هابی گل و گالب تل
ــیدن ز  ــت کش ــو )ص 57(،  دس ــاده ترین راه گفتگ ــکوت، س ــل )ص 59(،  س و قابی
جســتجو، راه وصال )همــان(،  شــادمانی خــود غــم دنیاســت )ص 29(،  خیانــت 
تــو، وفاداری ســت )ص 19(،   خضــر واقــف از غیــب و موســای بی صبــر )ص 
49(،  بی وطنــی در عیــن کــوچ نکــردن )ص 41(،  گریــِز ناگزیــر مــوج از ســاحل )ص 

ــود.  ــرار می ش ــز تک ــه نی ــن مجموع ــم )ص 39(، در ای ــاداری غ 39( و  وف
ــد  ــد و او را مانن ــی می رهان ــاعر را از پوچ ــا ش ــن تناقض ه ــة ای ــس هم ــه در پ آنچ
ــت.  ــق اس ــد، عش ــاب می کن ــر پرت ــة باالت ــه مرحل ــیحی، ب ــاخة مس ــاِن ش وجودگرای
ــن  ــاکام؛ ای ــق ن ــای عاش ــوران )ص 9(، فریاده ــان در ف ــدازة آتشفش ــن گ ــق؛ ای عش
جنــگل در حــال ســوختن )ص 15( را بــه آســمان می رســاند، هرچنــد نهایتــًا معشــوق 
چــه در وجــه اثیــری اش کــه یک دریــا زاللــی )ص 21( اســت و چــه در وجــه 
ــت  ــذرد. حقیق ــه می گ ــن واقع ــا از ای ــاد )ص 79(، بی اعتن ــه دّلال اعتم ــی اش ک زمین
ــد و  ــات می ده ــرات نج ــالب کث ــم  را از منج ــه ابزوردیس ــل ب ــاعِر متمای ــق، ش عش
ــا در چشــم او  ــه همــة تضاده ــه آبشــخور وحــدت می رســاند، این جاســت ک او را ب
رنــگ می بــازد و پذیــرش آنهــا در جهــان وی ابراهیــم وار آســان می گــردد. بــا ایــن 
نــگاِه تــازه کــه در قّلــة هــرم معرفــت حاصــل می گــردد، شــاعر بیدهــای ســربه زیر و 
ســروهای ســربلند را در افــق آســمان خویــش، هم ریشــه می بینــد و بــه لطــف عشــق 
ــة  ــگاه وجودگرایان ــب ن ــن ترتی ــد. بدی ــی را نمی بین ــار، کس ــر از ی ــق غی ــة خل در هم
اگزیستانسیالیســتی بــا وحــدت وجــود عرفانــی آن هــم از نــوع ابن عربــی وارش 
ــش  ــایه وار خوی ــوِد س ــدِن وج ــاب ش ــی و آفت ــوق تجّل ــاعر از ش ــزد و ش درمی آمی

ــد: ــق دم می زن ــت عش ــا از مّل ــون موالن ــد و چ ــخن می گوی س

| آسمانی شو که از یک خاک رس برمی کنند



330دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

 بیدهای رسبه زیر و رسوهای رسبلند )اکنون، ص ۲۹(.
ــن  ی ــق تمر ــف عش ــه لط ــی / ب ــن یعن ــو ای ــری از ت ــس غ ــچ ک ــمم هی ــه چش ــد ب  نمی آی

.)17 ص  را )اکنــون،  یکتاپرســتی  می کنــم 
 گر چشم دوختم به تماشای این و آن 

می خواستم که از تو بیابم نشانه ای
هرجا که خریه می شوم انگار عکس توست

ما را کشانده ای به چه تاریک خانه ای )اکنون، ص 85(.
 من با تو به چشم آمدم و هیچ نبودم 

چون سایه عدم بود رساپای وجودم )اکنون، ص 33(.
 اگر در اصل دین حّب است و حب در اصل، دین، بی شک 

به جز دلدادگی هر مذهبی مشتی خرافات است )اکنون، ص ۲7(.

ــا راه  ــود، تنه ــل ش ــه متص ــان دینداران ــق و ایم ــت عش ــه حقیق ــی ب ــالش وقت ــن ت ای
ــِت  ــذارد. حقیق ــی می گ ــناس اله ــش روی وجودش ــتی را پی ــج هس ــودِن رن خوش نم
بــودن، همــان رنــج اســت و عشــق هــم در لــّذات خــود نهایتــًا دســتاوردی جــز آزار 
ــی را  ــر آدم ــالف عم ــد ات ــه می توان ــت ک ــده ای اس ــا پدی ــه تنه ــن هم ــا ای ــدارد، ب ن
پذیرفتنــی کنــد و هدفــی بــرای زندگــی تلّقــی شــود. فرقــی نمی کنــد کــه عشــق جــان 
ببخشــد یــا جــان بکاهــد، مهــم ایــن اســت کــه توانســته میــان مــرگ و زندگــی آدمی و 
فلســفة وجــودی اش پلــی بزنــد و آه عاشــقانه بســی هدفمند تــر از نالــة ناامیدی ســت:

| هزار حیف که عمرم به غم گذشت ولی 
هزار شکر که از عشق بی نصیب نبود )اکنون، ص ۲5(.

 عشق جانکاه است یا جان بخش؟ حاال هرچه هست 
عشق بازان بنی مرگ و زندگی پل ساختند )اکنون، ص 67(.

 خدا را شکر، آهم گرچه جان سوز است، از عشق است
شبیه این و آن از ناامیدی نیست افسوسم )اکنون، ص 65(.

ــه  ــی ک ــود:  قفس ــته ب ــل نوش ــه گانة فاض ــر س ــود ب ــد خ ــی در نق ــم کاظم محمدکاظ
فاضــل از آن ســخن می گویــد، ســه دیــوارش عشــق اســت و یــک دیــوارش مــرگ . 
ــه نحــوی  ــا تأمــالت دقیــق خــود ب ــا ایــن توضیحــات مشــخص شــد کــه کاظمــی ب ب
ــعر  ــناختی آن را در ش ــای هستی ش ــرگ و جنبه ه ــق و م ــتگی عش ــنگر، برجس روش
ــه  ــاری ب ــی آم ــه، نگاه ــب پیش گفت ــر مطال ــالوه ب ــت. ع ــرده اس ــف ک ــل کش فاض
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مناداهــای مجموعــة اکنــون نیــز از ایــن حقیقــت پــرده برمــی دارد. شــاعر در سرتاســر 
ایــن دفتــر 36 منــادا بــه کار بــرده کــه  ای عشــق با 6 مرتبــه تکــرار، بیش تریــن ســهم 
را از آن خود کرده اســت )ر.ک ص 23، 49، 51، 63، 81، 85(.  ای دوســت ،  ای 
دل ،  ای عمــر و  ای مرگ هــم هــر کــدام بــا 3 بــار تکــرار در رده هــای بعــدی قــرار 
می گیرنــد )ر.ک ص 13، 69، 73 و 63، 65، 69 و 17، 39، 47 و 47، 51، 71(. 
ــر برجســتگی عشــق و  ــادا خــود گواهــی ب چنانکــه می بینیــم ایــن نحــوة اســتعمال من

ــی فاضــل نظــری اســت. ــرگ در جهان بین م
البّتــه بایــد متوّجــه بــود هرگونــه ســخن گفتــن از عشــق و مــرگ بــدون جهــت فکــری 
ــر  ــاعرانی نظی ــر ش ــن تعبی ــا ای ــه ب ــد ک ــی نمی انجام ــی وجود گرای ــه نوع ــّخص، ب مش
ــوند.  ــوب ش ــت محس ــد شبه اگزیستانسیالیس ــم بای ــی ه ــور و رحمان ــی و نادرپ توّلل
ــفی از  ــأس فلس ــب ی ــان غال ــی گفتم ــی، نوع ــی دین ــتوانة وجودگرای ــت پش در حقیق
ــق و  ــی از عش ــتجوی بارقه های ــپس جس ــرگ و س ــه م ــز ب ــگاه طنزآمی ــی، ن روزمرگ

ــخ اســت . ــن فضــای تنــگ و تل ایمــان در ای
در خصــوص ویژگی هــای فّنــی ایــن اثــر چــون آثــار پیشــین، می تــوان بــا محمدکاظــم 
ــازه  ــر ت ــری از عناص ــف، فاصله گی ــی های لطی ــود. مضمون اندیش ــر ب ــی هم نظ کاظم
ــتن  ــی و نداش ــه ای، کّلی گوی ــر میخان ــور در عناص ــروز، غ ــی ام ــای زندگ و تجربه ه
موقعّیــت خــاص در رویکردهــای اجتماعــی، پرهیــز از تســّری یــک حالــت عاطفــی 
یــا تأثیــری واحــد بــه یــک غــزل، تهدید هــای ادیبانــة معشــوق و واســوخت فاضالنه، 
ــودی،  ــور عم ــانی در مح ــع آن پریش ــه تب ــازی و ب ــت و فضاس ــه روای ــی ب بی توّجه
نظــم مضامیــن تکــراری مبتــی بــر تضــادی ســاده، قرینه ســازِی زبانــی و تکــرار مفیــد 
واژگان، محافظــه کاری در بهــره وری از موســیقی شــعر ، از ویژگی هــای اشــعار ایــن 
ــر  ــم پررنگ ت ــی ه ــای قبل ــی از مجموعه ه ــه حّت ــت ک ــز هس ــری نی ــل نظ ــر فاض دفت

شــده اســت.
ــان شــعری ایــن دفتــر نیــز کهنــه اســت و نخســتین مصــراع ایــن مجموعــه، خــود  زب
ــو را  ــن ت ــی و م ــو راحــت جان ــرا ت ــی اســت:  م ــن معن ــد ای ــی در تأیی شــاهد صادق
پیشــین  فاضــل هم چــون مجموعه هــای  همــه  ایــن  بــا   .)9 نگران )اکنــون، ص 
هنرمندانــه بــه ســراغ بافتــار زبــان مــردم نیــز مــی رود و انطبــاق زبــان ادیبانــه با ســاختار 
زبــان عامیانــة امــروز همچنــان از محاســن زبانــی اشــعار فاضــل نظــری اســت. بــرای 

ــه: نمون

گــر ارصار کنــی، وای بــه حالــت! )ص 63(،  دربــارة مــا هرچــه شــنیدی،  | ایــن بــار ا
نشــنیدی )ص 6۹(،  خــری شــما رســیده بــه مــا، مرحمــت زیــاد )ص 11(،  دل بــه رفــنت 
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نفــس  آخــر  بوســة  بــرای  مــن  3۹(،  چــون  نیســتی )ص  مایــل  گرچــه  می ســپاری 
بگــری )ص 51(،  فقــط بــرای شــما اّتفــاق می افتــد )ص 5۹(،  رسمایــه ام کــم اســت و 

)7۹ زیــاد )ص  بدهــکاری ام 
.

 قــّوت دیگــر شــعر فاضــل در ایــن مجموعــه هــم نــگاه متفــاوت بــه عناصــر مســتعمل 
ــعر  ــا در ش ــرد آنه ــه کارب ــه البت ــتعملی ک ــر مس ــت. عناص ــروز اس ــروز و ام ــعر دی ش
فاضــل نیــز رو بــه کهنگــی اســت؛ بــرای نمونــه ایــن بیت هــا بــا مضمــون تقابــل عشــق 

و عقــل در ســه کتــاب گریه هــای امپراتــور، آن هــا و اکنــون مقایســه شــود:

| با عقل خود از عشق سخن گفتم و خندید 
آری خر از بی خری خواسته بودم )گریه های امرپاتور، ص 67( .

 در راه عشق، تکیه به تدبری عقل خویش
با چرت زیر سایة بهمن نشسنت است )آن ها ص 45( .

 از عشق همنی بس که معّمای شگفتی ست
 ای عقل بگو با من از این مسئله ها کم )اکنون، ص 41(.

رابطــة کــوه و رود و دریــا نیــز در ایــن دو بیــت از مجموعــة آن هــا و اکنــون هرچنــد 
ــار عاطفــی جدیــد  ــا ب از قــدرت خّلاقّیــت شــاعر در تــازه کــردن عناصــر مســتعمل ب

ــن الگوهــا اســتوار اســت: ــة کهن تری ــر پای ــان ب حکایــت دارد، همچن

| رود راهی شد به دریا، کوه با اندوه گفت 
می روی اما بدان دریا ز من پاینی ترست )آن ها، ص 1۰۲(.

 چو کوه دید غرض دریاست، به رود اجازة رفنت داد 
 ز دوست دست کشیدن گاه، غرور نیست؛ فداکاری ست )اکنون، ص 1۹(.

در اشــعار فاضــل، پایــان مســیر رود، بــه هــر تقدیــر آبشــار اســت، امــا شــاعر در هــر 
ــار  ــه تماشــا می نشــیند و تغییــر نگــرش، ب دفتــر از منظــری تــازه ایــن فروافتــادن را ب
عاطفــی ویــژه ای بــه شــعر می بخشــد. بــه طــور کّلــی ایــن زاویــة دیــد از آرمان گرایــی 
ــرداز  ــاعِر خیال پ ــور ، زورِق ش ــای امپرات ــد. در  گریه ه ــل می کن ــی می ــه واقع گرای ب
ــت  ــز را روای ــون هیجان انگی ــن مضم ــه، ای ــت و او از درون واقع ــاری اس در رود ج
ــة  ــش بی دغدغ ــت و آرام ــته اس ــرون َجس ــه بی ــاعر از واقع ــون ، ش ــد و در  اکن می کن

ــد: ــدار می ده ــی آن را هش ــقوط پایان ــد و س ــی دور می بین رود را از افق



333دوماهنامه ادبی . شماره  هفتم 1398

| مگری زورق فرسودة مرا ای رود! 
 که از خیال رسیدن به آبشار پرم )گریه های امرپاتور، ص 7۹(.

 اگر یک عمر هم در بسرت آرامشت باشی 
بدان ای رود! در پایان راهت آبشاری هست )اکنون، ص 31(.

ــه  ــنگ زدن ب ــل س ــری از قبی ــه عناص ــز ب ــه نی ــن مجموع ــی در ای ــمدیدهای عین چش
قطــاِر در حــال حرکــت، حــک کــردن نــام بــا چاقــو بــر روی چــوب، خنــدة گل در 
محفــل عــزا و عروســی و نــخ بــه پــای بادبــادک بســتن محــدود شــده اســت. بــرای 
نمونــه، مقایســة تکــرار مضامیــن در ایــن دو بیــت از مجموعــة گریه هــای امپراتــور و 

ــد: ــت می کن ــون کفای اکن

| نام تو را می کند روی مزیها هر وقت 
در دست این دیوانه می افتاد چاقویی  )گریه های امرپاتور، ص 13(.

 درختی ام که بر آن حک شده ست نام کسی
غمت مباد که یاد تو با من است هنوز )اکنون، ص 75(.

بــه نظــر می رســد ســبک انتخابــی فاضــل بــرای شــاعرانگی هرچنــد نشــانة هوّیــت و 
اســتقالل فــردی وی بــوده و تأثیــر فراوانــی بــر غزل ســرایان امــروز داشــته اســت، در 
ــا  ــرای فــرار از انجمــاد بایــد ب ــه تکــرار مــی رود و شــاعر ب مجموعه هــای اخیــر رو ب
ــا  ــد برقــرار کنــد. بایــد اذعــان کــرد کــه فاضــل ب ــز پیون ــازه و عناصــر روز نی ــان ت زب
ــگاه خــود را در شــعر امــروز تثبیــت کــرده،  ــی جای ــه خوب ــز ب ــن مجموعه هــا نی همی
ــاعر  ــار ش ــل سرش ــی و تخّی ــرای جهان بین ــی ب ــی، مکّمل ــرش آفاق ــک نگ ــا بی ش ام
اســت. ایــن مهــم نیــز شــاید در گــرو آشــتی او بــا محافــل شــعر و بیــرون خزیــدن از 
ــه نظــر می آیــد  اکنــون ، زمــان بیــرون جســتن ایــن  کنــج خانقــاه مدیریــت باشــد. ب

پروانــه از پیلــة تاریــک تنهایــی بــرای ســیر در مســیر تکامــل اســت.
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 چامه د ان
|دیداری کوتاه با پدیدآورندگان

دنبالــه رو  رســانه ها   
هســتند و بــه همیــن دلیــل 
این کــه  جــای  بــه  هــم 
و  کتاب هــا  خودشــان 
خــوب  را  نویســندگان 
بشناســند و ارزش گــذاری 
ــاط و  ــر ارتب ــد، منتظ کنن
ــد.  ــا می مانن ــاس آن ه تم
بــه همیــن دلیــل هــم هــر 
نویســنده ای کــه باهاشــان 
ــاط  ــرد و ارتب تمــاس بگی
ــش  ــد، کم وبی ــته باش داش
بقیــه  و  دیــده می شــود 
نــه. یــا در بهتریــن حالت 
منتظــر می ماننــد تــا کســی 
آن گاه  و  شــود  مشــهور 
بــه  برونــد،  ســراغش 
ــان  ــه خودش ــای این ک ج
و  باشــند  صاحب نظــر 
کتابــی و نویســنده ای را 
و  ببیننــد  ارزش  واجــد 
برونــد. ســراغش  بعــد 

محمدهاشم اکبریاینحسیز سناپور

 وقتــی از زاویــه یــک 
ــاب  ــک کت ــه ی ــانه ب رس
نــگاه  ادبــی  اثــر  و 
دنبــال  می کنیــم، 
ــه  ــتیم ک ــی هس موضوعات
آن رســانه می طلبــد، امــا 
ــن  ــنده، ای ــگاه نویس از ن
ــود.  ــوض می ش ــگاه ع ن
شــاعران  و  نویســندگان 
برداشت شــان  مــا 
اهــل  کــه  اســت  ایــن 
بایــد  هــم  مطبوعــات 
نگاهــی شــبیه نــگاه او بــه 
آثارشــان داشــته باشــند، 
نیســت  این طــور  امــا 
مطبوعــات  مخاطــب  و 
خــاص  طیــف  یــک 
کتــاب،  مخاطــب  و 
خاص تــری  طیــف 
این هــا  همــه  و  هســتند 
تفــاوت  نــگاه  نــوع  در 

ایجــاد می کنــد.          
 

در  همیشــه  باندبــازی 
داشــته  وجــود  ادبیــات 
ممکــن  اســت.  داشــته 
اســت شــاعری باشــد کــه 
بیشــتر مــورد توجــه رادیــو و 
ــه  ــلیقه ای ک ــا س ــون ب تلویزی
ــد  ــد، باش ــان دارن مدیران ش
بیشــتر  آدم  آن  طبعــا  کــه 
ــده شــود،  ممکــن اســت دی
امــا ایــن در نهایــت تاثیــری 
ــدارد؛  در جایــگاه آن آدم ن
شــعر اســت کــه بایــد خــوب 
باشــد تــا بــه دل بنشــیند. 
ــه  ــی را ک ــعر خوب ــردم ش م
آرزوهای شــان  و  دردهــا 
را دربــر بگیــرد، انتخــاب 
این کــه  ولــو  می کننــد، 
پســند  مــورد  شــاعر  آن 
رســانه های  یــا  نهــاد 
هیچ کــس  نباشــد.  قــوی 
نمی توانــد از شــان شــاملو 
بــا ســاختن مســتند کــم کنــد.

میالد عظمیی
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دنبالــه رو  رســانه ها   
همیــن  بــه  و  هســتند 
دلیــل هــم بــه جــای 
خودشــان  این کــه 
ــندگان  ــا و نویس کتاب ه
بشناســند و  را خــوب 
کننــد،  ارزش گــذاری 
منتظــر ارتبــاط و تماس 
می ماننــد.  آن هــا 
بــه همیــن دلیــل هــم 
کــه  نویســنده ای  هــر 
باهاشــان تمــاس بگیــرد 
و ارتباط داشــته باشــد، 
دیــده  کم وبیــش 
نــه.  بقیــه  می شــود و 
ــت  ــن حال ــا در بهتری ی
تــا  می ماننــد  منتظــر 
شــود  مشــهور  کســی 
ســراغش  آن گاه  و 
جــای  بــه  برونــد، 
خودشــان  این کــه 
و  باشــند  صاحب نظــر 
کتابــی و نویســنده ای را 
ــد و  ــد ارزش ببینن واج
ــد. ــراغش برون ــد س بع

متاســفانه ایــن روزهــا همه 
اینســتاگرام  در  سرشــان 
اســت کــه رســانه ای اســت 
ــق  ــطحی و متعل ــًا س اساس
بــه فعالیت هــای تبلیغــی 
ــا ایــن حــال  و روزمــره. ب
ایــن وضعیــت شــاید هــم 
باشــد.  اجتناب ناپذیــر 
تعریــف رســانه در همیــن 
۱۰ ســال گذشــته عــوض 
در  کاغــذ  اســت.  شــده 
حــال حــذف شــدن اســت 
تخــت  از  ســایت ها  و 
خبررســانی  فرمانروایــی 
ــر  ــه زی ــوا ب ــد محت و تولی
کشــیده شــده اند. حتــی 
رســانه های رســمی هــم 
صفحــات  بــا  بیش تــر 
بــا  اینستاگرامی شــان 
ــد.  ــاط دارن مخاطــب ارتب
اوصــاف،  ایــن  بــا 
ادبــی  صفحــات  از 
ــاری  ــه انتظ ــات چ مطبوع
داشــت؟ می تــوان 

می کنــم  تصــور   
بــه  بســتگی  به شــدت 
فعالیــت  نــوع  و  فــرد 

رســانه ای اش دارد.        

ــدر  ــردم این ق ــفانه م متاس
شــعر  و  شــاعران  بــا 
الفــت  و  انــس  آن هــا 
را  تــا جعلیاتــی  ندارنــد 
در  آن هــا  نــام  بــه  کــه 
مجــازی  شــبکه های 
منتشــر  اجتماعــی  و 
بازشناســند.  می شــود 
ــک  ــه ی ــی ب ــال چیزهای مث
شــاعر یــا نویســنده نســبت 
می دهنــد کــه آن شــاعر 
تمــام  در  نویســنده  یــا 
عمــرش و در کل آثــارش 
در حــال مبــارزه بــا آن هــا 
از  مثــال  اســت.  بــوده 
ــا  ــت ی ــادق هدای ــول ص ق
نوشــته  فرخــزاد  فــروغ 
بــه  دســت  شــعری  یــا 
کــه  می شــود  دســت 
ــن شــباهت شــکلی  کمتری
و ماهــوی را بــه آثــار ایــن 
دو دارد. در ایــن میــان نــه 
ــناخت  ــم و ش ــه فه ــا ب تنه
شــاعر و نویســنده کمــک 
نمی شــود بلکــه وارونــه 
می شــوند. معرفــی 
ایسنا
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نشســت های انجمن هــای 
ــته  ــالف گذش ــی برخ ادب
کــه بــرای آنالیز هــر کتاب 
آدم هایــی  شــعر،  یــا 
می شــدند  جمــع  کــه 
ــد  ــوزانه نق ــی دلس خیل
و بررســی می کردنــد، 
شــبیه  بیشــتر  امــروزه 
خانوادگــی   جلســات 
وقتــی  یعنــی  اســت. 
وارد آن هــا می شــوید 
می بینیــد کــه اســتقبال 
شــده  کــم  بســیار 
اســت و دلیلــش هــم 
اقتصــادی   مشــکالت 
همچنیــن  اســت. 
کســانی کــه بــه فرهنــگ 
عالقه منــد  هنــر  و 
ــی  ــر مجال ــتند دیگ هس
وقــت  تــا  ندارنــد 
بــرای  فوق العــاده ای 
و  دســت  خودشــان 
ــد در  ــد و بتوانن ــا کنن پ
ایــن زندگــی  حاشــیه 
بــه  ســخت  بســیار 
هــم  ادب  و  فرهنــگ 
ــند. ــته باش ــه داش توج

محقــق  رهان الدیــن 
ــا و  ــذی الالی موالن ترم
نخســتین مربــی او بــود 
و شــمس الدین آخریــن 
ــن  ــی وی. برهان الدی مرب
وارســتگان  از  یکــی 
قــرن هفتــم اســت کــه 
از جزییــات سرگذشــت 
ســال های  خاصــه  او 
اطــالع  جوانــی اش 
امــا  نداریــم،  چندانــی 
در  او  معنــوی  حضــور 
زندگــی روحانــی موالنــا، 
ــداران  ــمار نام او را در ش
اســت.  تصــوف آورده 
حضــور  این کــه  بــا 
بعــد  قونیــه  در  شــمس 
ــود،  رفتــن برهان الدیــن ب
اندیشــه های  ردپــای 
برهــان در فضــای فکــری 
مــی زد.  مــوج  قونیــه 
از  اثــری  آیــا می تــوان 
ــی  ــس جادوی ــای نف گرم
کالم  در  را  برهان الدیــن 
ایــن  یافــت؟  شــمس 
همنوایــی مرمــوز چگونه 
اســت؟ افتــاده  اتفــاق 

 ســفر پنجــم اوج کمــال 
شــعری طاهره صفــارزاده 
پنجــم  ســفر  اســت. 
در  کــه  اســت  شــعری 
ــودش  ــم خ ــاعر ه آن ش
ــم  ــت و ه ــناخته اس را ش
را،  خویــش  مخاطــب 
ــه  ــویی ب ــه از س ــی آنک ب
دچــار  خودشــیفتگی 
شــده باشــد و از ســوی 
ذوق  حــد  تــا  دیگــر، 
عامــه فــرود آمــده باشــد. 
او در ســفر پنجــم به ذات 
واالی جامعــه، بــه عنــوان 
یــک کل محتــرم و اصیل 
نزدیــک می شــود، امــا 
نجیــب  اســب  عنــان 
ــه دســت  شــعر خــود را ب
او  نمی ســپارد.  افــراد 
می کوشــد ایــن رخــش 
ــردم آورد  ــان م ــه می را ب
ــردارد،  ــان را ب ــار آن ــا ب ت
را خــود  مهــار آن  امــا 
می گیــرد.  دســت  در 
کــه  اســت  ســواری 
نمی تــازد.  بیراهــه  در 
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 افــرادی ماننــد حافــظ 
ادبیــات  در  ســعدی  و 
کهــن و نیمــا و اخوان در 
ادبیــات معاصــر از ریشــه 
هــای ادبیــات کشــور  مــا 
هســتند کــه هــر شــاعر 
ــت  ــی بایس ــی م ــا ادیب ی
را  بــزرگان  ایــن  آثــار 
کنــد و کاو و بررســی کند 
تــا بــا اصــول و زیــرو 
فارســی  ادبیــات  بــم 
ــث  ــا بح ــود، ام ــنا ش آش
الهــام  و  تاثیرپذیــری 
موضــوع دیگــری اســت 
کــه مــن خیلــی بــه آن 
بــرای  نــدارم  اعتقــاد 
نمونــه حســین منــزوی 
بــه  ســرایان  غــزل  از 
ــت  ــاک اس ــن خ ــام ای ن
بزرگانــی  آثــار  کــه 
ــا را  ــظ و نیم ــون حاف چ
از  آنچــه  امــا  خوانــده 
ادبیــات و غــزل هــای 
منــزوی برداشــت مــی 
شــود تحلیــل و تفســیر و 
ــر  ــاص و منحص ــان خ بی
بــه فــرد شــخص حســین 
منــزوی اســت کــه شــاید 
مــوارد  از  بســیاری  در 
و  حافــظ  بــا  ارتباطــی 
نیمــا نیــز نداشــته باشــد. 

بــه نظــرم تقریبــًا تــو 
مختلــف  عرصه هــای 
ــکل  ــک مش ــور، ی کش
نــدارد  بیشــتر وجــود 
بیشــتر  این کــه،  آن  و 
ســرجای  افــراد، 
خودشان نیســتند و اول 
بعــد  و  گرفتــه  پســت 
ــد آن کار  ــعی می کنن س
را یــاد بگیرنــد، تــازه 
اگــر کــه قــرار باشــد 
یــاد بگیرنــد.. چــرا مــا 
ــه بن بســت  ــن همــه ب ای
تــا  و  برمی خوریــم 
ســرمان هــم نشــکند، 
کســی بــه فکــر راه حــل 
منظــورم  نمی افتــد؟ 
فقــط گرفتــاری امــروزه  
مــا مــردم بــرای گــذران 
کــه  نیســت  زندگــی 
درمانــده  را  همه مــان 
ــل  ــه ذلی ــیر و بلک و اس
هرحــال  بــه  و  کــرده 
مــا  سیاســتمداران 
هســتند  مســوولش 
ــه  ــر از این ک ــرف نظ ص
جوابگــو باشــند یــا نــه. 

خیلــی  او   انتخــاب   ،
نبــود. ذهــن  از  خــارج 

نویســنده  مــورد  در   :
ــا در  ــم ام ــتانی نمی دان لهس
اتریشــی  نویســنده  مــورد 
و  ســر  بگویــم  می توانــم 
صداهایــی کــه بیشــتر بــرای 
بــه  برگزیده هــا  انتخــاب 
وجــود  آمده پیــش نخواهد 
آمــد؛ مثــال این کــه بگوینــد 
ــزه  ــن جای ــوده ای ــش نب حق
را ببــرد و چــرا جایــزه را بــه 
ایــن افــراد می دهنــد، بــا 
وجــود این کــه اشــخاصی 
اتــوود  مــارگارت  ماننــد 
جــزء  هــم  موراکامــی  و 
زیــرا  بوده انــد  گزینه هــا 
ــی  ــی خیل ــه آدم خیل هاندک
معروفــی نــه تنهــا در حــوزه 
در  بلکــه  آلمانی زبــان 
کشــورهای دیگــر اســت.  
نیــز  بــرای فارســی زبانان  
نیســت.  ناآشــنایی  نــام 
دو  حــداد  علی اصغــر 
او  از  نمایشــنامه  ســه 
اســت  کــرده  ترجمــه 
در  دهباشــی  علــی   و 
مجلــه  بخارا ویژه نامــه ای 
شــبی   و  داشــته  او  بــرای 
بخــارا را  از  شــب های 
داده،  اختصــاص  او  بــه 
از  دور  گزینــه  پــس 
اســت. نبــوده  ذهنــی 
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نازنیز جودت عیل اصغر حدادمحمد سملاین

 انجمن هایــی کــه در ســطح 
کشــور برگــزار می شــوند 
دســته  دو  بــه  دیربــاز  از 
یــک  می شــوند؛  تقســیم 
دســته آن  محافلــی هســتند 
برگــزار  منــازل  در  کــه 
بــا  تــوام  کــه  می شــوند 
ــا  ــو بخنده ــا، بگ مهمانی ه
ــیقی  ــعر و موس ــه ش و برنام
هــم  اغلــب  کــه  هســتند 
خانوادگــی  صــورت  بــه 
شــرکت  آن هــا  در 
دیگــر  دســته  می کننــد. 
ــه  ــتند ک ــاتی هس ــم جلس ه
در فرهنگســراها و مراکــز 
ــوند.  ــزار می ش ــی برگ دولت
نشســت های  هــم  اکنــون 
بــه  ادبــی  انجمن هــای 
در  شیوه هاســت.  همیــن 
نشســت های  از  بعضــی 
ادبــی  انجمن هــای 
ــم وجــود  ــد ه جلســات نق
شــاعران  یعنــی  دارد، 
تازه ســروده های  جــوان 
می خواننــد  را  خــود 
داوطلــب  خودشــان  و 
شعرشــان  تــا  می شــوند 
نقــد شــود.                      

نیســت  ایــن  مــن  شــغل 
ــم  ــدس بزن ــم ح ــه بتوان ک
ــل  ــزه نوب ــی جای ــه کس چ
اصــاًل  بــرد.  را خواهــد 
بــه فکــر ایــن موضــوع 
نوبــل  امســال  این کــه  و 
ــد،  ــی می رس ــه کس ــه چ ب
نبــودم. ولــی خــب حــاال 
بــرده  را  جایــزه  ایشــان 
انتخــاب  نظــرم  بــه  و 
نیســت. هــم  بــدی 

کــه  امیــدوارم  امــا 
بالفاصلــه بعــد از انتخــاب 
ملــت  هاندکــه  پیتــر 
غیــور ایــران شــروع بــه 
او  کتاب هــای  ترجمــه 
االن  کــه  کســی  نکننــد. 
می خواهــد ســراغ ترجمــه 
آثــار او بــرود فقــط بــه 
نوبــل  این کــه  خاطــر 
بــرده اســت، نمی توانــد 
ترجمــه خــوب و درســتی 
ــد.  ــته باش ــارش داش از آث
ــار هاندکــه کار  ترجمــه آث
آســانی نیســت و امیدوارم 
مزخــرف  ترجمه هــای 
نبینیــم. او  آثــار  از 

آلکســاندرونا  ســوتالنا 
در  الکســیویچ 
چهــره  کتــاب  جنــگ 
زنانــه نــدارد در بهتریــن 
شــکل ممکــن بــه ایــن 
داده  جــواب  ســوال 
زنــان  مــورد  در  )البتــه 
در  حضورشــان  و  روس 
ــا  ــی دوم( ام ــگ جهان جن
می شــود اصــل مطلــب را 
بــه همــه زنــان دنیــا تعمیــم 
داد. حضــور زنــان چــه 
در جبهــه و چــه در پشــت 
از  رنگ تــر  کــم  جبهــه 
مــردان نبــوده. در هیــچ 
اصــال  نبــوده.  جنگــی 
زن  و  مــرد  کــه  جنــگ 
نمی شناســد.  کــودک  و 
وقتــی دشــمن بــه خاکــت 
قلــب  می کنــد  حملــه 
همــه را نشــانه مــی رود. 
در یکــی دو دهــه اخیــر 
حضــور  مــورد  در 
و  حماســه ها  و  زنــان 
در  فداکاری هایشــان 
مقــدس  دفــاع  ادبیــات 
بــه  شــاخصی  آثــار 
کــه  رســیده  چــاپ 
زنــان  قلــم  بــه  عمدتــا 
نویســنده نگاشــته شــدند.
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بــودن  کلــی  طــور  بــه 
ــر از  ــی بهت ــات ادب جلس
اســت.  آن هــا  نبــودن 
ایجــاد  جمعــی  وقتــی 
معمــوال  می شــود، 
دربــاره  زیــاد  یــا  کــم 
و  فرهنگــی  اخبــار 
ایــن  شــعر  وضعیــت 
صحبت هایــی  روزگار 
مفیــد  کــه  می شــود 
نمی تــوان  و  اســت 
از  چیــزی  کــه  گفــت 
حاصــل  جلســات  آن 
میــزان  نمی شــود. 
نشســت های  بهــره وری 
ادبــی  انجمن هــای 
دارد  ایــن  بــه  بســتگی 
در  حاضــر  افــراد  کــه 
چــه  جلســه ها  آن 
در  و  هســتند  کســانی 
نقــش  معاصــر  شــعر 
ــا  ــته اند ی ــذاری داش اثرگ
نــه تــا بتواننــد راهنمایــی 
ــر  ــد. در غی ــتی کنن درس
ممکــن  صــورت  ایــن 
اســت در آن جلســات، 
مســیر  یــک  ســال ها 
جوانــان  امــا  برونــد  را 
اصــال اثــری نپذیرنــد.

مرتیض نوربخش جواد اسحاقیانشهریار عبایس

ــرای  ــوان ب ــندگان ج نویس
انجمن هــای  انتخــاب 
ســوابق  بــه  بایــد  ادبــی 
نــه  کننــد  نــگاه  آن هــا 
انجمنــی  چــون  این کــه 
وابســته  نهــاد  یــک  بــه 
خــوب  بگوینــد  اســت 
امــا  بــد.  یــا  اســت 
خــودم  مــن  کــه  کاری 
می دهــم،  انجــام  اخیــرا 
اختصاصــی  تربیــت 
جــوان  داستان نویســان 
ــن اســت  اســت. نظــرم ای
داستان نویســان  کــه 
ــای  ــا آدم ه ــد ب ــوان بای ج
بــه  کــه  باتجربــه ای 
دارنــد  اعتمــاد  آن هــا 
را  سوابق شــان  و 
می شناســند کار کننــد مــن 
اعتقــاد  ایــن  بــه  خیلــی 
نــدارم کــه داستان نویســان 
را  وقت شــان  جــوان 
دورهمی هــا  ایــن  در 
بایــد  بلکــه  بگذراننــد 

ــد.          ــدی کنن کار ج

کــه  هســتند  گروهــی   .
شــده  پیدای شــان  تــازه 
در  زیــادی  تجربــه  و 
ندارنــد،  داستان نویســی 
کســی  پیــش  رفته انــد 
کوتاه مدتــی  دوره  
دیده انــد و تکنیک هــای 
یــاد  را  داستان نویســی 
گرفته انــد، درحالــی کــه 
بعضــا حتــی یــک داســتان 
ــاال  ــا ح ــته اند ام ــم ننوش ه
کالس تشــکیل داده انــد، 
حقیقــت  در  این هــا 
گفتــن  بــرای  چیــزی 
ــه  ــان ب ــن جری ــد. ای ندارن
ــاک اســت.  شــدت خطرن
یعنــی مــا آثــار زیــادی 
ــل  ــی فص ــه وقت ــم ک داری
اول آن هــا را می خوانیــم، 
می شــویم  متوجــه 
کــدام  تحت تاثیــر  کــه 
کــه  هســتند  شــخصیت 
کالس هــای  تازگــی  بــه 
دایــر  داستان نویســی 
در  اســت  کــرده 
خــودش  کــه  حالــی 
داســتان نویس  هنــوز 

معروفــی نیســت.            
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بســمل   طریــق 
کــه  طــور  شــدن همان 
بــه  گفتــه ام  هــم  پیشــتر 
ــه  ــن ب ــن م نوعــی ادای دی
دفــاع مقــدس و هموطنانم 
کــه  می آمــد  شــمار  بــه 
در  قبــل  مدت هــا  از 
فکــر نوشــتن آن بــودم. 
ــا  ــود ام ــان نش ــاید باورت ش
آن  عکــس  هــم  هنــوز 
ــوار  ــهید روی دی ــادر ش م
زن  دارد.  جــای  خانــه ام 
ســالخورده ای کــه تصویــر 
ــهیدش را در  ــوان ش دو ج
ــرده و  ــه، باالب ــت گرفت دس
همــان طــور رو بــه دوربین 
ــه  ــته اســت. البت ــگاه داش ن
همــان طــور کــه دربــاره 
بســمل  رمــان  طریــق 
کردیــد،  شدن اشــاره 
رمــان  بیــرون  دربــاره 
اینگونــه  تقریبــًا  در هــم 
بــه  ماجرایــی  کــه  بــوده 
ــم  ــار گوش ــالح از کن اصط
ــده  ــه ای ش ــده و بهان رد ش
ــاب.  ــن کت ــاز ای ــرای آغ ب

مــن فکــر می کنــم تمــام 
ترقــی،  خانــم  کارهــای 
از  غریــزی  نحــوی  بــه 
نشــات  خــودش  وجــود 
گلــی  چــون  می گیــرد. 
نویســنده ای  ترقــی، 
نویســندگی  کــه   نیســت 
باشــد.  گرفتــه  یــاد  را 
ترقــی  گلــی  نویســندگی 
ــت.  ــه اوس ــل دغدغ حاص
ننویســد.  نمی توانــد  او 
ــن یــک جــور روح  بنابرای
ــودش  ــاص خ ــون خ و خ
را دارد کــه ایــن ســرزندگی 
ــال خــودش  ــه دنب را هــم ب
مــی آورد. نکتــه جالــب 
گلــی  زبــان  کــه  ایــن 
سرراســت ترین  ترقــی، 
زبانــی  مســتقیم ترین  و 
ــرای  ــوان ب ــه می ت ــت ک اس
داســتان بــه کار بــرد. زبانی 
کــه اصــال تزئینــات نــدارد.  
ــده  ــک موجــود زن ــل ی مث
ــرای  اســت. انــگار فقــط ب
ایــن خلــق شــده کــه ذهــن 
ذهــن  بــه  را  نویســنده 
کنــد.  وصــل  مخاطبــش 

ــده  ــوان خوانن ــه عن ــن ب م
کســی که  و  آثــارش 
خوانــده  را  کارهایــش 
خبــر  نگاهــش  از  و 
مســتحق  معتقــدم  دارم، 
امــا  بــود.  جایــزه  ایــن 
بزرگ تــر  نویســنده های 
از او هــم هســتند کــه ایــن 
نگرفته انــد؛  را  جایــزه 
کــه  راث  فیلــپ  مثــال 
جایــزه  و  کــرد  فــوت 
نوبــل نگرفــت، در حالــی 
ــدر  ــه نویســنده بســیار ق ک
ــر  ــه ه ــود. ب ــی ب و مطرح
جهــان  همیشــه  حــال 
مــا  دل  مــراد  وفــق  بــر 
نیســت و کســانی جایــزه 
شــاید  کــه  می گیرنــد 
بــه  نباشــند.  مســتحقش 
نویســنده،  ایــن  نظــرم 
نویســنده خیلــی خوبــی 
و  ایشــان  هــم  اســت. 
ــه هــر دو  ــر هاندک هــم پیت
نویســنده های پیــش رو و 
خوبــی هســتند و تصــورم 
ــان  ــه حق ش ــت ک ــن اس ای
ــد. ــزه را ببرن ــه جای ــود ک ب
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سعید آرمات

فرهنگــی  هــای  بودجــه 
داده  اســتان  بــه  زیــادی 
ســهم  امــا  شــود  مــی 
ایــن  از  ادبیــات  و  هنــر 
کجاســت؟ هــا  بودجــه 
ــر  ــای اخی ــه ه ــا در ده م
سیاســی  شــاعران  علنــا 
داشــتیم، سیاســت جزئــی 
ــا  ــت ام ــا اس ــی م از زندگ
امــروز  شــعر  و  شــاعر 
و  نیســت  سیاســی  مــا 
اشــارات  و  تلویحــات 
شــعر  در  سیاســی 
اســت. طبیعــی  کامــال 
شــاکله  موضــوع  ایــن 
ای اســت کــه در ذهــن 
فرهنگــی  مدیریــت 
ــی  ــه نوع ــود دارد و ب وج
آنهــا  واهمــه  و  تــرس 
دهــد،  مــی  رانشــان 
مــا  فرهنگــی  مدیــران 
ــه  ــال دردســر و دغدغ دنب
نیســتند و صرفــا بــه دنبــال 
هــای  برنامــه  اجــرای 
هســتند. حاشــیه  بــدون 

ادبیــات  دیگــر  امــروز 
اندیشــه  بــر  مبتنــی  مــا 
نیســت و بیشــتر در ســطح 
جریــان دارد تــا در عمــق. 
ســطح  در  کــه  ادبیاتــی 
باشــد  داشــته  جریــان 
بیــن  از  هــم  ســطح  در 
ــه  ــا ب ــع م مــی رود. در واق
بســاطی  ادبیــات  نوعــی 
کــه  می شــویم  نزدیــک 
بســاطی  ادبیــات  ایــن 
ارتباطاتــش  نمی توانــد 
را ژرف اندیشــانه تعریــف 
کنــد. به نظــر مــن ادبیــات 
آســیب هایی  دچــار  مــا 
ــر  ــول تفک ــه معل ــده ک ش
جامعــه  اســت.  امــروز 
و  شــتاب زده  فعلــی 
دلواپســی ها  بــا  توامــان 
اضطراب هــای  و 
غیرمعمــول اســت. ایــن 
یــک  از  دلواپســی ها 
طــرف هنرمنــدان مــا را 
طــرف  از  و  ســردرگم 
تاثیرپذیری شــان  دیگــر 
می کنــد.  کمرنــگ  را 
بایــد چــاره ای اندیشــید 
انجمن هــا  ایــن  بــرای 
از  یک شــبه  کــه 
مختلــف  تفکرهــای 
و  درمی آورنــد  ســر 
هــم  درازمــدت  در 

فرامــوش می شــوند.      

و  صفحــات  قوی تریــن 
کــه  ادبــی  ســایت های 
امــروزه فعالیــت خوبــی 
ــور  ــا حض ــط ب ــد، فق دارن
حــدود ۱۵۰ یــا ۲۰۰ نفــر 
دنبال کننــده فعالیــت دارند 
ناشــعر،  کــه  امــا آن هــا 
را  ناادبیــات  و  ناداســتان 
در  می دهنــد،  ترویــج 
حــدود ۲۰۰ هــزار نفــر 
خاطــر  بــه  دنبال کننــده، 
ــطح درک  ــا س ــانی ب همس
کســانی  دارنــد.  عــوام 
جلــو  می بایســت  کــه 
امــر  ایــن  نهادینه شــدن 
بگیرنــد،  ادبیــات  در  را 
ادبیــات  امــر  متولیــان 
هســتند که آن هــا را آب یا 
خــواب بــرده بلکــه شــاید 
هــم بــه زعــم مــن از ایــن 
ــتند  ــی هس ــت راض وضعی
بایــد  ادبــی  انجمــن  در 
شــاعر و نویســنده تربیــت 
ــا  ــی ب ــن ادب ــود. انجم ش
شــب شــعر فــرق دارد. 

علیرضا راهب عباس باقری



346دوماهنامه ادبی . شماره هفتم  1398

شهریار وقفی پور

مجالتــی   ۷۰ دهــه  در 
ماننــد  آدینــه و  دنیــای 
ماهــی  ســخن حداقل 
نقــد  دو  یکــی   یک بــار 
می نوشــتند کــه تأثیرگــذار 
بــود. در ایــن دوره هــم 
منتقــدان   از  تعــدادی 
امــا  می شــوند.  مطــرح 
مجــالت  دیگــر  حــاال 
یــا  و  نیســتند  ادبــی 
مجلــه  بــه  یک بــاره  
گروهــی  و  حزبــی 
در  و  می شــوند  تبدیــل 
ــان  ــر ن ــه یگدیگ ــا ب آن ج
پــس  می دهنــد؛  قــرض 
جایگاهــی  هــم  نقــد 
تولیــد  نمی کنــد.  پیــدا 
کــه  نداریــم  ادبــی ای 
ــر باشــد؛ منظــورم  نقدپذی
ایــن  بــودن  نقدپذیــر  از 
ــت  ــد رغب ــه منتق ــت ک اس
ــمتش  ــه س ــد ب ــته باش داش
آثــار  تعــداد  بــرود. 
کــم  بســیار  ارزشــمند 
ــه همســن ســبب  اســت  ب
ــورمان  ــی در کش ــد ادب نق

جایگاهــی نــدارد.      

ادبــی ای  کالس  هــر 
می شــود  برگــزار  کــه 
آن  کــه  دارد  اســتادی 
می کنــد  ســعی  اســتاد 
خــودش  آموزه هــای 
ادبیــات در  را در مــورد 
ــرار  ــاگردانش ق ــار ش اختی
بدهــد. نهایتــا شــاگردان 
ادبیــات  از  را  چیزهایــی 
یــک  کــه  می آموزنــد 
گرتــه خیلــی روشــن از آن 
اســتاد  کــه  چیزی ســت 
یعنــی  می دهــد؛  درس 
مثــال ۱۰۰ تــا مثــل مرحوم 
گلشــیری شــکل می گیــرد. 
و  برجســته  خیلــی  نــوع 
مشــخص از ایــن کالس ها 
فارســی،  ادبیــات  در 
مرحــوم  کالس هــای 
گلشــیری اســت کــه یــک 
نثــر  نوشــتن،  از  شــیوه 
ادبیــات  دیدگاه هــای  و 
کــه  می دهــد  توســعه  را 
هــم  ســال  ســال های 
ــر  ــت تاثی ــا تح ــات م ادبی
داشــت. قــرار  او  نــگاه 

هنــوز به خاطــر دارم کــه 
بــا  صحبــت  بــه  روزی 
ــم  ــته بودی ــکاران نشس هم
می گفتیــم  ایــن  از  و 
بــه  نشســته ایم  کــه 
ــن  ــرای یافت ــت و جو ب جس
از  و  بــزرگ  شــاعران 
شــاعر بزرگــی همچــون 
غافــل  مصفــا  مظاهــر 
در  هــم  آن  مانده ایــم! 
شــرایطی کــه او چیــزی 
کــم از بســیاری از بــزرگان 
ــا  ــدارد. ب ــی ن ــعر پارس ش
ــعر و  ــا در ش ــه مصف اینک
شــاعری جایگاهــی واال 
داشــت امــا ســروده های 
او چنــدان معرفــی نشــدند 
نــه فقــط زنده یــاد مصفــا، 
که بســیاری از دانشــمندان 
هم چنیــن  دیگــر 
ــرای  ــد و ب ــی دارن وضعیت
چنــدان  جــوان  نســل 
شــناخته شــده نیســتند و 
معرفــی آنــان وظیفــه ای  
اهالــی  بــر دوش  اســت 
آنهایــی  و  فرهنــگ 
ایــن  در  مســئولیتی  کــه 
ــد.  ــر دوش دارن ــه ب رابط

مهدی  محقق هادی تقی زاده
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مجتیب وییس

در دنیــا نوعی اراده وجود 
می خواهــد  کــه  دارد 
شــعر را بــه حاشــیه ببــرد. 
را  مــن  بعضی هــا  شــاید 
متهــم بــه توهــم کننــد امــا 
می کنــم  احســاس  مــن 
از  برخــی  حتــی  کــه 
ــن  ــم ای ــگ ه ــل فرهن اه
ــد. شــعر  ــالش را می کنن ت
همیشــه ذهــن انســان را 
ــن  ــای ناممک ــه عرصه ه ب
می بــرد و تخیــل را بــارور 
شــاید  ایــن  و  می کنــد 
ــایند  ــده ای خوش ــرای ع ب
شــاعرانی  مــا  نباشــد. 
ــار  ــه در کن ــم ک ــم داری ه
تخیــل، کارهایشــان بســیار 
کارشــان  و  دارد  دقــت 
ــد.  ــاری می مان ــل معم مث
حــق  در  مــن  نظــر  بــه 
ــود.  ــاف می ش ــعر اجح ش

ــد  ــوک متول ــگا توکارچ ل
نویســنده   ،1962 ســال 
اســت،  روانشــناس  و 
آثــار  بــه  عالقه منــد 
علــم  فلســفه،  یونــگ، 
کارنامــه  تمــام  و  غیــب 
ــده  ــوک برن ــگا توکارچ ل
جایــزه نوبــل  اکثــرا رمــان 
و مجموعــه داســتان دارد، 
امــا بــا شــعر و جســتار نیــز 
غریبه نیســت. نوســنده ای 
ــه  ــور ک ــردم مح ــت م اس
همان طــور کــه در یکــی از 
جســتار هایش می نویســد 
متعقــد اســت: کــه طبیعــی 
بیشــتر  دانســتن مســائلی 
اجتماعــی  تعهــدات  بــه 
مــا  ذهنــی  عاداتــی  و 
تــا  اســت  نزدیــک 
واقعیــت. خــوِد  بــه 

عالیــق  از  یکــی 
بی تردیــد  نویســنده 
بازگشــت بــه اســطوره ها 

و تاریــخ اســت.       

کــه  جلســه هایی  عمــده  
می بینیــم جلســات کارگاهــی 
هســتند و انــگار بایــد بــد 
کتــاب  یــک  خــوب  و 
نهایــت  در  و  بگوینــد  را 
ا  ر  کتــاب  می خواهنــد 
معرفــی کننــد تــا یک ســری 
آن را بخرنــد. در واقــع ایــن 
جلســات بــه نوعــی تبلیــغ 
ــه  ــاب ب ــا کت ــت ت ــاب اس کت
ــل  ــا دالی ــرود. ام ــروش ب ف
کتــاب،  گرفتــن  شــکل 
در  نویســنده  چــرا  این کــه 
ایــن دوره خــاص مجبــور 
شــده چنیــن چیــزی بنویســد 
و دالیــل را تجزیــه و تحلیل 
نمی افتــد  اتفــاق  کننــد، 
تــا مــا از طریــق خوانــدن 
دالیــل  ایــن  شــنیدن  یــا 
و  برســیم  بــاور  یــک  بــه 
چــرا  این کــه  طریــق  از 
ــت  ــن موقعی ــتانی در ای داس
خلــق شــده بــه تجزیــه و 
برســیم.  جامعــه  تحلیــل 
می نویســیم  کتــاب  مــا 
بخواننــد  دیگــران  کــه 
کننــد. زندگــی  بهتــر  و 

منیرالدی�ز بیرویت درتا سوآپا
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دل ز ضبِط آرزو خون شد، من از ضبِط نفس 
او متاع کاروان من کاروان دزدیده ام 

امــروز کــه خبــر آمــد  ســردیس قیصــر امین پــور بــه ســرقت رفــت  و پیامــد آن عــارف و عامــی 
ــاال از  ــزام بیــت ب ــه الت ــه آه و فغــان افتادنــد کــه آی دــزد فرصــت مناســبی دســت دــاد کــه ب ب
ــا  ــاز گرداندــن اســت ام ــی ب ــی و حت ــل ردیاب ــاع  دزدیدــه شــده قاب ــم  مت حضــرت بیدــل بگوی
دریــغ اگــر  کاروان  دزدیدــه شــود! آن کاروان کــه می دانــم و می دانیــد، خویشــتن داری 
پــی همیــن کاروان می دویــد. از  نیــز  بــود کــه قیصــر  و مــروت و جوانمردــی و عدــل 

او  کنیــد  را جســت وجو  قیصــر  نــام  اگــر  مجــازی  مــکاره ی  بــازار  همیــن  دــر  راســتی 
زبــان عشــق ،  گل هــا  آفتــاب ،  دســتور  از دــر کوچــه ی  قبــل   _ اثــرش  بــه کدــام  را 
شــکل  فجیع تریــن  بــه  جــز  می شناســاند؟  بیشــتر   _ و...  آفتابگرداننــد   همــه 
آغازیــن: ســطرهای  ایــن  بــا  مجعولــی  متــن  بــه  دادن مــان  ارجــاع  بــا  و  ممکــن 

 گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود
گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود

گاهی بساط عیش خودش جور می شود
گاهی دگر تهیه بدستور می شود 

متنی که با دانشی کودکانه حتی مجعول بودن آن واضح است.

 رسدیس قیرص امنی پور
 | سیدضیاالدی�ز شفیعی
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ــر  و  ــت قیص ــن حیثی ــا  دزدید ــرد و ب ــرهم ک ــی س ــام ناجوانمرد ــار کد ــتین ب ــن را نخس ــن مت ای
ســنجاق کردــن آن بــه ایــن کلمــات مشــوش راهــی بــازار ســطحی و لبریــز از غفلــت 
چنیــن  بــا  مواجهــه  دــر  شــاعران  چــرا  کــرد؟  رســانه ای  و  مجــازی  خواب آلودگــی  و 
ســتمی گریبــان ندریدنــد و بــه میدــان نیامدنــد و پیــش از انتشــار ایــن ویــروس دــر تمــام 
ــد؟ ــه نکردن ــوایی متنب ــه رس ــزد اش را ب ــوب،  د ــی مکت ــانه ای و حت ــازی و رس ــای مج فضاه

از آن تلخ تــر خوشنویســانی کــه ایــن مجعــول را نوشــتند و طراحــان و گرافیســتان و انیماتورهایــی 
ــر پایــه ی همیــن متــن مجعــول طراحــی و انیمیشــن ســاختند و آهنگســازان و گویندــگان  کــه ب
و... و صدهــا صاحــب هنــر دیگــر کــه بــاز بــر پایــه ی همیــن متــن مجعــول خواندنــد و ســاختند 
و پرداختنــد و ایــن قطــار بــر همــان ریــل واژگــون، سال هاســت کــه رفتــه و همچنــان مــی رود!

کجایند کفن پوشان و غیرتمندان قالبی امروز که  کاروان دزدیده شده  را ببینند و دست از 
فریاد بر سر  متاع دزد برده  بدارند؟

و  برده انــد  حملــه  رندانــی   و  اوهایــی  دزدــان  هم چــون  و  قیصــر  بــر  نیــز  ایــن  جــز 
کاروان و کاروانســاالر را یک جــا چپــاول کرده انــد، هــان کــه از یــاد مبریــم و مبریــد!
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گــذار شــورای شــهر تهــران بــا انتشــار پیامــی، نســبت بــه حــذف  آقــای مســجد جامعــی، عضــو تاثیــر 
گیــری  کــه )ســه - چهــار ســال پیــش، در منطقــه 2 شــهرداری( بــا پیشــگامی و پــی  میدانــی 

کــرده اســت. ــود، اعتــراض  ــام   قیصــر - امیــن پــور   نامگــذاری شــده ب ــه ن شــخص ایشــان، ب
توجــه بــه شــان و منزلــت هنرمنــدان و شــاعران شــاخص و نامگــذاری خیابــان هــا، میــدان هــا، 
کــن فرهنگــی و ..... بــه نــام آنــان، یکــی از وظایــف معمــول و مرســوم شــهرداری هــا، در همــه  اما

کشــور هــای جهــان اســت.
کار آقــای مســجد جامعــی )هــم در نامگــذاری آن میــدان و هــم در اعتــراض بــه حــذف  هــر چنــد 
میــدان یــاد شــده ( از یــک منظــر شایســته ســپاس اســت، امــا از چنــد منظــر دیگــر مــی تــوان چنــد 

گذاشــت: ح و چنــد پرســش را بــا ایشــان در میــان  نکتــه را مطــر

1- حــدود ســال هــای 83 یــا 84 ، یــک روز بــه اتفــاق قیصــر امیــن پــور در خانــه شــاعران نشســته 
کنگــره  گوشــی تلفــن را بــه دســت قیصــر داد ، آن طــرف خــط آقــای قــزوه ) دبیــر  کــه منشــی  بودیــم 
گرفتــه بــود ، بــا یــک پیشــنهاد بــرای قیصــر :    کرمانشــاه تمــاس  کــه از  شــعر دفــاع مقــدس ( بــود 
گونــه  کنیــم   پاســخ قیصــر ایــن  کرمانشــاه ، خیابانــی را بــه نــام شــما ، نامگــذاری  مــی خواهیــم در 
کنیــد و چــرا مــی خواهیــد نــام مــرا خــراب  کرمانشــاهی نمــی  کار را بــرای یــک شــاعر  بــود :   چــرا ایــن 

کنیــد !؟ (

2 - در همــان ســال هــا و در فرصــت هــای فراهــم آمــده  بــه اتفــاق برخــی از دوســتان نزدیــک از 
ج )مــزار شــاملو (  کــر جملــه خــود قیصــر، چنــد بــار بــه ظهیرالدولــه ) مــزار فــروغ ( و امــام زاده طاهــر 
کــم توجهــی معمــول نســبت بــه مــزار ایــن دو چهــره شــاخص شــعر  رفتیــم ، قیصــر هــم بــه شــدت از 

گلــه منــد بــود. معاصــر ایــران ، ناراحــت و 

کــه  گفتگــو هــای معمــول همــان ســال هــا، نظــر دوســتان نزدیــک از جملــه قیصــر  ایــن بــود  3 - در 
کاری الزم و ارزشــمند اســت  منــوط بــر  احــداث بنــای آبــرو مندانــه بــرای مــزار شــاعران شــاخص  

به بهانه ماجرای میدان قیصر

 مرد عبور از 
میدان های منی خنثی شده!
 |  محمدرضا عبدامللکیان
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گیــری هــای سیاســی و صرفــا مبتنــی بــر جایــگاه و شــان هنــری  غ از جهــت  آنکــه ایــن اقــدام، فــار
شــاعران صــورت پذیــرد .

کردنــد زیــرا در ایــن تهــران  کــه میدانــی بــه نــام قیصــر شــد خیلــی هــا تعجــب  4 - از همــان ابتــدا 
درندشــت 12 - 10 میلیونــی یــک خیابــان، یــک میــدان، یــک دانشــگاه، یــک مرکــز فرهنگــی و ..... 
بــه نــام هیــچ یــک از بــزرگان و پیشکســوتان شــعر معاصــر ایــران )هماننــد نیمــا ، شــاملو ، اخــوان ، 

فــروغ ، ســهراب و صفــارزاده ( وجــود نــدارد.

کــه در ایــن شــرایط دفــاع از نــام قیصــر، نــه تنهــا هیــچ هزینــه ای  5 - همــه مــا نیــک مــی دانیــم 
کســب  گیــری هــا، امتیــاز هــای ویــژه ای را نیــز  گونــه موضــع  نــدارد، بلکــه مــی تــوان از قبــل ایــن 
کــه مدافــع نــام  کــرد. امــا در همیــن شــرایط، از چهــره هــای فرهنگــی و مدیریتــی انتظــار آن اســت 
کــه هــر یــک  هــای بــزرگ تــری چــون نیمــا و شــاملو و فــروغ و اخــوان و ســهراب و صفــارزاده باشــید 
از آن هــا، بــرای شــاعرانی چــون قیصــر و حســینی و ســلمان و.... عــاوه بــر پیشکســوتی ، نقــش 
گیــری، هزینــه هایــی نیــز در بــر  کــه ایــن موضــع  و تاثیــر معلمــی داشــته انــد. البتــه بدیهــی اســت 

داشــته باشــد.

کــه افتــاده خشــنود اســت، شــما نیــز بهتــر  کــه مطمئنــم، روح بلنــد قیصــر از ایــن اتفاقــی  6 - مــن 
کــه  کنــار نــام شــاعرانی باقــی بمانــد  اســت نگــران ایــن موضــوع نباشــید و بگذاریــد نــام قیصــر در 

آنهــا را دوســت داشــت و بــه آن هــا عشــق مــی ورزیــد .

که :   جای مردان سیاست بنشانیم درخت     تا هوا تازه شود   کام این  7 - و جان 



ن عـال ا
آگهی معرفی  تبلیـغ   

دوماهنامه ادیب
سال دوم، شماره  هشمت

آبان و آذر 1398
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شــماره نهــم چامــه) دی و بهمــن 1398( ادای احــرتام بــه هوشــنگ ابتهــاج ه. الــف ســایه 
ل رسای برجســته  اســت. از خواننــدگان عالقــه منــد بــه شــخصیت علمــی ایــن غــز
، خاطــرات و تصاویــر گروهــی  ایرانــی در خواســت مــی کنیــم، جســتارها، شــعرها 
بفرســتند  www.chamehmag.ir نشــانی  بــه  تمایــل  صــورت  در  را  ایشــان  بــا 
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 زبــان و نوشــتارِ پــاریسِ پیــش رو، دارای 
همــان  ی ِ پایــه  بــر  اســت  ای  نامــه  واژه   :ِ
الفبــایِ فــاریسِ پیشــیز کــه پیــش تــر همــه 
بــا آن آشــنا هســتند  ولــی: )یب )حــروفِ ( نــا 

زیبــا و بــه کار گرفتــه شــده در آن(!
ای�ز ها حروف الفبای یس و دوتایی فاریس 

است:

چهــار-   - - پ  دو : ب - ســه   - )یــک :آ 
ت -پنــج- ث - شــش - ج - هفــت - چ 
- هشــت - ح -نــه - خ - ده - د - یــازده 
- ذ - دوازده - ر- ســیزده - ز- چهــارده 
 - ش   - شــانزده  س-   - پانــزده   - ژ   -
نــوزده   - ض   - هجــده  ص-   - هفــده 
-ع-                                                                      ویــک  بیســت   - ظ   - بیســت   - ط   -
بیســت و دو - غ - بیســت و ســه - ف - 
بیســت و چهــار - ق - بیســت و پنــج - ک - 
بیســت و شــش - گ - بیســت و هفت - ل -                                                                                                       
بیســت و هشــت - م - بیســت و نه - ن -ســی 

- و - ســی و یک- ه - ســی دو- ی.( 

 ای�ز حروف الفبای یس و دو تایی فاریس 
حروف کوچیک هم دارد که شمار آن ها را 

بهشست حرف رسانده است:

)یک - آ- دو- ا- سه - ب - چهار- ب -
پنــج - پ - شــش - پ - هفــت- ت - هشــت- 
ت -نه - ث - ده - ث - یازده - ج - دوازده - ج 
-ســیزده - چ - چهــارده - چ - پانــزده - ح -                                                                                     
- خ  هجــده   - خ   - هفــده  شــانزده-ح- 
بیســت  ذ-   - بیســت  د-    - نــوزده   -
ز-                                                                                     دو-  و  بیســت  ر-   - یــک  و 
بیســت و ســه - ژ- بیســت و چهــار - س -                                                                                            
بیســت وپنج - س - بیســت و شــش - ش -

بیســت   - ش   - هفــت  و  بیســت 
 - نــه  و  بیســت     - ص  هشــت-  و 
ض-                                                                                - یــک  و  ســی   - ض  ص-ســی- 
ســی و دو- ط - ســی و ســه - ظ - ســی و 
چهار- ع - سی و پنج - ع - سی و شش- ع -                                                                                                  
ــت - غ -                                                                                                   ــی و هش ــت - غ - س ــی و هف س
ف - چهــل و  نــه -غ - چهــل -  ســی و 
یــک - ف-    چهــل و دو- ق - چهــل 

      پیامی تازه

واژه نامه ی
 پارسی پیش رو
 
وهنده: نویسنده،  سراینده و پرژ
 محمدکریم  جوهری
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ــل  ــار- ك - چه ــل و چه ــه - ق- چه و س
                                                                                                    - گ   - شــش  و  -چهــل  ک   - پنــج  و 
چهــل و هفــت - گ- چهــل و هشــت - ل -                                                                                                   
چهــل ونــه - ل - پنجــاه - م - پنجــاه و 
و  -پنجــاه  ن  دو-  و  پنجــاه   - م   - یــک 
و-پنجــاه  چهــار-  و  پنجــاه  ن-   - ســه 
                                                                                                      - ه  شــش-  و  پنجــاه   - ه   - پنــج  و 
پنجــاه و هفــت- ه - پنجــاه و هشــت - ه -                                                                                            

پنجــاه و نــه - ي - شســت - ی.(

دوحــرف  و  ســی  همــان  هــا   ایــن 
کوچــک  حــرف   شســت  و  بــزرگ  
اســت  بزرگ الفبای فارســی  و 
روزهــای به  نخســت  از  کــه 
روی کارآمدن آمــوزش و پــرورش در 
ایــران   از پیشــینه تــا اکنــون =گذشــته 
ــا  ــان و نوشتار فارســی را ب ــروز  زب ــا ام ت
آن هــا بــه همــه ی دانــش آموزهای مــا  
ــه  ــم ک ــوز ه ــد و هن ــی دادن ــوزش م آم
ــا  هنــوز اســت بــه تلخــی و دردمندانــه  ب
ایــن حــروف  زبــان و نوشتارفارســی 

ــا  ــا و تنه ــد!  تنه ــی آموزن ــه م ــه هم را ب
ــان  ــی زب ــا  در بخش نخست فارس درد م
هاســت  و پــس از مــا  در بخــش دوم 
ــا   ــان ه ــر زب ــا  ۥل ــان ه ــرد زب ــه ی ۥک هم
ۥتــرک زبــان هــا  جنوبــی زبــان هــا و 
ــران  ــد  در ای ــان های ارجمن ــمالی زب ش
ــن در بخش ســوم  همــه  اســت و همچنی
ــران   ــرون از ای ــان های بی ــی زب ی پارس
ارمنســتان   )افغانســتان(   پاکســتان   در 
ــتان(   ــتان(  )ازبکس ــتان  )قرقیزس تاجیکس
)آمریــکا(   همچنیــن  و  )هندوســتان( 
)انگلســتان(  و )اروپــا( و همــه ی جهــان 
ایــن اســت کــه بــه  تلخــی  در هــر زمینــه 
ای کــه بخواهیــم ســخن   برانیــم  بــاز  
ــروف (  ــته  گرفتار )ح ــته و ناخواس خواس
نــا پارسی )الفبا(ی ســی و دو )حرفــی ( 
و  بنیان زبــان  کــه  هســتیم  )فارســی( 
نوشــتار ما را بــا ســختی های فراوانــی 

ــت! ــرده اس ــه رو ک رو ب
نخســت درد  ایــن اســت کــه )زبــان و 
نوشــتار (  )فارســی ( مــا  پــس از ایــن 
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همــه کوشــش و دســت و پــا زدن  بــا 
داشــتن )حروف ( نــا پارســی درخــود  
هنــوز کــه هنــوز اســت جهانــی و جهــان 
پســند نشــده اســت و کــم و بیــش کســی 
مانند همــه  کــه  نیســت  دنبــال آن  بــه 
ــد  ــده ان ــی ش ــه جهان ــی ک ــان های ی زب

)انگلیســی(   )آمریکایــی(   همچــون: 
)عربــی(   و  )آلمانــی(  )فرانســوی(  
)فارســی( را هــم  جهانــی بدانــد  جهانــی 
بخوانــد و آن را بیامــوزد و بــه همــه 

آموزش بدهد!

واژه نامــه ی ِپارســی ِپیــش رو  تنهــا: 
)چهــل( واژه یِ روان و کارآمــدِ  پارســی 
ــن  ــه کار گرفت ــا درســت  ب ــا ب ــه م دارد ک
ِشــان  بــه جــا و شایســته  مــی توانیــم 
ــا  ــروده را ب ــته و س ــزار، نوش ــزاران ه ه

آن هــا بنویســیم و بخوانیــم!

وهــش  پرژ ســال   یس  از  پــس  مــن 
و  ی زبــان  زمینــه  در  وکار  بــرریس  و 
بــه  زمــیز    نوشتار شــکوهمندپاریس ایران 

رســانم:  مــی  آگایه همــه 

بــا کــم کردن ایــن )یــازده( )حــرف ( 
ــی )الفبا( ــا پارس ــروف ( ن ــزرگ از )ح ب

ی )فارســی( ماننــد : 
)یک - )پ( بزرگ- دو - )ث( بزرگ- 

ــج -  ــار - )ذ(- پن ــزرگ- چه ــه - )ح( ب س
ــزرگ- ــش- )ض( ب ــزرگ- ش )ص( ب

هفــت - )ط ( - هشــت - )ظ( - ۥنــه - )ع( 
ــازده - )ق(  ــزرگ - ی ــزرگ -ده - )غ( ب ب

بــزرگ.( 
)حــرف (  این:)ۥنــه(  همچنیــن  و 
آن  بــه  وابســته  پارســی   کوچک نــا 
ماننــد :   بــزرگ   )حــرف (  )یــازده( 
 ) ح   (  - دو  کوچــک-   ) ث   (  - )یــک 
کوچــک-   ) ص   (  - ســه  کوچــک- 
چهــار - ) ض ( کوچــک- پنــج - )ع ( 
کوچــک- شــش - ) ع ( کوچــک- هفــت 
- ) غ ( کوچــک- هشــت- ) غ ( کوچــک-                                                              

ۥنــه - ) ق ( کوچــک.( 

بر روی هم با کم کردن ای�ز )بیست( 
)حرف( از )حروف ( ی و دو( و )شست( تایی                                                                            

)الفبا(ی )فاریس(:  

)یک - پ - بزرگ - دو - ث - کوچک-
ســه - ث - بــزرگ - چهــار- ح - کوچــک 
-پنج - ح - بزرگ - شش- ذ - هفت - ص - 
کوچک- هشــت - ص- بزرگ- ۥنه - ض -                                                                                                                                                
  کوچــک - ده - ض- بــزرگ - یازده - ط 
-    دوازده - ظ - ســیزده - ع - کوچک -                                                                                                 
-پانــزده  کوچــک   - ع   - چهــارده 
 - غ   - -شــانزده  بــزرگ   - ع   -
                                                                                           - کوچــک   - غ   - هفــده   - کوچــک 
هجده - غ - بزرگ - نوزده - ق - کوچک-                                                                                              

بیســت - ق- بــزرگ.(



357دوماهنامه ادبی . شماره  هفتم 1398

توانســمت بــا ســخیت های فــراوان  واژه نامــه 
ی پاریس پیــش رو را بنیــان نهــم  پــس: 

این واژه نامه ی پارسی پیش رو 
و  کوچــک   )ِ )حــرف  تــا   )بیســت(   
در  چــون  نــدارد   بزرگ ناپارســی 
ــه  ــا ب ــده و زیب ــن و زن ــانِ  روش ــن زب ای
ــودنِ   ــا نب ــا ب ــت و م ــازی نیس ــا نی آن ه
و  نوشــتار  و  زبــان  در  این)حــروف( 
ســروده هــایِ  خــود با ســختی و درد ســر 

رو بــه رو نمی شــویم! 
ــای  ــش ه ــا و پژوه ــش ه ــا کوش ــن ب م
ِ وابســته و بســیار خود دریافتــه ام کــه: 
بــی ایــن )حــروف ِ(  بیســت تایی نــا 
پارســی  مــا دارایِ واژه نامــه ای  پارســی 

ــه یِ  ــه از هم ــتیم ک ــد هس و کارآم
ــه در  ــا ک ــا درســتی ه ــا و ن ــا رســایی ه ن
ــا پارســی هــا   بــه کار بــردنِ واژه هــایِ  ن
ــخت  ــا را س ــتارِ  م ــان و نوش ــانِ  زب گریب
ــر  ــا دردِ  س ــا را ب ــت و آن ه ــرده اس فش
ــت  ــرده اس ــه رو ک ــی رو ب ــختی های و س

ــی بخشــد! ــی م رهای
  

اکنــون بــا همــه ی  ایــ�ز ســخنان  برپایــه ی  
ــرای   ــاریس  پیــش رو و ب واژه نامــه ی  پ

تر همــه  بیــش  چــه  آگایه هــر  و  نمونــه 
ی گــران  های ارجمند چامــه  خواننــده  ی  
ــ�ز جــا  و  ــا در ای ســنگ  از شــما مــی خواهــم ت

نوشــته: ایــ�ز  ی   دنبالــه  در 

 پنجاه دانه   سه تایی ها! 

ی مــرا  ســروده 
یــن  ا ی  مد آ ر کا فتن  یا ر د ی  ا بر
کوشــش با ارزش بخوانیــد تــا زیبایی ها و 
ــن  ــی پیش رو و همچنی ارزش های پارس
دریابیــد! را  افــزون آن  کارآیــی روز 

سه تایی ها!
به جای = )سه گاین ها(.

 
 یک 

من سرودم این است:
بی تو می میرم خزان آلود و سرد!

با تو می مانم به دور از هر چه درد!

 
 دو

بخت بود و روزگار بد:
باد با خود کاله ما را برد!

موش کور آرزوی ما را خورد!

 
 سه

 بر سنگ   سروده ای چنین بود:
این که این جا خفته زیر سنگ سخت!
کودکی بوده است شاد و نیک بخت!

 
 چهار

 دادها می زنند بر سر من:
همسرم: مرد! کارت چیست؟

کودکم: بی تو کس کنارم نیست!
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 پنج
 ای همدم دل! به راه خود در همه جا 

هر کار که می کنم  مرا می رانی!
پس کی تو مرا به خویشتن می خوانی!

 

 شش
  ای بهتر از جان  یار زیبای دل آرا 

می خانه ی چشمت دلم را مست کرده است!
نازت جهان را کوچه ی بن بست کرده است!

 هفت
 هر جا که روم به مهربانی 

دل بسته ی مهر و یار ماهم!
من خانه خراب آن نگاهم!

 هشت
 آن گاه که دل به دست مهرت دادم 

)حافظ( شدم و سرود دل را خواندم!
)سعدی( شدم و در آرزویت ماندم!

ۥنه
به خود می بالم و شادم همیشه 

که یار این دل دیوانه هستی!
به آسانی به هر کس دل نبستی!

ده
با تیر ناهنگام آن دیو ستمکار  

آهو به خاک افتاد و آهوبچه پیشش!
وامانده بود از بی پناهی دل پریشش!

 

 یازده
خنده دار است می زنم فریاد:

چه کنم روزگار نامرد است!
دلم از روزگار پر درد است!

 
 دوازده

در کنار همه به نومیدی 
تو مرا تلخ می نهی بی یاد!
من به یاد تو می روم بر باد!

ده   سیرز
هر زمان ای امید آزادی:

جان به نام تو می شود آرام!
دل به مهر تو می رسد بر کام!

 

 چهارده
زیر این آسمان بی باران 

چشمه ها خشک شد ماهیان ۥمردند!
)ملخان( هم امید را خوردند!

 
ده   پانرز

پیش چشمان هر کس و ناکس:
تو مرا می کنی سیاه ای دوست!

می نهی بر سرم کاله ای دوست!

ده   شانرز
روشنایی کجاست؟ می دانی؟

در شب ما ستاره ها خوابند!
کوچه ها تشنه کام مهتابند!
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 هفده 
تشنه بودیم آب ها خشکید!

خسته بودیم   راه پای ما را خورد!
باد دیوانه   موی ما را برد!

 

 هجده
آن که بودیم چشم در راهش 
پشت در بود   در نمی کوبید!
ʹگرد ره را ز جامه می روبید!

  

 نوزده 
با آن دم گرم و دیده ی بیدارت 

دلخون زمانه ام بیا شادم کن!
ویران شده ام بیا و آبادم کن!

 بیست
ای روی تودلنشین و زیبا!

لبخند بزن تا که جهان شاد شود!
دیوانه دلم ز بند آزاد شود!

 

 بیست و یک
در دل و دست خسته ی مردم 

کاش یاس شکفته ای بودم!
راز پاک نهفته ای بودم!

 

 بیست و دو
ای همه شادی دل و جانم 

بی تو لبخند از لبم دور است!
بی تو چشمان روشنم کور است!

 

بیست و سه
ای شاه دل شکسته یار جانی!

هر چند مرا ز خویشتن می رانی!
بازم تو نکو به خویشتن می خوانی!

 

 بیست و چهار
رفتی و باز من به نیاز  

دل به مهر تو می نهم برگرد!
جان به راه تو می دهم برگرد!

 

 بیست و پنج 
تا جان به تن است و همنشین روزم!

با آن که در آتش ستم می سوزم!
سرباز سپاه دلم و پیروزم! 

 بیست و شش
 نشسته بودم آمد این پیامک:

دل بی چاره ام دلبند ندارد!
کسی را از شما بهتر ندارد!

 بیست وهفت
 پیامک را چنین پاسخ بدادم:

دل و دلبند نمی خواهم ولم کن!
دو تا همسر نمی خواهم ولم کن!

  بیست وهشت
می آیم باز از راهی که رفتم!
مکن گریه مسوزان نامه ها را!
بیا و تازه کن تن جامه ها را!
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1 بیست وۥنه 

میان این همه دردی که دارم 
تویی یاس و بهار دلنوازم!

خوشم با تو که هستی چاره سازم!

 یس
آن روز که دیدمت به ناگاه 

با نگاهت زدی به من ۥمشتی!
با دو تا خنده ات مرا ۥکشتی!

 یس ویک 
ۥپشت درهای دادگاه افسوس 
تا به پایم نوشته شد پاپوش!

من شدم همچو موشکی خاموش!

 یس ودو 
چشمم به در بود  تا از در آیی:

باران نیامد  دیوانه بودم!
تنها و بی کس  پروانه بودم!

 یس وسه
ز بخت تیره می نالم شب و روز:

خموش و خسته و بی یار و همراه!
منم آن تکه سنگ مانده در راه!

 یس وچهار
با همه سختی و گران جانی 

می زند تا امید در من جوش!
می کشم بار هر کسی بر دوش!

1 

 یس وپنج 
پرستوی دیار روشنایی!

چرا رفتی؟ کجا رفتی؟ کجایی؟
به راهت می نشینم تا بیایی!

  یس وشش
با دل و دست خوشت:

پنجره ای باز کن تا که بیاید نسیم!
تازه شود جان تو پر بزند هر چه بیم!

 یس وهفت
می کشم روی دوش خود بارت!

تو بیا تا که دل شود یارت!
دیده روشن شود به دیدارت!

 یس وهشت
تا همیشه من پریشان دل 
با دلت یارم و نمی دانی؟

دوستت دارم و نمی دانی؟
  

 یس وۥنه
روی شن  در کناره ی دریا:

تو نوشتی: چرا دلت خسته است؟
من نوشتم: به تو دلم بسته است!

 

 چهل 
می نویسم به روی هر دیوار:

در جهانی که تلخ و ویرانه است!
مهربانی و مهر افسانه است!
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 چهل ویک
همراه ادب پس از همه کوشش ها 
)نیما( شو و با سخن سرافرازی کن!
)سهراب( شو با دل جهان بازی کن!

 

 چهل ودو
رفتم ولی چو باران 

از بس که گریه کردم!
شد سبزه زار دردم!

 

 چهل وسه
دور از همه ی مردم 

تو بی دل و بی دردی!
دنبال چه می گردی؟

 چهل وچهار
چه دیدی و چه بشنیدی که ناگاه 

به سنگ کینه تا پیشم نشستی!
زدی آیینه ی دل را شکستی!

 چهل وپنج
 نمی دانی چه کردی با دل من 

در خانه به رویم چون که بستی!
به سنگت شیشه ی دل را شکستی!

 چهل و شش 
یاس ها و بنفشه ها خواندند:

هر که لبخند بر لبان دارد!
دست در دست آسمان دارد!

 

 چهل وهفت 
ای خوب تر از نسیم هر روز!

چون دیده به دیدنت نهادم!
در راه تو جان و دل بدادم!

 

 چهل وهشت
در بزم جهان به مهر جانان 

)خیام( شدم می تو را نوشیدم
)عطار( شدم جامه ی تو پوشیدم!

 چهل ونه
به هر جایی که بودم از سر مهر 

نوای ساز من بودی  نبودی؟
پر پرواز من بودی  نبودی؟

 

 پنجاه 
بهشت آرزوی من 

تویی دلدار دلخواهم!
من از مهرت نمی کاهم!

                              )پایان(.
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