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هشــتاد  دهــه  اواســط 
قبــل از ظهــری مطلــع 
هوشــنگ  کــه  شــدم 
دعــوت  بــه  ابتهــاج 
حســن خجســته، معــاون 
جمهــوری  صــدای 
بــه  ایــران  اســالمی 
فرمــا  تشــریف  رادیــو 
ــرو  ــن در راه ــوند. م ش
ایســتاده بــودم تــا ایشــان 
را ببینــم و دیــدم. او تنها 
آقایــان  و  بــود  آمــده 
حســن خجســته، مهــدی 
ســدیفی،رضا ملکوتــی، 
ســعیدی  هــادی 
محمدرضــا  کیاســری، 
ــر  ــه و باق ــوادی یگان ج
او  اســتقبال  بــه  معلــم 
ــس از  ــد. پ ــتافته بودن ش
اســتودیو  بــه  پذیرایــی 

لیــد  تو
پــای  و  رفتنــد 

اســتاد  صحبت هــای 
نشســتند.  ابتهــاج 
ابتهــاج  صحبت هــای 
از  همیشــه  مثــل 
برخــوردار  جذابیــت 
ســخن  آغــاز  اســت. 
تجربیاتــش  دربــاره  او 
مدیــران  برخــورد  در 
رادیــو  در آن روزگاران 
کارمنــد  همــکاران  بــا 
خــود  بیــن  کــه  بــود 
فاصلــه ای  دیگــران  و 
نمی کردنــد.  ایجــاد 
ســمت  بــه  صحبــت 
و  ســایه  خاطــرات 
و  می کشــد  شــهریار 
ــی  ســایه خاطــرات جذاب
و  خــود  دوســتی  از 
شــهریار نقــل می کنــد 

از  خالــی  کــه 

نیســت.  لطــف 
ذهنــم  گوشــه  همیشــه 
بــود کــه ایــن نــوار را 
ــاورم  ــذ بی ــه روی کاغ ب
اهــل  اختیــار  در  کــه 
نظــر قــرار گیــرد. اکنــون 
صــورت  امــر  ایــن 
و  پذیرفــت  انجــام 
می توانیــد  شــما 
بخوانیــد. را   آن 

ی  شــت ها ا د د یا
دربــاره  شــماره  ایــن 
اســت.  نویســندگی 
دغدغــه ای کــه بســیاری 
از اربــاب قلــم را رهــا 
مــن  تــالش  نمی کنــد. 
ایــن بــود کــه از میــان 
شــاعران  و  نویســندگان 

ی  چامه ورز
صادق رحماین
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ایران 
جهــان  و 

را  یادداشــت هایی 
بــه  و  کنــم  آمــاده 
دوماهنامــه  مخاطبــان 
تقدیــم  چامــه  ادبــی 
ــن یادداشــت ها  ــم. ای کن
کمــک  خواننــده  بــه 
را  راه  تــا  می کنــد 
نوآمــدگان  بــرای 
از  عرصــه  ایــن  بــه 
کنــد. هموارتــر   هنــر 

شــعرها و داســتان هایی 
شــماره  هــر  در 
انتخــاب می شــود کــه 
هشــتاد درصــد آن بــه 
بــه  صــورت ســفارش 
ــاعران  ــندگان و ش نویس
اســت و بیســت درصــد 
خواننــدگان  را  آن 
بــه  ایمیــل  طریــق  می رســد. از   دســتم 
ایــن  گفت وگــوی 

ــماره  ش
غالمرضــا  بــا 

ســتوده، اســتاد دانشــگاه 
در  کــه  اســت  تهــران 

ســال ۱۴۶۹ دانشــجوی 
از  او  بــودم.  ایشــان 
زندگــی  خاطــرات 
و  آثــار  از  و  خــود 
یــش  ی ها قه مند عال
خواننــدگان  بــرای 
 صحبــت کــرده اســت.

مهــدی  روانشــاد  از 
ــک  ــز ی ــث نی اخــوان ثال
ــی انتخــاب  ــن خواندن مت
دهــه  در  کــه  کــرده ام 
۳۰ در برنامــه رادیویــی 
را  آن  ایــران  ادبیــات 
نوشــته و بــا خانــم پرنیــان 
را  آن  رادیــو  گوینــده 
ــد  ــط کرده ان اجــرا و ضب
ــادگار  ــه ی ــا ب ــرای م و ب

ند. شــته ا گذا

شماره دهم چامه
فروردیــن  و  اســفند   (
ادای   )۱۳۹8  -۱۳۹۹
احتــرام بــه محمــد رضــا 

شــفیعی 
کدکنــی )م. سرشــک( 
خواننــدگان  از  اســت. 
بــه  منــد  عالقــه 
شــخصیت علمــی ایــن 
پژوهشــگر  و  شــاعر 
در  ایرانــی  برجســته 
کنیــم،  مــی  خواســت 
شــعرها،  جســتارها، 
تصاویــر  و  خاطــرات 
را  ایشــان  بــا  گروهــی 
در صــورت تمایــل بــه 
نشــانی ایمیــل دوماهنامــه 
بفرســتند. چامــه  ادبــی 

بمنه و کرمه
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خوانــدن  بــا 
ســینماگر  یادداشــت 
عبــاس  شــاعر 
ــمارۀ  ــتمی در ش کیارس
چامــه،  مجلــه  پنجــم 
ــاز«،  ــۀ آغ ــه منزل »ب
از  چیــزی  انــگار 
جنــس بلــور در گوشــه 
ای از بــاروی بــاور و 
شکســت.  باورهایــم 
شکســتنش  صــدای 
ســخت  و  شــنیدم  را 
ســینمای  گریســتم. 
چنــد  ایــران  انســانی 
ســینماگر شــاعر بیشــتر 
از  کمتــر  نــدارد، 
تعــدا انگشــتان یــک 
دســت: علــی حاتمــی، 
داریــوش مهرجویــی، 
و  کیمایــی  مســعود 
کیارســتمی. عبــاس 

ــاعران  ــان ش ــا وارث اینه

ــم  خواب
دریافــت  بازتــاب 

شــعر  از  هایــم 
شــاعران. از  و  بــود 

آن  شــاعران 
روز  روزگار نوجوانــی 
و جوانیــم  تــا امــروز 
ــا  ــد ت ــده ان ــن آم ــا م ب
شعرهایشــان را برایــم 
شکســته  و  بخواننــد 
بســته هایم را بشــنویند. 
بــا خیلی هاشــان چشــم 
در چشــم شــدم، امــا بــه 
خیرگــی کــه بــا محبت 
بــزرگ  احتــرام،  و 
کوچکتــر  و  بودنــد 
از خودشــان را حقیــر 
شــمردند. نمــی 

محمــود  اســتاد 
دکتــر  اســتاد  فــرخ، 
غالمحســین یوســفی، 
ــث،  ــوان ثال ــدی اخ مه

بزرگــی 
کالم  کــه  هســتند 

ــه تصویــر  شــاعرانه را ب
مــی کشــند و شعرشــان 
را نــه بــر صفحــه کاغــذ 
کــه بــر پــردۀ ســینما 
جاودانــی مــی کننــد.

ــدی  ــن پیون ــا م ــعر ب ش
ناگسســتنی  و  دیریــن 
ســالهای  از  دارد. 
آغازیــن دبیرســتان کــه 
دوازده ســالگی ام را به 
ســالهای بعــد تــا امــروز 
پیوند زدم شعر در رگ 
و ریشــه ام جــا خــوش 
ــد.  ــدگار ش کــرد و مان
ــعر  ــای درس، ش ــه ج ب
بــه  خوانــدم،  مــی 
ــی  ــعر م ــان، ش ــای ن ج
خــوردم، بــه جــای آب 
شــعر مــی نوشــیدم و 
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د  عما
 ، نی ســا ا خر

مشــیری،  فریــدون 
م.  نادرپــور،  نــادر 
ــرخ تمیمــی ،  ســاغر، ف
منوچهــر آتــش، هاشــم 
گلمکانــی،  ناصــری 
یغمــا،  حیــدر 
صالحــی،  فریــدون 
افشــار،  عالءالدیــن 
... و  قیاســی  حســین 

ــای  ــام ه ــیار ن ــه بس چ
مانــا و مانــدگار و بــا 
ــه  ــه ب ــعرهایی همیش ش
ــت  ــر وق ــی ه یادماندن
و  بــزرگان  ایــن  نــام 
ــا  ــه ی ــه بهان ــان ب شعرش
بــی بهانــه بــه کمنــد 
مــی  دلــم  انــدازی 
ــلیم  ــره تس ــد، یکس آین
شــاید  توانســم  نمــی 
هــم نمــی خواهــم از 

ــان  کمندش
و کل  یابــم  رهایــی 

جرعــه  را  شعرشــان 
نوشــم  مــی  جرعــه 
کالمشــان  شــهد  و 
جانــم  درکنــدوی  را 
تبدیــل  عســل  بــه 
دیگــر  کنــم.  مــی 
می-خواهــم؟ چــه 

شــجاعت نــام بــردن از 
موالنــا را نــدارم کــه 
برخــوان  وقــت  هــر 
مثنــوی  گســتردۀ 
ســاحل  و  شــریف 
دیــوان  اقیانــوس 
نشســتم،  کبیــرش 
ســیراب  و  ســیر 
ــعدی  ــا س ــتم. ی برخاس
و حافــظ کــه خــودم 
مالیــم  بــارش  در  را 
کالمشــان  بــاران 

مییابــم.  طــراوت  بــا 
هــای  ســبزینه  مثــل 
آخــر  روزهــای 
ســال و گلهــای تــازه 
فروردیــن  شــکفتۀ 
اردیبهشــت. و 

از  را  همــه  ایــن  و 
مــادرم  کالم  برکــت 
دارم کــه بــا الالیــی هــا 
ــل هــای منظــوم و  و مت
بیــت و بیجــه خوانــی 
ــرا در  ــت م ــش دس های
دســتان گــرم و مهربــان 
شــعر و شــاعران گــذ 
اشــت: محتــرم خانــم 
ــی...  عــذرا بیگــم وکیل
بــاد شــاد  روانــش 

 قوچان  احمد فالح
دی ماه ۱۳۹8
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 بیهقی بخوانید
 | محمدرضا صفدری

ــه  ــا ب بســیاری از نویســندگان جــوان م
ادبیــات کهــن کمتریــن توجهــی ندارنــد. 
توصیــه  جوانــم  دوســتان  بــه  مــن 
غربــی  داســتان های  اگــر  می کنــم 
را  ناصرخســرو  ســفرنامه   می خواننــد، 
هــم بخواننــد. اینهــا را بایــد روزانــه 
ــروع  ــه ش ــج دقیق ــا پن ــدا ب ــد. ابت خوان
کننــد و همین طــور مقــدار و زمــان 
افزایــش  را  کهــن  متــون  خوانــدن 
ــه  ــا »صــدای بلنــد«! ب دهنــد؛ آن هــم ب
ایــن شــیوه، زبــان و موســیقی آن متــن 
خــاص در ذهــن انســان جــا می افتــد و 
ــان خــود را پیــدا  نویســنده امــروزی، زب
می کنــد؛ نــه ایــن زبــان روزنامــه ای 
ــا را  ــام داستان نویســی م ــه تم ــروز ک ام
فــرا گرفتــه و بســیار آزاردهنــده اســت. 
مــن بــه پشــتوانه  تاریخــی زبــان خــودم 

ــرم.  مفتخ
یکــی از کارهایــی کــه مــن در آمــوزش 
ــدن  ــام داده ام، خوان ــا انج ــتان باره داس
و مقایســه  هم زمــان داســتان »یــک 
گل ســرخ بــرای امیلــی« از فاکنــر و 
داســتان »حســنک وزیــر« از بیهقــی 
اســت. بیهقــی بســیاری از تکنیک هــای 
داســتانی را صدهــا ســال پیــش خیلــی 

ــرده اســت... ــرا ک خــوب اج
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 نوشــتن کتاب تالشــی وحشــتناک و فرســاینده 
و ماننــد دوره  طوالنــی بیمــاری ای دردنــاک 
ایــن کار  بــه  اســت. هرگــز کســی دســت 
ــرده  ــول ک ــی حل ــا نیروی ــر روح ی ــی زد اگ نم
ــل  ــه قاب ــر و ن ــه مقاومت پذی ــش کــه ن در درون
فهــم اســت، او را بــه آن ســو نمی رانــد. تــا 
ــرو  ــا نی ــت، آن روح ی ــود دانس ــه بش ــی ک جای
همــان غریــزه ای اســت کــه یــک کــودک 
ــاد و  ــه فری ــه ب ــب توج ــرای جل ــیرخوار را ب ش
ــا ایــن همــه، حقیقــت ایــن  فغــان وامــی دارد. ب
اســت کــه کســی نمی توانــد هیــچ چیــزی 
ــدام در تــالش  ــدن بنویســد مگــر م ــل خوان قاب
ــر خــوب  زدودن شــخصیت خــودش باشــد. نث
ــن  ــن یقی ــت. م ــره اس ــاک پنج ــه پ ــد شیش مانن
از  انگیزه هایــم  از  یــک  کــدام  کــه  نــدارم 
کــه  می دانــم  ولــی  اســت،  قوی تــر  همــه 
کــدام شایســتگی پیــروی دارد. اکنــون کــه بــه 
کارهایــم می نگــرم، می بینــم کــه بی اســتثنا 
هــر جــا کــه هدفــی سیاســی نداشــتم، کتابهــای 
ــه  ــت ب ــرده، دس ــم ک ــتم و راه گ ــی روح نوش ب
زرق  پــر  و  احساســاتی  قطعه هــای  نوشــتن 
از  اســتفاده  و  بی معنــا  جمله هــای  و  بــرق  و 
صفتهــای زینتــی و عمومــاً حقه بــازی زدم...

 چرا می نویسم؟
ول/ عزت هللا فوالدوند ج ار جــور
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 من دو، ســه ســاعت بیشتر نمی خوابم. صبح خیلی زود 
بیــدار می شــوم. خــودم چای درســت مــی کنــم. صبحانه 
یــک لیــوان چــای مــی خــورم بــا کمــی نــان خشــک تــا 
ــون تماشــا مــی  ــی نشــینم گاهــی تلویزی ــا م ظهــر. روزه
کنــم و مــی بینــم کــه دنیــا روز بــه روز دیوانه تر می شــود.

ــران  ــور در ته ــان ط ــتم هم ــودم هس ــا خ ــه ج ــن هم  م
کنــم. مــی  زندگــی  اینجــا  کــه  کنــم  مــی  زندگــی 

 در آلمان هم شعر می گویم.
ایــن ویروســی اســت کــه از تن آدم نمــی رود. ترســم این 
اســت کــه در آن دنیــا هــم دچــار شــعر گفتــن شــوم. شــعر 
ــدارد. گاهــی چیزهایــی  گفتــن ایــران و آلمــان و ژاپــن ن
بــه کلــه شــما مــی آیــد و شــما یــاد گرفتــه ایــد کــه آنچــه 
حــس مــی کنیــد بگوییــد. گاهــی کمتــر و گاهــی بیشــتر.

 می ترسم 
در آن دنیا هم شعر بگویم

| امیر هوشنگ ابهتاج
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ــا  ــاره ی زن ه ــوب درب ــدر خ ــن ق ــد ای ــما می تونی ــور ش ــه ط ــیدن: چ ــنده ای پرس ــای نویس از آق
بنویســید؟ حتمــا بــا زن هــای زیــادی رابطــه نزدیــک داشــتین کــه این قــدر زن هــا رو می شناســید؟ 

آقــای نویســنده فقــط لبخنــد زد!

ــا  ــاره ی مرده ــوب درب ــدر خ ــن ق ــد ای ــما می تونی ــور ش ــه ط ــیدن: چ ــنده ای پرس ــم نویس از خان
ــا رو  ــدر مرده ــن ق ــه ای ــتین ک ــک داش ــه ی نزدی ــادی رابط ــای زی ــا مرده ــا ب ــید؟ حتم بنویس

می شناســید؟ بانــوی نویســنده فقــط لبخنــد زد!

ــاره ی  ــوب درب ــدر خ ــن ق ــد ای ــما می تونی ــور ش ــه ط ــیدن: چ ــالخورده ای پرس ــنده ی س از نویس
ــده اســت؟  نویســنده ی  ــال و زن ــی فع ــوز خیل ــون هن ــا کــودک دورن ت ــا بنویســید؟ حتم بچه ه

ــد زد! ــط لبخن ســالخورده فق

ــد ایــن قــدر خــوب از کثافــت و  از نویســنده ی شیک پوشــی پرســیدن: چــه طــور شــما می تونی
بدبختی هــای زندگــی بنویســید؟ حتمــا خودتــون زمانــی تــوی زندگــی خیلــی ســختی و مصیبــت 

کشــیدین؟ نویســنده ی شــیک پــوش فقــط لبخنــد زد!

ــود پرســیدند: چــه  ــی چرخــدار نشســته ب از نویســنده ی فلجــی کــه بیشــتر عمــرش روی صندل
ــا  ــید؟ حتم ــی بنویس ــادی های زندگ ــی و ش ــی از زیبای ــه بدبخت ــن هم ــط ای ــد وس ــور می توانی ط
خیلــی آدم خوشــبینی هســتید؟ نویســنده ای کــه روی صندلــی چرخــدار نشســته بــود فقــط لبخنــد 

زد!

از نویســنده ای کــه در خانــه اش هیــچ حیــوان دســت آموزی نداشــت پرســیدند: چــه طــور شــما 
می تونیــد ایــن قدرخــوب از زبــان و حــس حیوانــات داســتان بنویســید؟ حتمــا خودتــون خیلــی 

  نویسنده
باید از درون خالی شود
| علیرضا محمودی ایرانمهر



19دوماهنامه ادبی . شماره نهم 1398

بــه حیوانــات عالقــه داریــن؟ نویســنده ای کــه در خانــه اش هیــچ حیــوان دســت آموزی نداشــت 
فقــط لبخنــد زد!

ــی خــود یــک داســتان  ــچ وقت ــی را می پرســیدند هی ــن چیزهای ــچ کــدام از کســانی کــه چنی هی
خــوب ننوشــته بودنــد و نمی دانســتند نویســنده بــه ضــرورت نیــازی بــه رابطــه ی زیــاد بــا زنــان 
و مــردان نــدارد، نیــازی بــه بچــه بــودن یــا فقیــر و حتــا ثروتمنــد بــودن، نیــازی بــه خوشــبین یــا 

بدبیــن بــودن یــا زندگــی بــا حیوانــات نــدارد.

ــر آن  ــا ه ــود ت ــی ش ــودش خال ــوب از درون خ ــی خ ــد خیل ــط می توان ــوب فق ــنده ی خ نویس
چیــزی کــه می خواهــد و اراده می کنــد درونــش جایگزیــن و جــاری شــود. 

ــد و  ــی کن ــد و زندگ ــان باش ــزی در جه ــر چی ــی و ه ــر کس ــای ه ــه ج ــد ب ــت می توان آن وق
بشناســد و آن موجــود را کامل تــر از خــودش دوبــاره خلــق کنــد. نویســنده ی خالــق فقــط جــان 

ــازد.  ــفاف بس ــه ای ش ــا از آن آین ــد ت ــل می ده ــودش را صیق ــگاه خ و ن

ــا از دور  ــی ی ــه کن ــودت آن را تجرب ــد خ ــا بای ــه ی ــت ک ــر اس ــم نظی ــی ک ــذت و قدرت ــن ل ای
ــی! ــایش کن تماش

 بخشی از درسگفتار کارگاه نویسندگی فانتزی.
 کالس نویسندگی فانتزی، ادبیات خیال انگیز مدرن!
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هرودت می گوید که خشایارشا با دیدن لشکر عظیم انبوهش به سختی گریست ، 
چه اندیشید که تا صد سال دیگر 
هیچکدام آنها زنده نخواهند ماند. 
 حجیم نرشیات 

ً
ما نزی با دیدن فهرست نسبتا

و اینکه تمام این کتاب ها تا ده سال هم زنده نخواهند بود
چگونه می نگریم؟ 
                                                  شوپنهاور

نویســندگی در روزگار مــا ســخت عامیانــه شــده اســت. ســاحت نویســندگی ، حرمــت و عظمــت 
خویــش را از کــف داده و بســی ناشایســتگان بــه آن راه یافته انــد. البتــه خوشــبختانه یــا بدبختانــه 
ــگ  ــن رن ــا همی ــمان هرکج ــدارد و آس ــا ن ــور م ــه کش ــندگی اختصــاص ب ــادن نویس به ابتذال افت
ــر اســت و نویســندگی  ــث رنگی ت ــن حی ــا از ای ــه نظــر می رســد آســمان کشــور م ــا ب اســت. ام
در آن بازاری تــر و مبتذل تر.گذشــتگان مــا هنگامی کــه پــس از هــزار لیت ولعــل قلــم بــه 
ــال  ــان ماالم ــن رو آثارش ــتند. از ای ــواس می نوش ــی و وس ــق و تأن ــا تحقی ــد ، ب ــت می گرفتن دس
ــده ای کــه  ــرو هــر مذهــب و عقی ــان پی ــود و اســطقس داشــت. آن ــب ب ــواد و مــالط و مطل از م
بودنــد و هرگونــه کــه فکــر می کردنــد ، در نویســندگی، جملگــی پیــرو »مکتــب دقــت« بودنــد 
و هیــچ اعتقــادی بــه »مکتــب ســرعت« نداشــتند. بــا »دقــت میکروســکوپی« می نوشــتند و در بنــد 

»ســرعت نــوری« نبودنــد.
»دیــر آی و درســت آی« آویــزۀ گوششــان بــود و همــواره »تحقیــق« بــر »تألیــف« غلبــه داشــت. 
از ایــن رو بــا کمــال افتخــار ، ســینۀ خویــش را ســپر می کردنــد و می گفتنــد: »تلــک آثارنــا تــدل 
ــه صفحــۀ گیتــی نشــان ماســت/ از بعــد مــا  ــار مــا ب ــا الــی اآلثار.«یعنــی: آث ــا / فانظــروا بعدن علین

نــگاه بــه آثــار مــا کنیــد. 
 ابوالفضــل بیهقــی کــه می گفــت هیــچ کتابــی نیســت کــه بــه یــک بــار خوانــدن نیــرزد ، نظــر بــه 
کتاب هــای معاصــران و گذشــتگان خویــش داشــت. راســتی هــم در گذشــته چنیــن بــود. یعنــی 
هــر کتابــی بــه یــک بــار خوانــدن می ارزیــد بلکــه برخــی از کتاب هــا بــه چنــد بــار خوانــدن هــم 

از بهِر خدا منویس

| محمد اسفندیاری



21دوماهنامه ادبی . شماره نهم 1398

می ارزیــد و هنــوز هــم پــس از گذشــت قرن هــا، مــی ارزد. فراتــر از ایــن برخــی از کتاب هــا تــا 
ــار خوانــده نشــود ، فهمیــده نمی شــود. مثــاًل مثنــوی مولــوی ، منیــه المریــد شــهید ثانــی ،   چنــد ب
گلســتان ســعدی ،  اســفار مالصــدرا و مقدمــۀ ابــن خلــدون ، نــه تنهــا بــه یــک بــار خوانــدن بلکــه 
ــن کتاب هــا ادا  ــدن هــم حــق ای ــار خوان ــد ب ــا چن ــدن هــم مــی ارزد. شــاید ب ــار خوان ــد ب ــه چن ب
ــود و  ــکافی نم ــان را کالبدش ــد و سطر سطرش ــرق ش ــه ور و غ ــا  غوط ــد در آنه ــه بای ــود. بلک نش

جویــد و هضمشــان کــرد.
 امــا امــروزه نــه  تنهــا هرکتابــی بــه یــک بــار خوانــدن نمــی ارزد، بلکــه از هــر هــزار کتــاب هــم 
ــدن  ــی هــم کــه شایســتۀ خوان ــاً اینکــه برخــی از کتاب های ــدن نمــی ارزد. مضاف ــه خوان یکــی ب
ــا  ــده و ی ــد بریده بری ــده شــود بلکــه بای ــا انجــام خوان اســت ، شایســتۀ آن نیســت کــه از آغــاز ت
تند تنــد خوانــده شــود. امــروزه کارنامــۀ کتــاب در جهــان، بســیار »پــر بــرگ اســت« امــا چنــدان 
ــر  ــاب، عص ــان کت ــۀ کارشناس ــه گفت ــه ب ــم ک ــی می کنی ــری زندگ ــا در عص ــت. م ــار« نیس »پرب

»انفجــار انتشــارات« اســت و شــعار آن هــم »چــاپ کــن یــا رخ در نقــاب خــاک کــن«. 
گذشــتگان مــا هنگامی کــه دســت بــه قلــم می بردنــد  می کوشــیدند تــا آثارشــان سرشــار از هنــر 
و مطلــب باشــد وآنقــدر بــا ارزش تلقــی شــود کــه کاتبــان ، رنــج استنســاخ آن را برخــود همــوار 
کننــد و آثارشــان دســت بــه دســت بگــردد و باقــی بمانــد. امــا امــروزه کــه چاپخانه هــا در یــک 
شــب، یــک کتــاب چــاپ می کننــد و بــه غث و ســمین کتاب هــا  هــم کاری ندارنــد عــّده ای بــه 
ــند  ــده و می کوش ــر ش ــان تیزت ــتهای نوشتن ش ــز اش ــّده ای نی ــد و ع ــدن افتاده ان ــوس نویسنده ش ه

تــا تندتــر و بیشــتر بنویســند و می پندارنــد هرچــه بیشــتر ، بهتــر.
ــارۀ  ــت ، درب ــه اس ــم« گفت ــاعر« و »ناظ ــاوت »ش ــار درتف ــی به ــوم محمدتق ــه مرح ــه ای را ک نکت
»دانشــمند« و »نویســنده« هــم صــادق اســت: ای بســا شــاعر کــه او در عمــر خــود نظمی نســاخت/ 
وی بســا ناظــم کــه او در عمــر خــود شــعری نگفــت. مضافــاً اینکــه اگــر قرار بــود هر نویســنده ای ، 
دانشــمند شــمرده شــود اینــک می بایســت هزاران هــزار دانشــمند )بــه  عــدد نویســندگان( 
ــی تنهــا معــدودی، دانشــمند و  ــم ، ول ــون ده هــا هــزار نویســنده داری ــی کــه اکن داشــتیم ، درحال

محقــق داریــم. بــه گفتــۀ مولــوی:
از هزاران اندکی زین صوفیند



22دوماهنامه ادبی . شماره نهم  1398

باقیان در دولــت او می زینـد
آری آنان کــه می پندارنــد به صــرف نوشــتن و انتشــار چنــد کتــاب ، دانشــمند شــمرده می شــوند ، 

دمــاغ بیهــوده می پزنــد. بــه گفتــۀ ســعدی: 
بوریاباف اگرچه بافنده است

نبـردندش به کارگاه حریـر
و به گفتة فرخی سیستانی: 

چون تو نشود هرکه به شغل تو زند دست
زن، مرد نگــردد به نکو بستـــِن دستــار

ــزد  ــچ گاه در ن ــی هی ــد ، ول ــدا کنن ــه ای پی ــوام وجه ــزد ع ــان ممکــن اســت در ن گــو اینکــه، این
ــمرده  ــوام« ش ــای ع ــرۀ »علم ــه در زم ــر اینک ــد و حداکث ــب نمی کنن ــاری کس ــمندان اعتب دانش
ــش ، آب  ــال پی ــزار س ــه ه ــک ب ــروانی ، نزدی ــی ش ــتند! خاقان ــا« هس ــوام علم ــه »ع ــوند ک می ش

ــه اســت:  ــّده ریخت ــن ع ــه دســت ای پاکــی ب
یق تو می رونــد خاقانی آن کسان که طر

زاغنــد و زاغ را روش کبک آرزوســــت
بـس طفـل که آرزوی تـرازوی زرکنـــد

نارنج از آن َخرد که ترازو ُکند ز پوســت
گیـرم که مارچـوبه کنـد تن به شکل مار

کو زهر بهر دشمن وکو مهر بهر دوسـت؟
از خواننــده چــه پنهــان کــه بــا یکــی از ترفندهــای جدیــد در نویســندگی ، بــه همــان قلــم و کاغــذ 
هــم نیــازی نیســت، بلکــه تنهــا چســب و قیچــی کارســاز اســت. نویســندگی بــا  چســب و قیچــی 
ــه  ــوان بی آنک ــق آن می ت ــه از طری ــت ک ــازاری اس ــندگان ب ــد نویس ــای جدی ــی از ترفنده یک
ــته های  ــروش و نوش ــاز و بف ــای بس ــی کتاب ه ــت! یعن ــاب نوش ــک کت ــت ، ی ــه نوش ــک کلم ی
ــبانیدن  ــران و چس ــای دیگ ــردن کتاب ه ــا قیچی ک ــه ب ــه ک ــرد. بدین گون ــم ک ــه فراه چهل تک
آنهــا بــه هــم ، کتابــی چهل تکــه فراهــم ســاخت و ماننــد خانه هــای بســاز و بفــروش ، کتاب هــای 

بچــاپ و بفــروش بــه هــم بافــت و کتابســازی کــرد.
 جامی  می گوید: 

ــع  ــی و هــر معنــی، زادۀ طب ــده ای آورد، هــر بیــت از دیوان ّــاد، قصی  شــاعری پیــش صاحــب عب
ــرای مــا عجــب قطــار شــتری آورده ای کــه اگــر کســی  ّــاد گفــت: از ب ســخندانی. صاحــب عب

ــه گلــۀ دیگــری گرایــد.  مهارشــان بگشــاید هــر یــک ب
 همی گفت به دعوی دی که باشد 

به پیش شعر عذبم انگبیــن هیچ
ز هر جا جمع کردی چنــد بیتی

ین هیچ به دیوانت نبینـم غیـر از
اگر هر یک به جـای خود رود باز

بجـز کا غذ نمـاند بر زمیـن هیچ
حاصــل ســخن اینکــه در روزگار مــا ، پــس از به وجود آمــدن خدمــات صنعــت چــاپ ، دو آفــت 
ویرانگــر در عرصــۀ نویســندگی پدیــدار شــده اســت: عــّده ای بی صالحیــت »مرتکــب تألیــف« 
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شــده اند و نوشــتن را بــازاری کرده انــد و خــود را در شــمار نویســندگان وارد کرده انــد؛ عــّده ای 
ــد ، از  ــان افزوده ان ــت آثارش ــه برکمی ــده اند و هرچ ــایی« ش ــب قلم فرس ــش »مرتک ــل دان از اه

ــان آن کاســته اند. ــت و اتق کیفی
خواجه پندارد که طاعت می کند

بی خبـر از معصیـت جان می کند
مختصــر اینکــه شــهوت نوشــتن و بیشــتر نوشــتن ، موجــب دیمــی  و کیلویــی و کتره ای نویســی 
ــج  ــّکۀ رای ــی س ــه هرجهت نویس ــاری ب ــی و ب ــه هوا نویس ــر  ب ــی و س ــت. سرسری نویس ــده اس ش
گردیــده و تحقیــق از تألیــف تفریــق شــده اســت. فرمالیســم درتحقیــق و ژورنالیســم در تألیــف ، 
دامن گســتر شــده اســت. از ایــن رو کتاب هــای پربــرگ ، زیــاد شــده اســت و کتاب هــای پربــار ، 
کــم. نیــز بگوییــم کتاب هــای یــک چــاپ مصــرف ، فــراوان شــده و کتاب هایــی کــه بــه یــک 

ــار ورق زدن هــم نمــی ارزد ، فــراوان چــاپ می شــود . ب
در گذشــته ، کتاب هــای دینــی بســی پربــار بــود و هــر عالمی خــود را شایســتۀ آن نمی دیــد کــه 
قلــم بــه دســت بگیــرد.  امــا امــروز الاقــل بــه گذشــتۀ نویســندگی در قلمــرو مســایل دینــی توجــه 
نمی کننــد و نمی نگرنــد کــه گذشــتگان خویــش چگونــه می نوشــتند و چــه شــاهکارهایی 

ــد.  ــق می کردن خل
 یا مـن آن دیــده ندارم که توانــم دیــدن 

 یا از این طایفه دیگر به جهان نیست کسی  
دانشــی مردی بــه نــام شــیخ عبــداهلل مامقانــی ، هنگامی کــه آهنــگ آن می کنــد تــا کتــاب 
»مقبــاس الهدایــه فــی علــم الّدرایــه« را بنویســد ، عــذر مــی آورد کــه دســت بــه قلــم بــرده اســت:

ــد  ــه  ق ــال ، إال أن النوب ــذا المج ــال ه ــدان ، و أبط ــان هذاالمی ــن فرس ــن م ــم أک ــی و إن ل  »و إن
انتهــت إلــی مــن قحــط الرجــال ، و تعیـّـن الفــرض علــّی مــن فقــد اهــل الکمــال... . « یعنــی مــن از 
ســواره های ایــن میــدان و قهرمانــان ایــن جوالنــگاه نیســتم؛ جــز اینکــه به ســبب قحــط الّرجــال، 

نوبــت بــه مــن رســید و بــا فقــدان اهــل کمــال، بــر مــن واجــب شــد. 
ــذر  ــب« ع ــاب »مناق ــاز کت ــوب در آغ ــن شهرآش ــام اب ــه ن ــدی ب ــمند کم مانن ــن دانش  همچنی
مــی آورد کــه بــه تألیــف کتــاب پرداختــه اســت: »إنــی أقــول مالــی و للتّصنیــف و التّألیــف؟ مــع 
قلــه البضاعــه و عظــم شــأن هــذه الصناعــه... . « یعنــی مــن کجــا و تصنیــف و تألیــف کجــا؟ بــا 

ــت.  ــن صناع ــودن ای ــن و خطیر ب ــت م ــودن بضاع اندک ب
ــی در  ــدون تأمــل در پژوهــش و تأن ــروزه ، ب ــی کــه ام ــت و نااهل ــا نویســندگان بی صالحی  و آی
نــگارش ، راه بــه راه کتــاب می نویســند ، می داننــد کــه گذشــتگان ، چگونــه و بــا چــه دســتمایه ها 
و وسواســی می نوشــتند؟ گمــان نمی کنــم کــه اساســاً ایــن مســائل بــرای عــّده ای مطــرح باشــد؛ 

ــود. ــار نب ــف بار و نابه هنج ــن تأس ــا چنی ــع کتاب ه ــه، وض ور ن
 سعدی در گلستان ، در باب چهارم ، در» فواید فراموشی« در آخرین حکایت ، می گوید: 

ــر او بگذشــت ، گفــت: تــو را  ــه بانــگ بلنــد قــرآن همی خوانــد. صاحبدلــی ب  ناخــوش آوازی ب
مشــاهره چنــد اســت؟ گفــت: هیــچ. گفــت: پــس ایــن زحمــت، خــود چندیــن چــرا همی دهــی؟ 

گفــت: از بهــر خــدا می خوانــم. گفتــم: از بهــِر خــدا مخــوان. 
 گر تو قرآن بر این َنَمط خوانی

 ببـــــری رونــق مسـلمـانی 
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پیانــو،  نواختــن  فیلمســازی،  کــه  همان طــور  دارم؛  دوســت  را  نوشــتن  چــون  می  نویســم 
ــی- ــر م ــت. فک ــدی  اس ــم ج ــتن برای ــه نوش ــری را. البت ــای هن ــر کاره ــر و دیگ ــای تئات تماش
ــد  ــز نتوان ــاید هرگ ــه ش ــی را ک ــیاری از موقعیت های ــه بس ــانس را دارد ک ــن ش ــنده ای ــم نویس  کن
ــن  ــن ای ــم م ــه زع ــد و ب ــه کن ــتن تجرب ــگام نوش ــد هن ــه کن ــود تجرب ــخصی خ ــی ش در زندگ
ــت دارم و  ــردن را دوس ــق ک ــی خل ــور کل ــه  ط ــت. ب ــندگی اس ــتاورد نویس ــان ترین دس درخش
ــه شــما می دهــد. ادبیــات هــم کــه یکــی از مهم تریــن هنرهاســت. هنــر امــکان خلــق کــردن را ب

ــه  نوشــتن گاهــی ســخت و طاقــت  فرساســت. گاهــی لذتبخــش. گاهــی خیلــی برایــش حوصل
ــوای  ــال و ه ــه ح ــا ب ــه  این ه ــی. هم ــه بنویس ــک جمل ــی ی ــداری حت ــه ن ــی حوصل داری و گاه
درونــی نویســنده و البتــه وقایعــی کــه در محیــط اجتماعــی او رخ می  دهنــد نیــز بســتگی 
ــختی- ــم س ــی ه ــت کــه گاه ــیرینی اس ــد جــذاب و ش ــتن فرآنی ــی نوش ــور کل ــه ط دارد. ب
هــای شــیرینی را بــا خــود بــه همــراه دارد. امــا نویســنده بــودن و جــدی کار کــردن در 
عرصــه ادبیــات ســختی  هــای خــاص خــودش را دارد. ایــن را بایــد در نظــر بگیریــم کــه تنهــا 
فعالیــت نویســنده نوشــتن نیســت بلکــه بایــد بــه مراحلــی چــون انتشــار، دیــده شــدن کتابــش و 
ــد  ــد بکن ــک نویســنده بای ــن تالشــی کــه ی ــد. مهم تری ــز فکــر کن ــت بازخوردهــای آن نی دریاف
ــد. ــی  کن ــب م ــنده را تخری ــت نویس ــیه خالقی ــود. حاش ــی نش ــر حواش ــه درگی ــت ک ــن اس ای

مــن معمــوالً شــب ها می نویســم. نمی توانــم بازه ــی زمــان دقیقــی برایــش تعریــف کنمگاهــی 
واقعــه  تلخــی اتفــاق می  افتــد کــه دلــت می خواهــد ســاعت ها بنویســی و گاه همــان تلخــی دســت 
ــس  ــه پ ــه همیش ــن این ک ــرد. ضم ــرو می ب ــت ف ــو را در الک ــدد و ت ــتن می بن ــرای بس ــت را ب و پای
ــی- ــا م ــه ســراغ بازنویســی آن ه ــه ب ــد ماه ــا چن ــک ی ــای ی ــا فاصله  ــم ب از تمــام کــردن کتاب های
ــا اصالحــات  ــرود ت ــرش ب ــه ســراغ اث ــه ب ــی وقف ــد پــس از مدت روم چراکــه ذهــن نویســنده بای
ــرد. ــرش بنگ ــه اث ــی  ب ــت و منطق ــگاه درس ــا ن ــنده ب ــد و نویس ــام ده ــتی انج ــه درس الزم را ب

یب می  کند   حاشیه، خالقیت را تخر
| یاسمن  میرزاخلییل

|
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ــم بخشــی از  ــم و می خواهی ــام وجــود نداری ــف ع ــه تعری ــه ب ــا می نویســیم چــرا ک م
چیــز دیگــری باشــیم. آن دیگــری می توانــد رویایــی دور یــا زجــری روان باشــد یــا 

هــر آنچــه مــا را از شــکل حــال بــه شــکل دیگــری بکشــاند.
ــویتس  ــس از آش ــرودن پ ــعر س ــود " ش ــه ب ــروف اش گفت ــه مع ــو در آن جمل آدورن

وحشــیانه و بــه دور از تمــدن و فرهنگ اســت" 
امــا اگــر هیــچ کــدام از کشــته شــدگان آشــویتس زنــده نباشــند تــا راوی آن وحشــت از 
ســر گذشــته باشــند، آن لحظه ســخِت عذاب آن کشــتار و شــکنجه چگونه می خواهد 
بــا حفــظ موجودیــت خــود که رنج اســت ریِل غریــب تاریــخ را تحمل کنند؟ با "شــعر 

سرودن"!
ــه شــکل شــکنجه مــی رود.  چــون کســی کــه از شــکنجه می گویــد از شــکل خــود ب

چــرا کــه شــعر اگــر فرزنــد زمانــه خــود باشــد، فــردا، راوی حقیقــت خواهــد بــود.

و می خوانــم امــا نــه تنهــا بــرای خوانــده شــدن چیــزی بلکــه بــرای اینکــه بتوانــم بهتــر 
ــه  ــه آشــویتس زمان ــدن و ب ــم. خوان ــوده ام فکــر کن ــدن ب ــل از نخوان ــه قب از آنچــه ک

خــود رفتــن ســتم در حق کلمات خوانده شــده اســت.

   در حق کلمات ستم نباید کرد 
 | محمد بهاروند
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اگــر قــرار باشــد دنیــای کنونــی را بهتــر بشناســیم بایــد از گنجینــه معنوی گذشــته یــاری بخواهیم. 
خوانــدن و نوشــتن، صاحــب یــک دســتگاه تلویزیــون و یــک دســتگاه ماشــین ســواری شــدن و 
آبونمــان چنــد روزنامــه را خریــدن، اینهــا تمــام مطالبــات یــک فرهنــگ متعــال را تشــکیل نمــی 
دهنــد. هنــر بایــد بــه انســان هــا کمــک کنــد کــه افــق دیــد خــود را وســعت دهنــد و بداننــد کــه 

خیلــی پیشــتر از آنــان، ملــت هــا و دوران هــای تاریخــی و متفکــران بزرگــی بــوده انــد.
مــن بــه ایــن نتیجــه رســیده ام کــه نثــری نیکــو و برخــوردار از ســطح عالــی هنــری بهتــر از هــر 
مقالــه ای پیــام را مــی رســاند. اگــر مــی توانســتم فقــط چنــد اثــر معــدود ولــی عالــی بنویســم بــه 

آرزویــم مــی رســیدم.

 در مقــام یــک نویســنده بایــد افــق هــای تــازه بجوییــم. بــرای شــناخت جهــان بایــد فضاهــای نــو 
جســت. زندگــی مــا سرشــار از تصویرهــای زیباســت. ســینما و تلویزیــون یــک ریــز مــردم زیبــا 
ــن  ــن کار ذه ــد و ای ــان می دهن ــا را نش ــای زیب ــق ه ــا و عش ــای زیب ــین ه ــا، ماش ــاحل زیب را ، س
مــردم را کرخــت مــی کنــد. مــا بــه آثــار ســترگ ادبــی نیــاز داریــم کــه بتوانــد ایــن پــرده زیبــا را 

بــدرد و مــا را بــه اندیشــیدن دربــاره مفهــوم و پیچیدگــی هــای زندگــی برانگیــزد.

  نویسنده وجدان زمانه                                            
خویش است

| چنگیرن آیمتاتف

|
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نوشــتن نوعــی ایثــار اســت و همــه چیــز خــود را بایــد بــرای آن 
داد و همــه چیــز خــود را بایــد در راه آن فــدا کــرد. هردمبیلــی 

و تفریحــی نوشــتن هرگــز آدم را نویســنده نمــی کنــد.

 بــرای نوشــتن هــر رمــان دســت کــم دو هــزار ســاعت یــا یــک 
ــن  ــه ای ــته ب ــت. بس ــت گذاش ــد وق ــال بای ــم و دو س ــال و نی س
اســت کــه داســتان نویــس چــه وقــت کار خــود را تمــام شــده 

مــی پنــدارد و دســت از نوشــتن برمــی دارد. 

چنیــن وقتــی بایــد تــا حــد امــکان پیوســته و مســتمر باشــد. نمــی 
ــاص داد و  ــه آن اختص ــل را ب ــای تعطی ــط روزه ــه فق ــود ک ش

روزهــای دیگــر بــه ســراغ کارهــای دیگــر رفــت.

 مــن رمــان »شــب چــراغ« را در ســاعت هــای فراغــت از کار 
اداری نوشــته ام. بعضــی از شــب هــا دیــر مــی خوابیــدم و 
ــردم و در  ــه اداره مــی ب ــا خــود ب ــودم ب گاهــی آنچــه نوشــته ب
فرصــت هایــی کــه پیــش مــی آمــد آن را دوبــاره مــی خوانــدم 
ــا و  ــتم همکاره ــی گذاش ــه نم ــردم، البت ــی ک ــی م و بازنویس
ــی ۱۹۰  ــراغ، رمان ــب چ ــوند. ش ــر ش ــر خب ــن ام ــم از ای رئیس
صفحــه یــی اســت و بــرای نوشــتن آن تقریبــا یــک ســال و نیــم 

ــرا گرفــت. وقــت م

تفریحی نوشنت 
هرگز آدم را نویسنده 
نمی کند.

 |

  نوشنت نوعی ایثار است
 

| جمال میرصادقی

|
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نوشــتن بــرای مــن یــک بخــش از زندگــی ام اســت. مّدت هــا روی 
ــاه  ــتان کوت ــدۀ داس ــورم ای ــود )منظ ــر می ش ــم درگی ــده ا ی ذهن ای
ــه صــورت  ــده ب ــان کــه ذهــن آبســتن شــد و ای اســت(  و هــر زم
ــدارم.  ــر ن ــون راه دیگ ــم، چ ــینم و می نویس ــد، می  نش ــل درآم کام
بــا ایــن ایده هــا نفــس می کشــم، قــدم می زنــم و آن را در ذهــن و 
مغــز پــرورش می دهــم. اگــر ایــن نوشــته کســی را از راه و اندیشــۀ 
بــد بازنــدارد و در اندیشــۀ او تحــّول و رشــد بــه وجود نیــارد، خودم 
را شکســت خــورده و در نیمــه راه می بینــم. مقصــود از نوشــتن بــه 
انســان هــا بخشــیدن دلگرمــی بــه زندگیســت. نوشــتن زندگیســت، 
بخشــی از عمــر بــا آن می گــذرد، همچنانکــه قســمتی از زندگــی ما 
بــه خــوردن، خوابیــدن می گــذرد، نوشــتن نیــز بخشــی از آن اســت. 
نوشــتن تخلیــه شــدن ذهــن و پــرورش روح و فکــر اســت و هر گاه 
خواننــده هــدف و قصــد نویســنده را متوّجــه بشــود، فکــر می کنــم 
آن زمــان تــالش او بــر هــدر نرفتــه اســت و ادیــب تیــررا بــر هــدف 
ــد  ــد، بای ــه دســت نمی آی ــت آســان ب ــن موفقی ــه ای ّ زده اســت. البت
قلــم را در دوات جگــر بزنــی وانــگاه بــر روی صفحــۀ دل بنویســی.

به نام خدا

  قلم را 
 در دوات جگر می زنم

| شاه منصور  شاه میرزا

|
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ــم و ترجمه هــای  ــد می خوان ــدار نوشــته های ب ــک مق ــی ی ــن وقت م
بــد می خوانــم، اگــر بخواهــم بنویســم، می بینــم چــه نثــر مزخرفــی 
ــم،  ــن می خوان ــن که ــدار مت ــک مق ــی روم ی ــار م ــد ناچ ــد. بع ش
ــم برگــردم.  ــه جــای اول ــا ب ــم ت ــار خــوب معاصــران را می خوان آث

ــد،  ــن بخوان ــک مت ــد ی ــروع کار بای ــل از ش ــر روز قب ــنده ه نویس
دوتــا  بخوانــد،  مولــوی  از  غــزل  تــا  دو  بخوانــد،  پنج صفحــه 
ــوده  ــا پال ــد ت ــاهنامه بخوان ــه ای از ش ــد، تک ــار بخوان ــزل از عط غ
ترجمــه حاکــم  بــر  االن  کــه  فرهنگــی  اینکــه  بــرای  بشــود، 
فرهنــگ  همیــن  هســت،  آن  در  کــه  لغاتــی  کل  اســت، 
حییــم اســت. بیــش از حییــم را مترجمــان بــد مــا نمی داننــد. 
نوشــت؟ داســتان  می شــود  مگــر  لغــت  مقــدار  ایــن  بــا 

منت کهن می خوانم، 
آثار خوب معارصان را 
می خوانم تا به جای 
اولم برگردم. 

 |

  ناچارم متون کهن بخوانم
 

| هوشنگ گلشیری

|
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گفت و شنودی بین من و دیگری
ــد بچرخــد روی  ــم بای ــگار قل ــژه ای اســت، لحظــه ای کــه ان ــرای مــن لحظــه وی آغــاز نوشــتن ب
کاغــذ و آنچــه درونــم بــه مــرور تــه نشــین شــده و در حــال ســرریز شــدن اســت را جــا بدهــد در 
فضایــی بیــن خــودم بــا خــودم و دیگرانــی کــه در ذهنــم بــا آنهــا گفــت و شــنودی در گرفتــه. 
انــگار بــه دنبــال شــریکی می گــردم کــه کلنجــار جدیــد خــودم را بــا او در میــان بگــذارم. لحظــه 
تمــام شــدن یــک متــن هــم باشــکوه و مبهــم اســت و پاســخ ایــن ســؤال: مــن حــاال چقــدر تغییــر 
کــرده ام و نســبت دیگــران بــا مــن چیســت و چگونــه اســت؟ بی تردیــد نوشــته هایم مــرا آشــکار 
ــات  ــا لحظ ــاید ب ــد دارد و ش ــت پیون ــه نخس ــان لحظ ــا هم ــه ب ــت ک ــی اس ــن لذت ــد و ای می کنن
ــن  ــه همی ــه زندگــی ام. ب ــزی مواجــه می شــوم در آســتانه ورودش ب ــا چی ــل از آن، زمانیکــه ب قب
خاطــر نوشــتن نوعــی از زیســتن اســت؛ دوره لقــاح دارد و دوره هــای جنینــی و زایــش. و آنچــه 
ــا  ــد. ایــن را دیگرانــی کــه ب ــازه در ابتــدای راه اســت. بایــد رشــد کنــد و ببال ــد می شــود ت متول
ــد.  ــه می دهن ــن هدی ــه م ــد ب ــاز می کنن ــد را آغ ــخاوت نق ــا س ــوند و ب ــه می ش ــم مواج متن های
ــس  ــنودها. هرک ــت و ش ــن گف ــن همی ــد؛ در بی ــور می کن ــع ظه ــه واق ــن ب ــه مت ــت ک همین جاس
چیــزی را می فهمــد و نقطــه تاریکــی را روشــن می کنــد. لــذت بــزرگ وقتــی رخ می دهــد کــه 
چیــزی می شــنوم و قبــل از آن وجــودش را درک نکــرده ام. ایــن همانــی اســت کــه مــرا یــک 
قــدم بــه خــودم نزدیــک می کنــد. نوشــتن بــرای مــن شــناخت خــود اســت کــه تنهــا در گفــت 

ــده می شــود. ــا دیگــری فهمی و شــنود ب

 به خودم نزدیک تر می شوم
| مریم برادران

|
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روزها سر کار می رفتم و صبح تا ظهر کار موظفم را انجام 
می دادم و ظهر تا شب رمان می نوشتم.

یعنــی روزی پنــج تــا شــش ســاعت مــی نوشــتم البتــه ایــن پنــج، 
شــش ســاعت کــه مــی گویــم بــه هیــچ عنــوان بــه معنی نوشــتن 
مــداوم نیســت. در حقیقــت مــی نشســتم، فکــر مــی کــردم، مــی 
نوشــتم و خــط مــی زدم. شــما بــه طــور مثــال مــی توانیــد یــک 
ــل نوشــتید،  روز بنشــینید و همــه ۷۰۰ کلمــه ای را کــه روز قب
حــذف کنیــد. در واقــع بــا داســتانم کلنجــار مــی رفتــم. 

هیــچ وقــت بیشــتر از ۷۰۰ کلمــه در بهترین حالت ننوشــتم. البته 
ایــن تجربــه شــخصی مــن اســت و بســیاری از نویســندگان ایــن 
کار را نمــی کننــد. بــه طــور مثــال برخــی هســتند که می نشــینند 
و روزی ۱۵ ســاعت کار می کننــد و دو ماهــه رمان شــان را تمام 
مــی کننــد و دو ســال بــرای بازنویســی رمــان وقــت می گذارنــد 
امــا مــن مثــال دو ســال بــرای نوشــتن رمانــم وقــت مــی گــذارم 
ــم. ــی کن ــی م ــتم، بازنویس ــه نوش ــی را ک ــن قبل ــار مت ــر ب و ه

 دو سال کار می کنم
| نسمی مرعیش

|

دو سال برای نوشنت 
رمانم وقت می 
گذارم و هر بار منت 
قبلی را بازنویسی 
می کنم. 

 |
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     »نوشــتن« عــالوه بــر ایــن کــه یــک مهــارت انســانی و معنوی 
ــت.  ــش اس ــق و آفرین ــی خل ــا، نوع ــایر هنره ــل س ــت، مث اس
ــش  ــوان »آفرین ــه عن ــتانی ب ــات داس ــعر و ادبی ــه از ش ــان ک چن

ــام مــی بریــم.  هــای ادبــی« ن
     انســان از آنجــا کــه بــه تعبیــر قــرآن کریــم »اشــرف 
ــه  ــت، ب ــن اس ــد« در روی زمی ــین خداون ــات« و »جانش مخلوق
صــورت فطــری تمایــل بــه خلــق و آفرینــش دارد. از ایــن منظر، 
جــواب ســوال »چــرا مــی نویســم؟« ایــن اســت کــه »نوشــتن« 
ــن  ــت در آوردن واالتری ــه فعلی ــرای ب ــتایش ب ــل س ــی قاب تالش
ــت. اســتعداد »بازتولیــد«  ــتعداد خــدادادی اس ــن اس و باالتری
ــا  ــیدن« ب ــرف اندیش ــه »ش ــدن ب ــته ش ــی و آراس ــی و بینای زیبای
هــدف آفرینــش یــک »آرمــان شــهر« انســانی. آرمــان شــهری 

ــل« اســت.  ــور »انســان کام ــی و ظه کــه محــل تجل
ــان  ــای انس ــدای پ ــا ص ــم ت ــی نویس ــم؟«، م ــی نویس ــرا م     »چ
درونــم را بشــنوم، شــجاعت رو بــه رو شــدن بــا خــودم را پیــدا 

کنــم و در چشــم آینــه خــاک نپاشــم. 
ــی را  ــزم. زندگ ــد« برخی ــواب »تقلی ــا از خ ــم ت ــی نویس      م
ــن  ــب بدبی ــه ش ــکنم، ب ــادت« را بش ــوی »ع ــم. تاب ــاد کن اجته
ــنگریزه را  ــم. س ــم. کالغ را بفهم ــالم کن ــز س ــه پایی ــم، ب نباش

ــرم.  ــدی بگی ــه را ج ــم، و مورچ ــز نبین ری
ــمانی  ــور، چش ــای ک ــورت دیواره ــا در ص ــم ت ــی نویس      م
ــمان  ــم. از آس ــط بزن ــس را خ ــکارم. قف ــره ب ــنی پنج ــه روش ب
رونمایــی کنــم، پــرواز را آزاد کنــم، و »آزادی« را نفــس 

 می نویسم تا باران ببارد
| رضا اسماعییل

|
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ــم.   بکش
     مــی نویســم تــا دســت زمیــن و آســمان را در دســت 
همدیگــر بگــذارم. »دنیــا« و »آخــرت« را بــه همزیســتی دعــوت 
کنــم، و بــا خدایــی کــه در همیــن نزدیکــی اســت، در محــراب 

ــم.   ــات کن گل ســرخ مالق
     مــی نویســم تــا »عقــاب« در قــاِب قفــس اســیر نمانــد. شــیر، 
دلیــر بمانــد. کــوه، اســتوار بایســتد. بــاران ببــارد. رنگیــن کمــان 
ــد.  ــه بزن ــار جوان ــد. به ــوج بخروش ــد. م ــمه بجوش ــد. چش بتاب
ــا زیبایــی گل  ــه ب گل اجــازه زیبــا شــدن داشــته باشــد، و پروان

همآغــوش شــود. 
ــم،  ــاک کن ــن پ ــن زمی ــگ« را از ذه ــا »جن ــم ت ــی نویس      م
تــا »صلــح« قــد بکشــد، و کــودک درونــم »تکلیــف« بــازی را 
ــه گــور  ــده ب ــر لبــان دختــران، زن فرامــوش نکنــد، و »خنــده« ب

نشــود.  
ــر  ــا از »صــدای ســخن عشــق« پ ــا گــوش دنی      مــی نویســم ت
شــود. چشــم هــا بــه مهــر گشــوده شــوند. قلــب هــا بــرای هــم 
بتپنــد. لــب هــا بــه »بوســه« فکــر کننــد، و زبــان هــا بــه لهجــه ی 

»دوســتت دارم«، تکلــم.
ــا چــراغ و  ــا« - ب ــرادرم »موالن ــای ب ــه پ ــا ب ــا پ     مــی نویســم ت
آینــه - کوچــه بــه کوچــه شــهر را بگــردم و بــا حنجــره جانــم 

فریــاد بزنــم: 
»از دیو و دد ملولم و

                           انسانم آرزوست...«

 می نویسم تا 
»جنگ« را از ذهن 
زمنی پاک کنم

 |
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 قلم مانند چوب جادویی
| سوگند صیادی

|

نوشــتن، رســالتی اســت کــه روی دوش نویســنده ســنگینی 
بــا کالمــش  رســالت چــون  می گویــم  دارد.  لذت بخشــی 
ــر چــاه بکشــد و  ــه قع ــدرت  را دارد کــه مخاطــب را ب ــن ق ای
ــرای  ــی ب ــه بال ــر اینک ــالوه ب ــردارد. ع ــا ب ــرده از زیبایی ه ــا پ ی
ــین  ــش ماش ــت، نق ــام دل مشغولی هاس ــی از تم ــرواز و رهای پ
ــا  ــوان ب ــه می ت ــد ک ــا می کن ــی را ایف ــگان و مطمئن ــان رای زم
ــه دیگــران  ــه دنیــای خیــال ســفر کــرد و شــیرینی اش را ب آن ب
ــورده  ــاران خ ــره ی ب ــت پنج ــود پش ــال می ش ــاند. مث ــم چش ه
نشســت و ســری بــه ســاحل آفتابــی و آرام زد. نوشــته ها از 
اعمــاق ذهــن خالقــش نشــات می گیرنــد و قلــم ماننــد چــوب 
ــی و  ــوان آرزوهــای دســت نیافتن ــی ای  اســت کــه می ت جادوی

ــرد.  ــدل ک ــت ب ــه حقیق ــا آن ب دور را ب

خلــق انســان هایی از دیــار ناآشــنا و بیــان حرف هایــی کــه 
درون صندقچــه ی قلــب خیلی هــا خــاک می خــورد و قدرتــی 
بــرای ابــرازش ندارنــد. نوشــتن ماننــد اکســیری اســت کــه روح 
را جــال می دهــد و دلچســب اســت چــون تنهــا در قصه هاســت 
ــکالت  ــگ مش ــه جن ــرد؛ ب ــه کن ک ــر را ریش ــوان فق ــه می ت ک
ــران  ــی دل نگ ــا گاه ــد ام ــت ش ــدان سرنوش ــروز می ــت و پی رف
ــی  ــت می شــوی. آخــر از یــک جای انســان های درون قصه های
ــد.  ــراه می کنن ــود هم ــا خ ــو را ب ــه ت ــتند ک ــا هس ــد، آنه ــه بع ب
بــا دیــدگان گریــان، سرنوشــتی خویــش را از تــو می خواهنــد 
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در حالــی کــه بــا لجاجــت و لغــزش، خــود را بــه تباهــی 
بعضــی  امــا  اســت  زیــاد  ناگفتــه   کشــانده اند. حرف هــای 
ــید و  ــر کش ــه تصوی ــد ب ــا بای ــت، تنه ــوان گف ــا را نمی ت چیزه
ــادگار  ــه ی ــا و اندیشــه ام ب ــودم، رویاه ــا در نب ــن می نویســم ت م

ــد.  بمان

ورای اینکــه خوانــدن کتاب هــای متنــوع، ســرگرم کننده و 
ــه  ــر ب ــه و بی تفک ــک تن ــا ی ــم ت ــت، می خوان ــش اس لذت بخ
ــه  ــره ا ی رو ب ــد پنج ــاب مانن ــون کت ــروم، چ ــائل ن ــگ مس جن
افــکار دیگــران اســت و در سطر به ســطرش، تجربــه ی شــخصی 
نهفتــه اســت کــه خاک میــدان تجربــه را  خــورد ه  و بایــد از آنها 
درس زندگــی گرفــت. می خوانــم تــا روحــم عطــر حرف هــای 
ناگفتــه ، پندهــای شــیرین و عاشــقانه های بی تکــراری کــه 

ــد. ــته را ببوی ــان گش ــا پنه ــات کتاب ه ــان صفح می

تنها در 
قصه هاست که 
می توان فقر را 
ریشه کن کرد

 |



36دوماهنامه ادبی . شماره نهم  1398

روزهــای زیــادی بــود؛ نــه! روزهــای کمــی بــود! در واقــع روزهای 
کمــی بــود، کــه زیــاد بود! 

نه! هذیان نمی گویم، یا نه! هذیان نمی نویسم...
از روزهــای کودکــی می گویــم، روزهایــی کــه هــر چــه عمرمــان 
بیشــتر میشــود، تعــداد آنهــا کمتــر میشــود، امــا، عمــق و ماهیتشــان، 

هم چنــان بیشــتر از تمــام عمرمــان اســت.
روزهایــی کــه همــه چیــز عمیــق بــود و مهــم! می توانســتیم ســاعتها 
ــویم.  ــره ش ــا، خی ــناور در فض ــکل ش ــی ش ــار ب ــه غب ــک دان ــه ی ب
ــه  ــال قص ــه دنب ــگل، ب ــای کاه ــش ه ــاعتها در نق ــتیم س می توانس
ــر  ــش فک ــروع آفرین ــه ش ــاعتها ب ــم.  س ــانه ای بگردی ــی افس های
کنیــم، بــه شــکل ابتدایــی عروســک، بــه خطــوط کــف دســت، بــه 

ــر... ــای روی س ــداد موه تع
ــیدیم.  ــق درد می کش ــم و عمی ــر میکردی ــق فک ــز عمی ــر چی ــه ه ب
ــر  ــادر، از قه ــوای م ــدر درد میکشــدیم؛ از دع ــره ی پ از چشــم غ

ــتیم، از... ــه نداش ــزی ک ــراش قرم ــازی، از ت همب
دروغ بزرگــی اســت اینکــه می گوییــم: روزگار کودکــی بــی درد 

 ! د بو
اتفاقــا بزرگتریــن دردهــا و فهمیــدن هــا در همــان روزگار کودکی 
بــود. مــا آن روزهــا فیلســوف هــای بزرگــی بودیــم، کــه عمیقــاً بــه 
هــر چیــزی فکــر میکردیــم؛ و عمیقــا درد مــی کشــیدیم؛ و هیــچ 
چیــز دنیــا برایمــان، عــادی نشــده بــود. بــا آن تخیــل فــوق العــاده، 

مــا نویســنده هــای بزرگــی بودیــم، کــه نوشــتن، بلــد نبودیــم! 

 نویسنده بزرگی که بلد نبود بنویسد
| معصومه درفیش

|
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ــا  ــا ب ــم و آنه ــنا بودی ــتر آش ــا، بیش ــمعی ه ــداد ش ــای م ــا دنی ــا ب م
شکســتن! 

ــچ  ــری هی ــکل ظاه ــه ش ــه ب ــم ک ــی بودی ــت مدرن ــان پس ــا نقاش م
چیــز، اهمیــت نمیدادیــم و فقــط آنچــه در ذهــن مــان می دیدیــم، 

می کشــیدیم، و اینطــور، حرفهایمــان را مینوشــتیم!
ما نویسنده های پست مدرن!

و گذشت....
تــا روزی کــه نوشــتن آموختیــم! مــا را در قالــب چنــد حــرف الفبــا 
و چنــد قانــون و چنــد روش، محــدود کردنــد. آنقــدر محــدود، که 
ــر شــدیم، بســیار  ــم، بســیار کوچکت ــا، از آنچــه بودی بســیاری از م

بســیار کوچکتــر!
بزرگ شدیم اما، روحمان کوچک شد...

حــاال، گاهــی بــه یــاد روزگاری کــه فیلســوف و نویســنده و نقــاش 
ــاره قلــم را  بودیــم، و گاهــی، بعضــی، و صرفــا بعضــی از مــا، دوب
بــه شــکل کودکــی بــه دســت میگیریــم و بــرای روح هــای بزرگــی 

کــه کوچــک شــده انــد مینویســیم!
گاهی حرفهای روح های دیگر را می خوانیم؛

و تــالش می کنیم،تــالش می کنیــم، کــه برگردیــم بــه آنچــه 
ــم!  بودی

که بفهمیم چه خواهیم شد!

تالش 
می کنیم،تالش 
می کنیم، که 
برگردیم به آنچه 
بودیم! 

 |
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دنیای موازی آقای ممی

)1(
مــن یک چندتایــی رفیــق خیالــی دارم کــه از خردســالی، شــاید دو 
ــم.  ــی می کنی ــا زندگ ــح و صف ــم در صل ــا ه ــا اآلن ب ــالگی، ت سه س
اآلن  از یک چندتاســت؛  بیشــتر  کمــی  از یک چندتــا  منظــورم 
ــزرگ  ــابی ب ــان حس ــرای خودش ــن ب ــوازی م ــای م ــر در دنی دیگ
شــده اند و خانــواده و دم و دســتگاه راه انداخته انــد و... متأســفانه 
ــن  ــره ی زمی ــدازه ی ک ــه ان ــه ب ــوم ک ــروض ش ــان مع ــد خدمتت بای
ــوازی  ــما م ــان ش ــا جه ــان ب ــر جهانش ــده اند و اگ ــزرگ ش ــما ب ش
ــا  ــد. القصــه، ت ــان را هــم تنــگ می کردن ــود، شــاید کمــی جایت نب
ــودن ایــن آدم هــا  ــم همســر، فکــر می  کــردم ب ــا خان قبــل ازدواج ب
ــا  ــد، ام ــارف نباش ــب و نامتع ــم عجی ــی ه ــن خیل ــه ی م ــوی کل ت
ــا  ــه؟!( )ت ــن یکی یک دونه)خــل و دیوون ــل م فاطمــه جــان کــه مث
ده ســالگی( نبــود و به عکــس، یــک نیم جیــن خواهــر و بــرادر دارد 
)دقــت مــی فرماییــد کــه! مــن چهارتــا بــرادرزن دارم یکــی از یکــی 
ــای کارم  ــاالً یک ج ــه احتم ــرد ک ــادآوری ک ــن ی ــه م ــر!!!( ب زیبات
ــن و  ــت و م ــته اس ــال کار از کار گذش ــه هرح ــه... ب ــد ک می لنگ
مــردم تــوی مغــزم، حــاال بــرای خودمــان ملتــی شــده ایم، مــن هــم 

رئیسشــان هســتم!

)2(
ــه ام  ــی در کل ــالگی چ ــش هفت س ــه در ش ــت ک ــادم هس ــاً ی دقیق
می گذشــت کــه اولیــن شــعرهای عاشــقانه ی خــودم را نوشــتم! آن 

 می نویسم تا تکرار شویم
| مصطفی توفیقی

|
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ــرای  ــب غــزل! آن هــم ب ــه! آن هــم هــم در قال ــا وزن و قافی هــم ب
آن دختــره ی بــی معرفــت!!! اصــاًل هــم تعجبــی نــدارد. آدمــی کــه 
در آن ســن و ســال بــرای خــودش در دنیــای مــوازی نــه تنهــا ده هــا 
دوســت و رفیــق، بلکــه تعــداد کثیــری زن و فرزنــد ابتیــاع کــرده، 
ــم  ــی ه ــای این طرف ــای دنی ــاید آدم ه ــه ش ــی دارد ک ــرش م ــوا ب ه
ــه  ــم ک ــا« ه ــی! » مالن ــکیل زندگ ــرای تش ــند ب ــه باش ــدر پای همان ق
ــرم  ــم، الج ــته باش ــر داش ــوان نظ ــای ج ــه خانمه ــودم، ب ــده ب ندی
ــد،  ــی می کن ــن آبتن ــا م ــه دارد ب ــاله   ک ــار پنج س ــه  ای چه دختربچ
ــد   ــر ب ــاً فک ــم را دارد. ناموس ــر از جان ــر عزیزت ــم همس ــم حک برای
نکنیــد. باالخــره هرکســی یــک جــور شــروع مــی کنــد بــه شــاعری 

دیگــر.

)3(
اآلن کــه بــر می  گــردم گذشــته ام را ورق می زنــم، مــی بینــم انــگار 
ــوده ام  ــن ب ــال ای ــه اش دنب ــرم، هم ــه ی عم ــال رفت ــی و دو س ــن س ای
ــاه و  ــدر کوت ــز این ق ــت همه چی ــرار نیس ــم ق ــت کن ــودم ثاب ــه خ ب
ــک  ــن کم ــه م ــم، ب ــت های خیالی ــم. دوس ــذرا باش ــدود و گ مح
ــریع و  ــعه ی س ــا توس ــت ب ــدون محدودی ــان ب ــک جه ــد ی می کنن
ــه  ــای عشــقی، فرصــت پاســخ ب ــه ه نامتناهــی داشــته باشــم. تجرب
وسوســه ی کشــف جهــان  پیچیــده ی خصوصــی دیگــران را بــه من 
مــی داده اســت، جایــی بــرای تکــرار خــودم در وجــود موجــودات 
ــه از  ــان« ک ــرم »آب ــدن پس ــا آم ــه دنی ــی ب ــر به هوا. حت ــف و س لطی
ــن اســت حســابی ســرکیف هســتم و  ــدر شــبیه م ــن ق ــن کــه ای ای
ــر  ــزان دوبراب ــه می ــل ب ــد او، حداق ــا تول ــد ب ــم خداون ــر می کن فک
یــک انســان، بــه مــن فرصــت اضافــی بــرای زنــده مانــدن و تکــرار 
شــدن داده اســت... و غرق شــدنم در دنیــای کتابهــا، بیــش از 
ــان  ــاره در می ــردن چندب ــی ک ــرای زندگ ــت ب ــی اس ــز، راه هرچی
ــر از آن،  ــا، و مهم ت ــا کاراکترهــای کتابه ــن ب کلمــات دیگــران. م
بــا نویســنده ی هــر کتــاب، بارهــا زندگــی کــرده ام و مــرده ام و بــاز 

ــده شــده ام.  زن

)4(
ــس  ــته هایم نف ــدن نوش ــا خوان ــه ب ــر ک ــر نف ــا ه ــا ب ــتن. آی ...و نوش
ــن  ــا م ــار بیشــتر نفــس نمی کشــم؟ و آی ــم یک ب ــن ه می کشــد، م
و شــما، خواننــده ی عزیــز، همیــن اآلن بــا هــم  تکــرار نمی شــویم؟

 هر نفر که با خواندن 
نوشته هایم نفس 
می کشد، من هم 
یک بار بیشرت نفس 
می کشم

 |
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 هر چه هست همنی است
| محمد مفتاحی

|

ایــن کــه »چــرا مــی نویســم؟« پرسشــی اســت کــه تقریبــا هــر روز از خــود مــی پرســم. بــدون 
ایــن پرســش و یافتــن پاســخی قانــع کننــده، ادامهــی راه بــه مویــی بنــد اســت. بخشــی از نوشــتن 
مــا اهــل هنــر و ادبیــات، بــه غلــط، بُعــد حرفهــای بــه خــود مــی گیــرد. حــال آنکــه نویســنده ی 
حرفهــای یعنــی آنکــه زندگــی اش از راه نوشــتن مــی گــذرد و در شــرایط کنونــی معموال)غیــر 
از مترجــم هــای جاافتــاده و ورزشــکاران و هنرمنــدان شــاعر و نویســنده( پولــی رد و بــدل نمــی 
شــود؛ بنابرایــن بــدون هیــچ تعصبــی بایــد بپذیریــم کــه هیــچ حرفــه ای گــری در کار نیســت. 
ــه  ــط هــای ب ــن راب ــه چنی ــد؛ کــه صــد البت ــا رفقایمــان بخوانن دور باطلــی اســت کــه بنویســیم ت
انتشــار کتــاب و نشــریه وابســته نیســت. بعــد دیگــر ایــن پرســش ســنجش قابلیــت هایمــان اســت. 
همیــن کار از مــا برمــی آیــد. البتــه ای بســا شــاعر و نویســنده کــه پــس از ســالیان دریافتــه انــد 
ــد. غــرض خــدای ناکــرده آدم فروشــی، کاســه  ــم دارن کــه اســتعدادهای مناســب دیگــری ه
لیســی، بادمجــان دور قــاب چینــی و دســتمال یــزدی در دســت گرفتــن نیســت. مشــاوره دادن 
بــه ناشــران، بــررس بــودن و کارمنــد بــی جیــره و مواجــب اداره ی طویــل و دراز ممیــزی بــودن 

مــورد نظــر اســت. 
یــک چرخــش هنرمندانــه. جهــش بــه ســمت بــاال؛ امــا در مــورد شــخص بنــده نوشــتن بــه مثابهی 
لجبــازی اســت. بــه مثابــه ی دهــان کــج کــردن. ایــن کــه بــه یــک عــده مســئول و غیرمســئول 
بگویــم هــر چــه تــالش مــی کنــم بــا شــما در یــک جــوال نمیــر وم و هــر واژه کــه مــی نویســم 
عذرخواهــی صمیمانــه ای اســت از بعضــی حضــرات کــه عمــری کوشــیدند مــا جماعــت ُدگــم، 
ــرخ روز خــورد و  ــه ن ــد ب ــان را بای ــم کــه ن ــاب نیســت، بفهمی ــوی حســاب و کت کــه ســرمان ت
ــم.  ــی بینی ــا را نم ــراژ کتابه ــه تی ــدوار ک ــی امی ــم و خیل ــوش خیالی ــی خ ــاید خیل ــم. ش نفهمیدی
عنــوان کتابهــای پرفــروش را نمــی بینیــم و فرهیختگــی در عصــر ارتباطــات را نمــی فهمیــم؛ امــا 

خــب! هــر چــه هســت همیــن اســت. مــا ایــن هســتیم و هویتمــان ایــن اســت.
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ــی کــه در شــتاب روزمــره  ی زندگــی از  ــا واژگان می نویســم ت
خاطره هــا فرامــوش شــده و کســی حوصلــه نکــرده، توصیــف 

شــان کنــد را احیــا کنــم.

می خواهــم گــرد و غبــار را از روی شــان کنــار بزنــم، بــا نوشــتن 
صیقل شــان بدهــم تــا درخشش شــان را ببینــم. قصــدم ایــن 
اســت کــه کلماتــی را کــه متــروک رهــا شــده اند و کســی بــه 
ــه  ــدی ب ــات جدی ــم کلم ــم. می کوش ــدارد، بیاب ــه ن ــا توج آنه

ــاورم و معناهــا و قوانینــی جدیــد را خلــق کنــم. وجــود بی

نوشــتن، مجموعــه ی شــگفت انگیــز و بــی انتهایــی اســت کــه 
در دل زمــان شــکل می گیــرد و بــرای تــداوم خــود بــه کوشــش 
نویســنده نیــاز دارد. الزم اســت تــا به عنــوان نویســنده، خودمان 
ــای  ــم معناه ــه می توانی ــت ک ــت اس ــم، آن وق ــه آن بیفزایی را ب
ــد  ــه از دی ــی را ک ــد و جهان ــای جدی ــن و دنیاه ــد، قوانی جدی

دیگــران پنهــان مانــده اســت، کشــف و آشــکار کنیــم.

می خواهم دنیای جدیدی را 
کشف کنم

| معصومه حامی دوست

|

 می کوشم کلمات 
جدیدی به وجود 
بیاورم و معناها و 
قوانینی جدید را خلق 
کنم.

 |
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دنبال واژه های مناسب می گشتم

 جرج ارول| مهشید متولی

|

پانــزده ســال مشــغول تمریــن ادبیاتــی کامــاًل متفــاوت بــودم. داســتاني بی وفقــه دربــاره ی خــودم، 
نوعــی یادداشــت روزانــه کــه فقــط تــوی ذهنــم بــود. وقتــی خیلــی بچــه بــودم، در خیالــم تصــور 
ــم  ــز مجس ــای هیجان انگی ــان ماجراه ــود را قهرم ــتم و خ ــود هس ــن ه ــاًل رابی ــه مث ــردم ک مي ک
ــه  ــتان هایم هرچ ــتم و داس ــت برداش ــده دس ــیفتگی زنن ــود ش ــی زود از خ ــی خیل ــردم. ول می ک

ــدم. ــردم و می دی ــه می ک ــد از آن چ ــی ش ــاً توصیف ــر، صرف بیش ت
 لحظاتــی ایــن نــوع نوشــتن یکــي پــس از دیگــري بــه مغــزم هجــوم مــی آَوَرد: »در را هــل داد 
ــزی  ــرد. روي می ــور مي ک ــلین عب ــرده موس ــید از پ ــور خورش ــو زرد ن ــد، پرت ــاق ش و وارد ات
کــه یــک بســته کبریــت نیمــه بــاز کنــار دوات قــرار گرفتــه بــود، خــم شــد. دســت راســت در 
جیــب بــه طــرف پنجــره رفــت. آن پائیــن در خیابــان گربــه ای گل باقالــی برگــی مــرده را دنبــال 

ــره.« ــره و غی ــرد و غی می ک
 ایــن عــادت تــا حــدود بیســت و پنــج ســالگی ادامــه داشــت،  درســت تمــام ســال های فعالیــت 
غیــر ادبــی ام. گرچــه می بایســت دنبــال واژه هــای مناســب می گشــتم کــه در واقــع جســت وجو 
ــاً برخــالف  ــف می کشــیدم تقریب ــرای توصی ــی کــه ب ــه نظــر مي رســد زحمات ــم می کــردم، ب ه
ــبک  ــت س ــتان«م می بایس ــم،  »داس ــان می کن ــود. گم ــرون ب ــار از بی ــي اجب ــت نوع ــم و تح میل
نویســنده های مختلفــی را انعــکاس مــی داد کــه در ســنین مختلفــي تحســین می کــردم، ولــی تــا 

آن جایــی کــه بــه خاطــر مــی آورم، همیشــه همــان کیفیــت توصیفــی موشــکافانه را داشــت. 
ــد  ــا و پیون ــی آواه ــا را کشــف کــردم یعن ــذت خــود واژه ه ــان ل حــدود شــانزده ســالگی ناگه
ــه  ــتم چ ــه می خواس ــت ک ــوم اس ــن معل ــتم، بنابرای ــت داش ــده«  را دوس ــت گمش ــا. »بهش واژه ه
ــتم،  ــی داش ــوع کتاب ــه ن ــتن چ ــه نوش ــل ب ــه تمای ــت ک ــن اس ــورم ای ــم. منظ ــی بنویس ــوع کتاب ن
ــی  ــار از جزئیات ــم سرش ــز بنویس ــی غم انگی ــا پایان ــم ب ــتی و حجی ــی ناتورالیس ــتم رمان می خواس
توصیفــی و لبخندهــای گیــرا، هم چنیــن پــر از قطعه هــای فاخــر کــه الفــاظ در آن تــا انــدازه ای 
هــم بــه دلیــل آوایشــان بــه کار بــرود و در واقــع اولیــن رمانــی کــه تــا بــه آخــر تمامــش کــردم 
»اوقــات برمــه«، کتابــی تقریبــاً بــه همیــن ســبک اســت. ایــن کتــاب را در ســی ســالگي نوشــتم 

ــودم. ــه ب ــل ریخت ــی طــرح آن را از خیلــی قب ول
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ــن  ــچ کار دیگــری چنی ــهٔ خودکشی ســت. هی ــاب نوشــتن به مثاب کت
وقت گیــر نیســت، چنیــن نیــاز بــه تــالش نــدارد و نســبت بــه 
ــد...  ــتگی را نمی طلب ــار و از خودگذش ــن ایث ــی اش چنی ــع آن مناف
ــط ده  ــه فق ــد ک ــر ش ــد متذک ــد بای ــه نمی دانن ــته ک ــرای آن دس ب
ــود...  ــف می ش ــد مؤل ــاب عای ــد کت ــت جل ــت پش ــد از قیم درص

بهتریــن نویســندگان آن هایــی هســتند که کمتر می نویســند و بیشــتر 
ســیگار می کشــند و به طــور معمــوِل دو ســال، بیســت ونه هزار 
را  صفحــه ای  دویســت  کتابــی  تــا  دارنــد  نیــاز  ســیگار  نــخ 
ــتن  ــه از نوش ــتمزدی را ک ــش از دس ــاده، بی ــان س ــه زب ــند. ب بنویس
ــتان  ــی از دوس ــد. یک ــیگار می خرن ــود س ــان می ش ــاب عایدش کت
ــا و  ــران، پخش کننده ه ــام ناش ــت: »تم ــن می گف ــه م ــنده ام ب نویس
کتاب فروش هــا ثروتمنــد و در عــوض، نویســندگان فقیــر هســتند.«

ایــن مشــکل در کشــورهای توســعه نیافته کــه کتاب خوان هــای 
اســت...                             دارد، حادتــر  کمتــری 

گابریل_گارسیا_مارکز ؛ رسوایی قرن و دیگر نوشته ها. ترجمهٔ 
مهدی نمازیان )۱۳۹8(. چاپ اول. تهران: کتاب کوله پشتی. 
صفحهٔ ۲۰۹.

 بهرت است  کمرت بنویسیم

| گابریل گارسیا مارکز

|

ین نویسندگان  بهرت
آن هایی هستند 
که بیشرت سیگار 
می کشند.

 |



44دوماهنامه ادبی . شماره نهم  1398

ــم  ــن موضــوع خواهی ــه ای ــه ب ــژه کشــورهای توســعه یافت ــخ جوامــع مختلــف و بوی ا مــروز تاری
ــه  ــت و ن ــه صنع ــوژی، ن ــه تکنول ــه ن ــی جامع ــد و پویای ــی رش ــل اصل ــی از دالی ــه یک ــید ک رس
ــا از  ــه ه ــال اندیش ــارب آرا و انتق ــه ورزی، تض ــای اندیش ــعه فض ــه؛ توس ــوده بلک ــاورزی ب کش
اندیشــمندان آن جامعــه یــا جوامــع دیگــر بــه مــردم اســت. در ایــن میــان توجــه بــه ایــن کــه ایــن 
انتقــال چگونــه و بــا چــه ابــزاری شــکل بگیــرد تــا موضــوع مطروحــه مــورد اســتقبال مخاطــب 

قــرار بگیــرد، بســیار اساســی اســت.
بــا ایــن نــگاه عرصــه هنــر را مــی تــوان یکــی از مولفه هــای موثــر در ایــن فرآینــد دانســت کــه 
ــان  ــت بی ــتن در حقیق ــت. نوش ــبد آن اس ــر س ــندگی گل س ــات و نویس ــر ادبی ــان هن ــن می در ای
ــه عمــوم جامعــه زوایــای دیــد خــاص  اندیشــه، نظــرگاه و دغدغــه افــرادی اســت کــه نســبت ب
تــر و مدقانــه تــر داشــته و ســعی بــر ایــن دارنــد کــه ایــن تراوشــات ذهنــی کــه در قالــب هــای 
ــه  ــاع ب ــف اجتم ــا ســطوح مختل ــرد را ب ــی گی ــی و..شــکل م ــی، احساســی، خیال ــف منطق مختل

ــا دیــدگاه خــود همســو گرداننــد. اشــتراک گذاشــته و ایشــان را ب
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــان ش ــز بی ــتن نی ــرای نوش ــری ب ــف دیگ ــای مختل ــروزه روز کارکرده ــا ام ام
ترویــج نویســندگی در بیــن مــردم مــی تــوان بــه آن کارکردهــا دســت یافــت کــه از آن جملــه؛ 
نوشــتن بــه عنــوان راهــی بــرای درمانــی برخــی مشــکالت روحــی و روانــی اســت. شــاید بــاورش 
ســخت باشــد امــا بــر اســاس تحقیقــات علمــی انجــام شــده در ســطح بیــن المللــی، ثابــت شــده 
اســت کــه نوشــتن در شــکل هــای مختلــف در کاهــش اســترس، افســردگی و بــاال بــردن ســطح 
امیــد در انســان هــا بســیار موثــر بــوده و از طریــق دعــوت دیگــران بــه نوشــتن، بــه نوعــی روشــی 

بــرای درمــان را بــه آنهــا پیشــنهاد مــی دهیــم.
بــه هــر روی صحبتــی کــه رفــت، بیــان مطالبــی بــود بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا مــی 
نویســم؟ امــا در کوتاهتریــن پاســخ مــی تــوان گفــت: مــی نویســم تــا بدانــم بــه چــه فکــر مــی 
کنــم. مــی نویســم تــا بگویــم بــه چــه فکــر مــی کنــم. مــی نویســم کــه بگویــم بهتــر اســت فکــر 

کنــم تــا قضــاوت. نظــر شــما چیســت؟

 سایه است  اما روشن
| داوود ملیک صیدآبادی

|
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»داستان های زیادی برای نوشتن وجود دارد«:
ــه  ــان مــی آورد. ب ــه زب ــن ســطور ب ــی اســت کــه راوی یکــی از داســتانهایم در اولی ــن صدای  ای
راســتی داســتانهای زیــادی بــرای روایــت وجــود دارد؛ داســتانهایی کــه نویســنده دوســت دارد 

همــه آنهــا را بنویســد و انتخــاب یکــی از آنهــا بــرای نوشــتن خیلــی ســخت اســت. 

نوشــتن یــک داســتان درســت مثــل ایــن اســت کــه شــما بگوییــد ایــن داســتان همــان داســتان بــا 
اهمیتــی اســت کــه مــی خواســتم بنویســم و بــه همیــن ترتیــب ذهــن نویســنده از آن پراکندگــی 
عجیــب و غریــب بیــرون مــی آیــد و همــه چیــز در یــک خــط متوالــی قــرار مــی گیــرد ، انــگار 

تمــام تخیــل او بســیج مــی شــود کــه تنهــا همیــن یــک داســتان را بنویســد. 

بــرای اینکــه تبدیــل بــه یــک نویســنده اخــالق گــرا شــویم ، بایــد بــه همــه زوایــای یــک زندگــی 
ــد اســت و چــه  ــزی ب ــم کــه چــه چی ــی اعــالم کنی ــا پرروی ــع قضــاوت ب ــم و در موق ــگاه کنی ن
چیــزی خــوب . همچنیــن بایــد ارزشــگذاری هــم کــرد و بــه خواننــده گفــت کــه کــدام یــک 

بهتــر از دیگــری اســت و همــه اینهــا بایــد همــراه بــا اعتمــاد بــه نفــس باشــد. 

همــه اینهــا بــه معنــای نظــم دادن بــه همــه حرفهایــی اســت کــه نویســنده مــی خواهــد بــه مخاطــب 
اش بگویــد و بــه بهــای نادیــده گرفتــن بقیــه اتفاقاتــی اســت کــه در اطــراف نویســنده رخ مــی 

دهد. 

  اعتماد به نفس داشته باشیم

| سوزان سانتاک

|
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چرا می خوانیم؟ چرا می نویسیم؟
ــت،  ــده اس ــه مان ــافتی ک ــتم و مس ــر گذاش ــت س ــه پش ــالهایی ک ــم و س ــر می کن ــودم فک ــه خ ب
سالهاســت در ســفر بــودم و در ســفر مانــدم، آنــگاه کــه نوشــتن بــرای هــر نویســنده ســفر اســت 
و بــرای هرخواننــده تجربــه ســفری کــه نرفتــه اســت، گاهــی، بــه ایــن فکــر میکنــم در آن روزی 
کــه رضــا کاظمــی نوشــت "چتــر نمی خواهــد ایــن هــوا؛ تــو را می خواهــد" بــه چــه چیــز فکــر 
می کــرد؟ امــا مــن زیــر چتــر در بــاران میــان واژهــا، بــه تــو فکــر می کــردم، انقــدر کلمــات را در 
نوشــته بــزرگان ادبیــات زیــر رو کــردم تــا تــو را پیــدا کنــم امــا، جــز ردی از تــو، چیــز دیگــری 
نبــود، پــس شــروع کــردم بــه نوشــتن بــا چمدانــی پــر از کلماتــی کــه از نوشــته هــا گوناگــون، 
ــه جســتجو کــردن اســت  و از  ــو رســیدن قــرض کــردم، کــه میــل زیســتن انســان ب ــه ت ــرای ب ب
ــیم  ــه می نویس ــه ک ــع آنچ ــیدن، در واق ــن و رس ــان رفت ــی در نوس ــس زندگ ــدادن ح ــت ن دس
ــه  ــت ک ــی اس ــم، همان ــه می خوانی ــه ک ــد و انچ ــف می کن ــان را تعری ــکارا خودم ــور اش ــه ط ب
ــا بخواننــد هســتی مــا را انســانهایی کــه  ــا هســتیم ت همــزاد پنــداری می کنیــم پــس می نویســم ت
ــد تنهــا نیســتند، تنهایــی داســتان کوتاهــی اســت از فصــل  ــه خودشــان ثابــت کنن ــد ب می خواهن
بــودن و هــر زندگــی کتابــی اســت از مجمــوع تمــام داســتانهای کوتــاه و بلنــد. حقایقــی کــه مــا 
ــا نوشــتن، حرفهایــی  ــا هنــر نویســندگی بــه اشــتراک می گذاریــم، ب بــه آن توجــه می کنیــم را ب
ــم و  ــکالت می پردازی ــی مش ــه بررس ــدن، ب ــا خوان ــود و ب ــو می ش ــت را بازگ ــود گف ــه نمی ش ک
تجربیــات کــه قابــل تکــرار نیســتند را بــه راحتــی در حافظــه ثبــت می کنیــم و احســاس میکنیــم 
ــا  ــه انته ــتن را ب ــدیم و زیس ــد ش ــار متول ــر ب ــم.  ه ــی کردی ــوح زندگ ــرت ن ــر حض ــد عم ــه ق ب

ــاره... ــاره و درب ــاره و دوب ــاره متولــد شــدیم و دوب رســاندیم و دوب
ــا خوانــدن و نوشــتن ادامــه دارد تــا ابــد و ابــد نــام دیگــر زندگــی مــن اســت  ــا ب  ایــن تکــرار ب
وقتــی مــی خوانیــم و مــی نویســیم کــه ایــن قانــون پایســتگی زندگیســت در ســیر تحــول تولــد 

تــا مــرگ.

نوشنت ادامه دارد

| علیرضا نصیری خانقاه

|
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ابتــدا در شــب می نوشــتم. بــرای این کــه مــن همیشــه روزهــا کار می کــردم و طبعــا شــب 
ــت و  ــودش هس ــان خ ــه انس ــت ک ــن اس ــب ای ــت ش ــه فضیل ــر این ک ــتم. دیگ ــتی می نوش بایس
خــدا. و هیچ کــس دیگــری جــز شــما نیســت و صفحــه ســفید کاغــذ و احســاس آزادی تمــام. 
ــان  ــه پای ــی را ب ــح بخش ــار صب ــه، چه ــی س ــدر« وقت ــا در »کلی ــی وقت ه ــت بعض ــن جه ــه همی ب
ــا خــودم. بــرای این کــه حــس  می رســاندم، شــروع می کــردم بــه ســماع، در خلــوت خــودم و ب
ــه یــک جایــی رســیده و ایــن تنهایــی خیلــی عالــی بــوده.  خوبــی داشــتم از این کــه خالقیــت ب
شــب خیلــی خــوب اســت. بعــدا کــه بــا مولــوی بیشــتر آشــنا شــدم متوجــه شــدم کــه او هــم شــب 
ــا در  ــود و مــن غالب ــام انقــدر صــدا در خیابان هــا نب را خــوب می شــناخته.... فقــط این کــه آن ای
ــه می خــوَرد  ــی کــه پل ــی هــم دوســت می داشــتم. خانه های زیرزمین هــا زندگــی می کــردم. خیل
می آیــد پاییــن. آن جــا ســکوت بیشــتر اســت. جالــب اســت کــه بعــد از نوشــتن »کلنــل« - کتابــی 
ــب  ــی عجی ــت خیل ــد. گف ــرم آذر خوان ــاب را دادم همس ــتم - کت ــام می نوش ــال تم ــه دو س ک
ــد.  ــواب می رفتی ــه خ ــما ب ــه ش ــه هم ــد از این ک ــب، بع ــم ش ــتی؟! گفت ــی نوش ــن را ک ــت، ای اس
ــان وزرا در یــک آپارتمــان کوچــک طبقــه ســوم زندگــی می کردیــم. گفتــم  آن ایــام در خیاب

شــب، وقتــی همــه خوابنــد.

 وقتی همه خوابند
| محمود دولت آبادی

|
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نویسنده ممکن است به دالیل گوناگون اثرش را ناتمام بگذارد و یا آن را پاره کند...
کاتریــن اوهــارا، نویســندۀ معاصــر گفتــه اســت: »شــبها بهتریــن موقــع بــرای کار کــردن اســت 
زیــرا درحالــی کــه همــه خوابنــد همــۀ فکرهــا و اندیشــه ها از آِن توســت.« شــکی نیســت کــه این 
وقــت خوبــی بــرای نوشــتن اســت زیــرا همــه خوابنــد و مزاحمــی نیســت و نویســنده می توانــد 
بنویســد امــا فکرهــا و وسوســه هایش کامــاًل بیدارنــد و دائــم او را بــه شــک می اندازنــد. نویســنده 
چــه »روزنویــس« باشــد چــه »شــب نویس« در خطــر برخــورد بــا مشــکلی اســت بــه اســم شــک. 
ــز اســت کــه اندکشــان نیکــو و افزونشــان مضــر اســت:  ــده اســت کــه ســه چی در »تلمــود« آم

خمیــر تــرش، نمــک و تردیــد.

ــه شــک انداختــن و ناامیــد کــردن هنرمنــد  در هــر اثــر هنــری شــیطانی اســت کــه وظیفــه اش ب
ــای  ــن جمله ه ــورد«، »ای ــه درد نمی خ ــن ب ــه، ای ــد: »ن ــوش او وزوز می کن ــم دم گ ــت. دائ اس
ــن کار  ــی... بدتری ــراری می کن ــه اش داری کار تک ــی«، »هم ــت داری می نویس ــه ای چیس کلیش

ــا... ــر اینه ــی نظی ــا تکــرار اســت« و تلقینهای دنی
کشمکش میان هنرمند و شیطانک... .

|

تا روشنایی بنویس!، ص15

|

ی شیطانی است  در هر اثر هرن
 | احمد  اخوت
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فقط از خودم ساخته است
 | سمیین بههباین

ــپاری.  ــل نمی س ــت اه ــه دس ــرا ب ــی؟ چ ــر نمی کن ــرا منتش ــی؟ چ ــم می نویس ــرا ک » چ
نوشــتن و بــه غبــار محفظه هــا ســپردن کفــران نعمــت اســت. حــرام کــردن نیرویــی اســت 
کــه از آن تــو تنهــا نیســت. چیــزی نیســت کــه در ســینه مدفــون شــود و بــا تــن بــه خــاک 

رود. بایــد پراکنــده شــود و همیشــه بمانــد.«

ــون«  ــری ارغ ــادرش » فخ ــده از م ــای بازمان ــا و دفتره ــته ه ــاره نوش ــرت درب ــا حس و ب
می نویســد: 

» مــادرم همیشــه می گفــت کــه فرصــت نداشــته اســت. از آن همــه شــعر و مقالــه داســتان 
و ترجمــه بــرای مــا چــه مانــده اســت؟ مــن کــه از او جــز یــک دفتــر بــا حــدود ســی غــزل 
ــوان و  ــه بان ــران و نام ــده ای ــای آین ــاید در روزنامه ه ــدارم. ش ــزی در دســت ن ــه چی و قطع
ــی  ــه مل ــه کتابخان ــد ب ــت. بای ــوان یاف ــزی از او بت ــر چی ــات قدیم ت ــا و مج ــه ه در روزنام
یــا مجلــس مراجعــه کنــم. کــو وقــت؟ کــو دل و دمــاغ؟ هــر کــس در زمــان خــودش بایــد 

حاصــل کار خــود را جمــع کنــد. دیگــران نــه فرصــت دارنــد و نــه تــوان.«
ــدا  ــی پی ــغله ها فرصت ــم از دل مش ــد بتوانی ــم. بای ــام دهی ــن کار را انج ــان ای ــد خودم بای
کنیــم، چــون پــس از مــا دیگــر هیــچ کــس فرصــت جمــع آوری آن هــا را نخواهــد داشــت. 

ایــن کار فقــط از خودمــان ســاخته اســت.
سیمین بهبهانی در کتاب زندگینامه خودنوشتش   با نام 
» با مادرم همراه« 

|
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 آواز کوزه    

| شهرزاد دهقاین

ــو و خشــمی در صــورت.  ــا بغضــی در گل ــن مــی روم، ب ــن پایی ــد زیرزمی از پله هــای بلن
خنــکای آنجــا بــه صورتــم شــتک می شــود. دیگــر چیــزی نمانــده بغضــم ترکیــده شــود 
ــه اینجــا می آمــدم.  ــود کــه ب ــار دوم ب ــرای ب ــوار زیرزمیــن بپاشــد. امــروز ب ــه در و دی و ب
ــم ازخودراضــی کــه  ــه برگشــتم و از دســت معل ــه خان ــار ظهــر وقتــی از مدرســه ب یک ب
ــر خــودم مســلط شــدم و فشــار  ــودم و آنقــدر ب ــاره کــرد، عصبانــی ب دفتــر دیکتــه ام را پ
ــنگینی هایش  ــم و س ــای دل ــا و حرف ه ــدم اینج ــت آم ــم، یک راس ــه نکن ــا گری آوردم ت
را خالــی کــردم و هــر آنچــه در دل داشــتم را آرام بــر دهانــه ی گوشــش زمزمــه کــردم. 
و االن وقتــی از زنــده مانــدن پــدر ناامیــد شــدیم و او در بســتر، جلــوی چشــم همگی مــان 
آخریــن لبخنــدش را زد و کمــی بعــد جــان از بدنــش بیــرون پریــد، حــال بــدی داشــتم. 
ــی  ــه آرام ــا ب ــردم، ام ــه می ک ــی زدم، موی ــغ م ــی دادم، جی ــر م ــه س ــه گری ــل هم ــد مث بای
از اتــاق بیــرون رفتــم و یک راســت آمــدم بــه زیرزمیــن و ســراغ کــوزه ی درددل. 
ــی  ــن را خیل ــه م ــزرگ ک ــد و از مادرب ــد و چرخی ــل گردی ــه نس ــل ب ــه نس ــوزه ای ک ک
دوســت داشــت بــه مــن رســید. از ۶ ســالگی کــه مادربــزرگ را از دســت دادم صاحــب 
ایــن کــوزه شــدم و هــر بــار کــه دلــم می گرفــت و یــا می شکســت ســریع بــه ســراغ کــوزه 
می رفتــم و تمــام حرف هــا و گله هــا و درددل هــا را درونــش می ریختــم. آن پــر می شــد

می شــنیدم  کــوزه  داخــل  از  را  مادربــزرگ  صــدای  گاهــی  خالــی.  مــن  و   

صداهایــی  گاهــی  و  می پرســید  را  بقیــه  حــال  و  مــی زد  حــرف  مــن  بــا  کــه 
تمامــی  فهمیــدم  بعدهــا  کــه  می شــنیدم  مــرد  و  زن  از  ناآشــنا  و  غریــب 
بودنــد. کــوزه  آن  صاحــب  گذشــته  در  کــه  هســتند  مــن  اجــداد  از  آنهــا 
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   بارهــا پیــش آمــده بــود کــه می نشســتم کنــار کــوزه و گــوش تیــز می کــردم و حرف هــا 
ــا  ــا و گفتگوه ــای بحث ه ــا پ ــنیدم و ی ــان و دل می ش ــا ج ــزرگ را ب ــای مادرب و قصه ه
ــه گــذر زمــان،  و هرازگاهــی بگومگوهــا و دعواهــای اجــدادم می نشســتم و بی توجــه ب
لــذت می بــردم از وجــود چنیــن گوهــری در زندگــی ام. خیلــی راحــت از طریــق کــوزه با 
دنیــای رفتگانــم ارتبــاط برقــرار کــردم و کســی از ایــن موضــوع مطلــع نبــود البتــه اگر هم 
بــه کســی می گفتــم باورشــان نمی شــد و حرفــم را دروغ و مــرا دیوانــه تلقــی می کردنــد. 
ــان  ــدن و امتح ــه ی درس خوان ــه بهان ــن ب ــه م ــی ک ــب یلدای ــر دارم ش ــه خاط ــوب ب خ
ــای  ــای مــردگان، دنی ــه دنی ــم ب ــم شــدم و رفت ــان جی ــم، از دســت مهمان نداشــته ی فردای
ــار اجــدادم ســپری کــردم.  ــن شــکل ممکــن در کن ــه بهتری ــدا را ب اجــدادم، و شــب یل
ــا  ــد. باب ــظ خوان ــایش حاف ــرا و رس ــدای گی ــا آن ص ــدرم، ب ــزرگ پ ــد، پدرب ــا اس باب
ــت  ــل گف ــد. دیگــری قصــه گفــت، دیگــری مت ــا اســد، شــاهنامه خوان ــدر باب ــرزا، پ می
ــه  ــنفتم و قص ــعر ش ــرم ش ــام عم ــدازه ی تم ــه ان ــب ب ــن آن ش ــری. م ــری و دیگ و دیگ
ــتم در  ــدم گذاش ــتان. ق ــر و هندوس ــتان و مص ــران باس ــه ای ــردم ب ــفر ک ــت، و س و حکای
متالطــم،  دریــای  در  کویــر،  دل  داغ  و  نــرم  شــن های  در  پادشــاهان،  قصــر 
جنگجویــان،  و  دالوران  پریــان،  شــاهزادگان،  و  شــاهان  و  جنــگ،  میــدان  در 
ایــرج  شــعرهای  دشتســتانی،  و  باباطاهــر  دوبیتی هــای  دیــدم.  را  همــه  و  همــه 
و  هــزار  قصه هــای  فردوســی،  غم نامــه ی  و  رزم نامــه  خیــام،  رباعیــات  میــرزا، 
می پیچــد. گوشــم  در  هنــوز  و....  بوســتان  و  گلســتان  حکایــات  شــب،  یــک 
ــکلی و  ــر مش ــود. و اگ ــرده ب ــا ک ــی ام را آرام و زیب ــرا و زندگ ــه م ــود ک ــوزه ب آن ک
ــزرگ  ــا آن ب ــی داد. ب ــداری م ــرا دل ــه م ــود ک ــد، آن ب ــل می ش ــی حاص دردی و رنجش
شــدم و دردهایــم را در آن ریختــم و همیشــه برایــم ســوال بــود کــه چقــدر یــک کــوزه 
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می توانــد گنجایــش و ظرفیــت داشــته 
ــه  ــردم ک ــک می ک ــی ش ــد! گاه باش
تــه کــوزه بــاز و یــا ســوراخ اســت 
و زیــرش دریایــی ژرف. دریایــی از 
نجواهــا و گالیه هــا، دریایــی از دردهــا 
ناامیدی هــا.  و  ترس هــا  رنج هــا،  و 
ــان  ــه خروش ــا را همیش ــن آن دری و م
می کــردم.  تصــور  مــوج دار  و 
کبــود. و  رنــگ  ســیاه  دریایــی 

   زمانــی کــه ازدواج کــردم آن کــوزه 
را بــا خــودم بــردم و البته بــرای عده ای 
مضحــک و یــا عجیــب بــه نظــر رســید 
ــه ام دارم  ــزی در جهیزی ــن چی کــه چنی
بــدون آن  مــن  نمی دانســتند کــه  و 
می میــرم. اگرچــه همســرم و بعدهــا 
پســرم، بــا ایــن موضــوع و آن کــوزه و 
وابســتگی مــن بــه آن مشــکل داشــتند 
ــد  ــاب می کردن ــه خط ــن را دیوان و م
و یــا آدم خرافــی. بــه هــر حــال برایــم 
مهــم نبــود، آنچــه مهــم بود وجــود آن 
ــود.  ــا اجــدادم ب ــد مــن ب کــوزه و پیون
حتــی بــا مــرگ مــادر و پــدرم غمگیــن 

ــا  ــم ب ــتم می توان ــون می دانس ــدم چ نش
آنهــا در ارتبــاط باشــم و همینطــور 
هــم شــد. صحبت هــا و درددل هــای 
ــا پــدر و مــادر تســالی  شــبانه ی مــن ب
خاطــری شــد بــرای رنج هــای مــن. 
شــد،  بــزرگ  خانــواده ام  رفته رفتــه 
و  کردنــد  ازدواج  پســرم  و  دختــر 
ــی شــدند  هــر کــدام صاحــب فرزندان
هنــوز خوگرفتــه ی کــوزه ام  مــن  و 
ــد  ــه نبای ــی ک ــاد اتفاق ــی افت ــودم. ول ب
نبایــد  کــه  آنچــه  شــد  و  می افتــاد! 
هــر  عــادت  طبــق  شــبی  می شــد! 
شــب، در زیرزمیــن کنــار اجــدادم 
نشســته بــودم و داشــتم از درد پــا و 
پیــری حــرف مــی زدم کــه ناگهــان از 
ــاط،  ــداد پســرم از حی صــدای داد و بی
بــه خــودم آمــدم و از جایــم بلنــد 
ــرد  ــاز ک ــت ب ــا عصبانی ــدم. در را ب ش
ــوم  ــه: معل ــد ک ــه ور ش ــن حمل ــه م و ب
ــی  ــه چ ــی؟ آخ ــکار می کن ــت چ هس
می خــوای از ایــن زیرزمیــن خــراب 
ــا  ــی؟ باب ــوزه ی لعنت ــن ک ــده و از ای ش
می میــره  داره  و  شــده  بــد  حالــش 
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ــت  ــا عصبانی ــا... ب ــو اینج ــت ت اون وق
ســمت کــوزه رفــت و بــه آن لگــد زد 
ــد  ــپس آن را بلن ــت. و س ــزا گف و ناس
کــرد و بــه زمیــن کوبیــد، و مــن قلبــم 
بــه صــدا درآمــد! بدنــم خشــک شــد! 
صــدای خــرد شــدن و شکســتن کــوزه 
و قلبــم هم زمــان در فضــای خنــک 
و ســاکت زیرزمیــن پخــش شــد و 
پاشــید. و بــه یکبــاره صــدای اجــدادم 
ــه شــکل  ــرون ریخــت و ب از کــوزه بی
ــن  ــه صــورت م ــی ب گنــگ و نامفهوم
ــچ  ــر هی ــت و دیگ ــوار ریخ و در و دی
کــوزه  و  نیامــد  کــوزه  از  آوازی 
ــد. ــوش ش ــد، خام ــاکت ش آرام و س

ــان  ــن آن روز در هم ــزرگ م    مادرب
بــه خاطــر رفتــار زشــت  زیرزمیــن 
پســرش کــه پــدر مــن می شــود ایســت 
قلبــی کــرد و از دنیــا رفــت. پدربزرگ 
ــد ســاعت بعــد در بیمارســتان  هــم چن
شکســته ی  تکه هــای  کــرد.  تمــام 
کــوزه ی مادربــزرگ را جمــع کردم و 
بــه پیرمــرد ســفالگر  محلــه دادم و از او 
خواهــش کــردم تــا هــر طــور شــده آن 

را درســت کنــد. دعــا می کــردم مثــل 
ــای  ــد و ج ــا نش ــود ام ــش بش روز اول
بــرای همیشــه  ترک هــای عمیقــش 
ــن  ــود و م ــان ب ــی در خانه م ــد. مدت مان
ســاعت ها بــه آن چشــم می دوختــم 
ببینــم  تــا  می کــردم  تیــز  گــوش  و 
صدایــی شــنیده می شــود یــا نــه. ببینــم 
خبــری از مادربــزرگ می شــود یــا 
نــه. کــه نشــد. مادربــزرگ انــگار قهــر 
ــه  ــت ن ــزی گف ــه او چی ــود. ن ــرده ب ک
ــط  ــر. فق ــس دیگ ــه ک ــزرگ و ن پدرب
هرازگاهــی صدایــی شــبیه مــوج دریــا 
از آن بــه گــوش می رســید. کــوزه 
غمگیــن بــود معــذب بــود اینجــا را 
ــوب  ــن را خ ــن ای ــت م ــت نداش دوس
اینکــه تصمیمــم را  می فهمیــدم. تــا 
گرفتــم کــوزه را بــردم و بــه دل دریــا 
بی پایــان.  و  ژرف  دریایــی  ســپردم. 
دریــای آبــی بی کــران همان جایــی 
کــه مادربــزرگ عاشــقش بــود. باشــد 
ــی  ــی و بی انتهای ــان در آب ــه آوازش ک
شــود. پخــش  آســمان  و  دریــا 
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1
با یک بغل گل سرخ می آیم!

زخم های قلبم شکوفه کرده است
اما افسوس

کسی گل های مرا نخواهد دید
بهار آمده

همه جا پر از گل و شکوفه است...

2
تو ماه را

بیش تر از همه دوست می داشتی
و حاال

ماه هر شب
تو را به یاد من می آورد

می خواهم فراموشت کنم
اما این ماه

با هیچ دستمالی
از پنجره ها پاک نمی شود

کنار دریا

 تو نیستی
یزم اما برایت چای می ر

برگزیده شعرها |  رسول یونان

3
بارانی مورب

در نیمروزی آفتابی
هیچ اتفاقی نیافتاده است

تنها تو رفته ای
اما من

قسم می خورم که این باران
بارانی معمولی نیست

حتما جایی دور
دریایی را به باد داده اند

4
نخست برگ ها پریدند

بعد پرنده ها
سرانجام درخت تنها ماند

در تابلوی بیابان!
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5
عاشق باشی

عاشق تر می شوی
و اگر دیوانه

دیوانه تر
این خاصیت دریاست

به همه چیز
وسعتی از جنون می بخشد

شاعران
از شهرهای ساحلی

جان سالم به در نمی برند.

6
همیشه چیزی هست 

که تو را به یادم بیاورد؛
نمی توانم فراموشت کنم!

گرامافونی
در اعماق خاطره ها روشن مانده . . .

7
 تو نیستي

اما من برایت چاي مي ریزم
دیروز هم

نبودي که برایت بلیت سینما گرفتم
دوست داري بخند

دوست داري گریه کن
و یا دوست داري

 مثل آینه مبهوت باش
مبهوت من و دنیاي کوچکم

دیگر چه فرق مي کند
باشي یا نباشي

من با تو زندگي مي کنم.
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11
بدهکار هیچ کس نیستم

جز همین ماه
که از پشت میله ها می گذرد

که می توانست
                  از اینجا نگذرد و

جایی دیگر
مثآل در وسط دریایی خیال انگیز

     بچسبد به شیشه کابین 
یک تاجر پول دار

بدهکار هیچ کس نیستم
جز همین ماه

                که تو را به یادم می آورد.

12
باید شعری تازه گفت

آهنگی تازه نواخت
باید در چوبی این باغ ها را

که در رویاهای مان شکل گرفته اند
رو به شهر باز کرد

باید
همه چیز را از نو ساخت

هیچ بادی
النه ی پرندگان را

دوباره سر جایش نمی گذارد.

13
تو ماه را

           بیشتر از همه دوست می داشتی
و حاال

ماه هر شب
                تو را به یاد من می آورد

می خواهم فراموشت کنم

8
سال هاست

          تلفنی در جمجمه ام
 زنگ می زند

و من
      نمی توانم گوشی را بردارم

سال هاست شب و روز ندارم
اما بدبخت تر از من هم هست

او
همان کسی ست که

 به من زنگ می زند ! 

9
اندوه ها در من شعله ور است و

ابرها در من در حال بارش
نیمی آتشم
نیمی باران

اما بارانم آتشم را خاموش نمی کند...

10
تو ماه را

بیشتر از همه دوست می داشتی
و حاال ماه هر شب

تو را به یاد من می آورد
می خواهم فراموش ات کنم

اما این ماه
با هیچ دستمالی

از پنجره ها پاک نمی شود!
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اما این ماه
             با هیچ دستمالی

  از پنجره ها پاک نمی شود ...

16
این ابرها را

من در قاب پنچره نگذاشته ام
که بردارم.

اگر آفتاب نمی تابد
تقصیر من نیست

با این همه شرمنده توام
خانه ام

در مرز خواب و بیداری ست
زیر پلک کابوس ها

مرا ببخش اگر دوستت دارم
و کاری از دستم بر نمی آید.

17
عشق

راهی ست برای بازگشت به خانه
بعد از کار

بعد از جنگ
بعد از زندان

بعد از سفر
بعد از …

14
داشتم از این شهر میرفتم

صدایم کردی
جا ماندم

          از کشتی ای که رفت و 
غرق شد

البته...
این فقط می تواند 

یک قصه باشد
      در این شهر دود و آهن

دریا کجا بود
    که من بخواهم 

سوار کشتی شوم و...
     تو صدایم کنی

فقط می خواهم بگویم
تو نجاتم دادی

                   تا اسیرم کنی

15
قول بده که خواهی آمد

اما هرگز نیا!
اگر بیایی

همه چیز خراب می شود
دیگر نمی توانم

این گونه با اشتیاق
به دریا و جاده خیره شوم

من خو کرده ام
به این انتظار

به این پرسه زدن ها
در اسکله و ایستگاه

اگر بیایی
من چشم به راه چه کسی بمانم؟
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 من فکر می کنم
فقط عشق می تواند

پایان رنج ها باشد
به همین خاطر

همیشه آوازهای عاشقانه می خوانم
من همان سربازم

 که در وسط میدان جنگ
محبوبش را فراموش نکرده است. 

» خوابها و صداها«

ــه  ــه هم ــده  ک ــاورم ش ــم ب ــودم ه دیگرخ
راســت مــی گوینــد بــرای همیــن مــی 
بنویســم  را  چیزهایــی  برایــت  خواهــم 
وتــو بایــد آنهــا را بخوانــی. شــاید ایــن 
ــی را  ــی و روان پریش ــکی دیوانگ ــه ش دوب
از جانــم بیــرون کنــی. مــی ترســم ایــن 
ــت  ــه اش درس ــا هم ــگاه ه ــن ن ــا، ای حرفه
باشــد. یکهوئــی تــوی دلــم خالــی مــی 
شــود. همــه اگردرســت مــی گوینــد یعنــی 
امــا چطــوری؟ کــی؟  ام؟!  مــن دیوانــه 
نکنــد خیــاالت بَــَرم داشــته از تنهایــی و 
ــاق؟ شــاید کمــی  ــن ات دیوارهــای ســرد ای

بیفتــد.  ازَســرم  موهومــات  ترایــن  بعــد 
همیشــه بیــن چیزهایــی ســردرگمم کــه 
نمــی دانــم خــوب بــوده انــد یــا بــد؟ چیزی 
کــه ازهمــه بیشــتر مــی شــوراندم ایــن 
ــی  ــای عجیب ــت. خوابه ــا و صداهاس خوابه
مــی بینــم آنقدرعجیــب کــه دربیــداری 
هــم آزارم مــی دهنــد؛ مثــال همیــن دیشــب 
ــود روی  خــواب فلــک را دیــدم. نشســته ب
کــوه دماونــد وازآن بــاال بــه زمیــن ُزل زده 
بــود گیــس هــاش کــه تــا قــوزک پاهــاش 
پاییــن آمــده بــود ســفید ســفید بودنــد مثــل 
ــاش  ــوک پاه ــا ن ــم ت ــهاش ه ــرف. ریش ب
ــک را  ــه حــال فل ــا ب ــود. ت ــزان شــده ب آوی
انقدرغمگیــن ندیــده بــودم. یــک پایــش از 
کــوه آویــزان شــده بــود و پــای دیگــرش را 
جمــع کــرده بــود تــوی شــکمش ودســتش 
را گــره زده بــود دورش انــگاری نــوزادی 
ــی  ــی ن ــود.  درن ــه خــودش چســبانده ب را ب
ــم را  ــه بدن ــدم ک ــزی را دی ــمانش چی چش
ــی  ــد ازمدت ــک بع ــرد. فل ــی ک ــور مورم م
ایســتاد روی کــوه و قــد کشــید تــا بــه 
ــاال  ــدر ب ــت، آنق ــاال رف ــدر ب ــمان.  آنق آس

  صداها و رویاها
 |  مهرو پیرحیایت
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ــیاه .  ــت رود س ــد پش ــان ش ــه پنه ــت ک رف
ــگ  ــی ُگن ــدم ترس ــه بیدارش ــواب ک از خ
ــم.  ــوی جان ــه و ت ــود در ت نشســت کــرده ب
ــده  ــخ ش ــم تل ــزه ی دهان ــته و م ــم خس بدن
ــدم.  ــه کســالت گذران ــام روز را ب ــود. تم ب
همیــن خوابهــا دارد مــرا دیوانــه مــی کنــد. 
بــه نظــرت دیوانــه شــده ام؟ یــا ایــن تنهایــی 
ــد.  ــی کن ــه م ــرا دیوان ــرد دارد م ــاق س و ات
ــی  ــوری حال ــودی و ط ــا ب ــو اینج کاش ت
ام مــی کــردی کــه دیوانــه نیســتم. امــا 
ــی  ــو را م ــتی. پت ــا نیس ــه اینج ــوس ک افس
کشــم روی ســرم بــوی نــا مــی دهــد. 
بــوی اســتفراغ بچــه. آن را مــی ُســرانم 
ــع  ــود. جم ــی ش ــردم م ــا س ــم ام ــن پای پایی
مــی کنــم بدنــم را مــی شــوم مثــل جنینــی 
بــزرگ. بعــد از ترســم جیــغ مــی زنــم. 
ــتار  ــاره آن پرس ــا دوب ــغ ت ــت جی ــغ پش جی
مــی آیــد آن یکــی هــم دنبالــش مــی 
ــرد و آن  ــی گی ــم م ــرا محک ــی م دود یک
دیگــری هــم چنــد آمپــول فــرو مــی کنــد 
ــاده  ــم افت ــام روی ه ــاال پلکه ــم. ح در بدن
انــد. لحظــه ای خــواب مثــل شــیرینی عســل  

یــواش یــواش نشســت مــی کنــد درهمــه ی 
ــا.  ــم ام ــم بخواب ــی توان ــم نم ــودم بازه وج
گیــج و منــگ روی تخــت افتــاده ام. بازهم 
صداهــا را مــی شــنوم و اگررمــق داشــتم و 
ــاز مــی کــردم همــه  پلکهــای ســنگینم را ب
چیــز را مــی دیــدم. ایــن صداهــا کــه مــدام 
مــی پیچنــد تــوی گوشــم مثــل اینکــه همــه 
ــم  ــد. نمــی دان ــوی ســرم مــی کوبن شــان ت
ــا بعــدش  ــودم ام ــی درآن حــال ب چــه مدت
بلنــد مــی شــوم ومــی نشــینم صداهــا قطــع 
مــی شــوند. فکــر مــی کنــم شــاید صداهــا 
از زیرزمیــن مــی آینــد. ســنگین و گیــج از 
ــی  ــم را م ــم و گوش ــی آی ــن م ــت پایی تخ
ــی  ــی نم ــچ صدای ــن هی ــم روی زمی خوابان
شــنوم. خوشــحال باخــودم مــی گویــم 
خــوب اســت حــاال یــک دل ســیر مــی 
ــابی در  ــت و حس ــوز درس ــا هن ــم ام خواب
ــاره آن  ــه جــا نشــده ام کــه دوب ــم جاب جای
ــه مــی شــوم و  ــا را مــی شــنوم کالف صداه
ــار قیافــه  گــوش هــام را مــی گیــرم  ایــن ب
ی آن زن را مــی بینــم همــان کــه بیســت و 
هشــت ســاله بــود. وقتــی مــی خواباندمــش 



60دوماهنامه ادبی . شماره نهم  1398

روی تخــت مخصــوص ترســیده بــود خیلی 
ترســیده بــود پاهــاش را کــه اززانوخــم 
شــده بــود بــا دســتهام گذاشــتم روی گیــره 
هــای مخصــوص لبــه ی تخــت. مــی دیــدم 
کــه همــه ی بدنــش مــی لــرزد. چنــد آمپول 
ــه خیالــم  مــی زنــم تــوی ِســُرم و بدنــش. ب
ــه  ــد. میل ــی کن ــس نم ــزی را ح ــر چی دیگ
را کــه مــی چرخانــدم تــوی جانــش لحظــه 
ای نگاهــم ُســرید روی نگاهــش صورتــش 
ــر  ــب پ ــش ل ــود و بدن ــود شــده ب ازدرد کب
ــال اینکــه دارم  ــه خی ــود از عــرق. ب شــده ب
نجاتــش مــی دهــم از یــک تکــه گوشــت 
امــا مــی دانســتم کــه اگــر یــک تکــه 
ناخــن از گوشــتت بلنــد شــود دردش مــی 
ــگ زن  ــدم رن ــتخوانت. دی ــه اس ــا ت رود ت
ــه ســفیدی. کارم کــه تمــام  تاســیده شــد ب
شــد ولــش کــردم تــوی اتــاق تــا بعــد بــروم 
ــوی  ــودم ت ــه ب ــه رفت ــاره ک ــروقتش. دوب س
اتــاق مثــل میــت شــده بــود بدنــش یــخ زده 
بــود چشــمان وق زده اش بــه در مانــده بود. 
ــواب  ــدم درخ ــواب دی ــاره خ ــب دوب دیش
راه افتــاده بــودم دنبــال جنــازه ام. وقتــی از 
ــد کــردم و ایســتادم  ــا تن راهــرو گذشــتم پ
صــورت بــه صــورت خــودم. بــاورم نشــد. 
ــت  ــی ازدرون ــی وقت ــی کن ــاور نم ــم ب توه

بیــرون بیایــی وخــودت را ببینــی. هیچکــس 
ای  غریبــه  بــا خــودت  کنــد.  باورنمــی 
انــگار! درســت مثــل زمانیکــه خــودت 
را بــرای اولیــن بــار درآینــه مــی بینــی. 
خــودم ازخــودم ترســیدم. دوســت داشــتم 
هــوار بکشــم. نمــی توانســتم امــا. انــگاری 
بــا دســت گلویــم را فشــار مــی دادنــد. 
ــی آن  ــی کن ــو باورم ــی؟ ت ــو چ ــتی ت راس
حرفهــا را؟ بــه نظــرت مــن دیوانــه شــده ام؟ 
دیــروز یکــی داشــت بــرای کســی تعریــف 
ــوده  ــدی ب ــن زن بســیار ب مــی کــرد کــه م
ــم  ــی به ــتم؟ کاش یک ــاال نیس ــی ح ام؛ یعن
ــی  ــط یک ــا فق ــه اینه ــی داد ک ــداری م دل
ازهمــان خوابهــای عجیــب و غریبنــد. همــه 
پنهــان مــی کننــد امــا. همــه فکرمــی کننــد 
ــن  ــم بی ــه ام. همیشــه گیرمــی کن مــن دیوان
ــه  ــع هم ــه نف ــم ب ــه خیال ــه ب ــی ک چیزهای
اســت؛ امــا نیرنگــه ی درونــم اســت و 
هیــچ چیــز بــه نفــع کســی نیســت. ای 
لعنــت برایــن... همیشــه ســردم اســت. درو 
دیوارایــن اتــاق را ازفلــز ســاخته انــد انگارو 
فــرو کــرده انــد زیــر خروارهــا یــخ. بدنــم 
ــرم  ــم هنوزگ ــود. بخاردهان ــی ش مورمورم
اســت امــا. کاش تــو اینجــا بــودی مثــل آن 
زمانهایــی کــه درهــم گــره مــی خوردیــم و 
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تــو آنقــدر گــرم بــودی کــه مــن احســاس 
ــا  ــا اینج ــانی؛ ام ــوه آتشفش ــردم ک ــی ک م
ــد روز  ــم چن ــی دان ــت. نم ــرد اس ــرد س س
ــده ام شــاید یــک روز  اســت کــه آدم ندی
ــواب  ــاره خ ــب دوب ــد روز دیش ــاید ص ش
ــرب  ــم از مغ ــید ه ــدم. خورش ــی دی عجیب
دمیــده بــود هــم از مشــرق. مــردم گلــه 
ــد. ناگهــان  ــه دورهــم جمــع شــده بودن گل
وحشــت زده بــا چشــمهای تــب آلــود. 
ــد.  ــر کشــان مــی دویدن ــه هــر طــرف نفی ب
مــردی از میــان آنهــا پرســید: اگــر مــاه هــم 
دو تــا باشــد چــه؟ همــه ایســتادند. دیگــری 
ازانتهــای جمعیــت گفــت: نکنــد هــر کــدام 
ــه ای در  ــاره ولول ــا باشــیم؟ دوب ــا دو ت از م
آنهــا پیچیــد. مــن کــه ازهمــه جــدا افتــاده 
بــودم بــه آســمان نــگاه کــردم فقــط یــک 
خورشــید دیــدم آن هــم وســط آســمان 
ماننــد ســکه ای مــی درخشــید بــرای همیــن 
داد زدم آهــای مــردم و دســتم را بــه طــرف 
ــد! در آســمان  ــم. ببینی آســمان نشــانه گرفت
فقــط یــک خورشــید مــی درخشــد. همــه 
ــد.  ــاال گرفتن ــه آســمان ب سرهاشــان را رو ب
ای  گفتنــد  و  کردنــد  مــن  بــه  رو  بعــد 
بــه  یکهوئــی  حرامــزاده  گــوی  دروغ 
ــم  ــای بدن ــه ه ــدند تک ــه ور ش ــم حمل طرف

بــود. پراکنــده  غباردرهــوا  ذرات  مثــل 
ــم  ــوی دماغ ــد ت ــی پیچ ــه م ــا ک ــن بوه ای
حالــم را هــم خــورده مــی کنــد. بــوی 
خــون بــوی نطفــه. همــه چیــز بــو مــی 
دهــد. نــان بــو مــی دهــد. آب هــم بــود مــی 
دهــد. تــوی حمــام دســت مــی کشــم روی 
ــم.  ــی کن ــو م ــا را ب ــی ه ــا و کاش دیواره
ــده مــی دهــد.  بــوی گوشــت لهیــده ی مان
ــم و ایســتاده مــی  ــاز مــی کن شــیر آب را ب
ــرم شــره  ــرق س ــم زیــر آب. آب از ف مان
ــن. دســتم را روی شــکم  ــا پایی ــد ت مــی زت
ــت.  ــاف اس ــاف ص ــم. ص ــی کش ــم م صاف
نفــس راحتــی مــی کشــم. قطــره هــای 
ــن.  ــرد روی زمی ــی س ــم م آب از روی بدن
ــی  ــم را م ــدم و صورت ــی بن ــمانم را م چش
ــر شرشــر آب. موهــای خیــس و  ــرم زی گی
پرکالغــی ام چســبیده بــه پیشــانی و دور 
ــی  ــودم م ــان خ ــه ج ــف ب ــا لی ــم. ب گردن
افتــم پوســتم گلــه گلــه قرمــز مــی شــود امــا 
ــاز لیــف مــی کشــم. صدایــی مــی پیچــد  ب
تــوی گوشــم و بــاز مــی پیچــد. شــیررا مــی 
بنــدم. صــدا قطــع مــی شــود. بــه دوروبــرم 
نــگاه مــی کنــم. چیــزی یــا کســی را نمــی 
ــو روی  ــم کــه یکه ــی چرخان ــم. ســر م بین
دیــوارآن چشــمها را کــه پخــش و پــال 
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هســتند مــی بینــم. تکانــی مــی خــورم 
و بــدن لخــت و خیســم بــه دیــوار مــی 
خــورد. معلــوم نیســت عصبانــی هســتند 
یــا غمگیــن. فقــط بــه مــن زل زده انــد. 
بینشــان یــک جفــت چشــم خاکســتری 
رنــگ بدجــوری نگاهــم مــی کنــد هرچــه 
ــی  ــاد نم ــه ی ــی آورم ب ــار م ــزم فش ــه مغ ب
آورم آن چشــمها را کجــا دیــده ام. ســر 
ــی روم. ــرون م ــام بی ــم وازحم ــی چرخان م

پرســتار بــا دکتــر بــاالی ســرم حــرف 
مــی زننــد. دکتــر مــی گویــد: روزهــا 
کلرپرومازیــن  میلــی  پنجــاه  بــراش 
هالوپریــدول. بــراش  شــبها  بزنیــد 

آقــای  پرســد:  مــی  پرســتار 
نیــاد؟ پیــش  مشــکلی  دکتــر 

مشــکلی؟  چــه  گویــد:  مــی  دکتــر 
یکدفعــه بزنــه یــه بالیــی ســر خــودش 
بیــاره هزارتــا صاحــب پیــدا مــی کنــه. 
امــا  کافیــه  زدیــن  کــه  همینــا  امــروز 
بزنیــن. کــه گفتــم  رو  اونایــی  فــردا  از 

رنــگ  خاکســتری  چشــمان  درگیــرآن 
هســتم هنــوز. صدایــی در گوشــم وزوز 
ــی  ــد م ــد. صــدا کــم کــم کــه بلن ــی کن م
شــود مــی شــنوم کــه دختــری مــی خوانــد 
خــواب  گلــم  الالالال  پونــه.  الالالالگل 
دنیــا  پونــه  گل  الالالال  خونــه.  تــوی 
اینجورنمــی مونــه. بدنــم مورمورمــی شــود. 
ــمهای  ــی آورم آن چش ــاد م ــه ی ــره ب باالخ
خاکســتری رنــگ را. همــان دختــر هجــده 
زخمــی  آهــوی  مثــل  را.  ســاله  نــوزده 
ــاه  ــای کوت ــن. موه ــه م ــود ب ــاه آورده ب پن
قهــوای رنگــش بــا آن پوســت مهتابــی 
اش چنــان جفــت و جــور بــود انــگاری 
ــن.  ــت ویتری ــود پش ــتاده ب ــکی ایس عروس

ــتش  ــرد. دس ــی ک ــم م ــود نگاه ــض آل بغ
شــکمش  کوچــک  برآمدگــی  روی  را 
کشــیده  دراز  وقتــی  بــود.  گذاشــته 
آرامــی  صــدای  بــا  تخــت  روی  بــود 
پرســیده بــود: اینــم دردش مــی گیــره؟
اون  نــه.  بــودم:  گفتــه  خشــک 
هنــوز. نگرفتــه  جــون  کــه 
ــی  ــس چــرا صداشــو م ــود: پ ــه ب ــخ گفت تل
خــوره. مــی  وول  بدنــم  تــوی  شــنوم. 
ــوی  ــد ت ــی کن ــت م ــش نشس ــی حرف تلخ
جانــم. دســت سســت مــی کنــم امــا نیرنگــه 
ــی  ــد. ه ــی زن ــوک م ــاره ن ــم دوب ی درون
ــی  ــاره راض ــا دوب ــم ت ــد به ــی زن ــوک م ن
ــود از  ــگاری پشــیمان شــده ب مــی شــوم. ان
کندنــش. وقتــی پاهاشــو گذاشــتم روی 
تخــت فلــزی تــرس بــرم داشــت از باریکــی 
اســتخوانهاش. زل زل نگاهــم مــی کــرد 
آمپولهــا را فــرو کــردم تــوی جانــش. چنــد 
ــه خیــال اینکــه کمتــر درد  ــا هــم بیشــتر ب ت
ــیدن  ــرون کش ــل از بی ــگاری قب ــد. ان بکش
آن تکــه گوشــت، مــرده بــود خــودش.
از شــبی کــه خــواب دیــدم بــه دنبــال 
ــده  ــی ندی ــر خواب ــی روم دیگ ــازه ام م جن
ــی در  ام همــه جــا ســفید اســت و در کانال
ــرو  ــی روم و ف ــرو م ــم. ف ــرو افتادن ــال ف ح
مــی روم تــا تهــی کــه نمــی دانم کجاســت.
ســعی مــی کنــم بخوابــم فقــط چنــد دقیقــه. 
ــم  ــی ده ــار م ــدم و فش ــی بن ــمهامو م چش
روی هــم. صــدای قهقــه ی زن را مــی 
شــنوم. اولیــن بــارش نبــود. چنــد ســال 
ــراق.  ــور قب ــود همینط ــده ب ــم آم ــش ه پی
خــودش  بــود  آمــده  کــه  هــم  اینبــار 
درازکشــیده بــود روی تخــت فلــزی. چــاق 
ــوص را  ــاس مخص ــود. لب ــده ب ــل ش ترازقب
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ــود:  ــه ب ــد گفت ــا پوزخن کــه دســتش دادم ب
ــتاِن.  ــا بیمارس ــه اینج ــا. مگ ــال باب ــی خی ب
جلــوی چشــمم کنــد همــه ی آنچــه در 
روی  افتــاد  دراز  بــه  دراز  و  بــود  تنــش 
ــرد.  ــی ام ک ــه حال ــی ب ــش حال ــت. بدن تخ
ــش ول  گوشــتهایی کــه از همــه جــای بدن
شــده بــود و شــل. شــکمش مثــل یــک 
لگــن وارونــه ی کوچــک قلمبــه شــده 
بــود. پاهــاش را بــاز کــرد و گذاشــت روی 
شاســی مخصــوص تخــت. گفتــه بــود: زود 
تمامــش کــن کــه کلــی کار دارم. مــن 
ــودم  ــه ب ــش گفت ــردم. قبل ــش ک ــم تمام ه
ــودش  ــه روی خ ــده ب ــر آم ــی دی ــه کم ک
نیــاورده بــود امــا. گفتــه بــود با بچــه کارش 
کســاد مــی شــود. بایــد بکنــم بــراش. روی 
دیوارحمــام فقــط چشــمهای او مــی خنــدد.

 کــی فکــرش را مــی کــرد کــه تــو از 
ــی  ــرش را م ــی فک ــال ک ــروی. اص ــم ب پیش
ــراری بدهــد.  ــو را ف ــی ام ت کــرد کــه نازای
کــی فکــرش را مــی کــرد اخراجــم کننــد 
از آن بیمارســتان خــراب شــده. اصــال کــی 
فکــرش را مــی کــرد کــه تــو همــه ی 
ــاره  ــرم. دوب ــی س ــی کن ــا را خال آن چیزه
ــی  ــد م ــر بلن ــوند. س ــی ش ــد م ــا بلن صداه
کنــم شــاید تــو را دورو بــرم ببینــم امــا 
نیســتی. خیلــی وقــت اســت کــه رفتــه 
ــی  ــگ م ــگ ون ــوی ســرم ون ــزی ت ای چی
ــم  ــت حال ــم روی تخ ــی کش ــد. دراز م کن
هــم خــورده مــی شــود. اســتفراغ تــوی 
ازتخــت  دهــم.  مــی  پاییــن  را  گلویــم 
پاییــن مــی آیــم. کنــار پنجــره ی اتــاق 
مــی ایســتم. نــور زرد چراغهــای شــهرداری 
پخــش مــی شــود روی پیــاده رو. زن و 
مــردی دســت در دســت هــم ازخیابــان مــی 

ــورد.  ــی خ ــم م ــم به ــاره حال ــد. دوب گذرن
روی آســفالت خیابــان پشــنگه هــای خــون 
گلــه بــه گلــه دیــده مــی شــود. چیــزی روی 
ــه  ــره فاصل ــد. از پنج ــی کش ــج م ــم خن دل
مــی گیــرم. امــا صــدای ونــگ ونــگ بچــه 
ــی کشــاند.  ــای پنجــره م ــرا پ ــاره م ای دوب
ســرمی چرخانــم بــه بیــرون کســی را نمــی 
ــوز.  ــد هن ــی آی ــا. صــدای ونگــه م ــم ام بین
یکهوئــی از تــوی ماشــین پــارک شــده 
بینــم. آن ســگ را  ای آن بچــه را مــی 
ــرون  ــش بی ــش ازدهان ــم زبان ــی بین ــم م ه
ــه مــی زد. در پنجــره را  ــه ل ــود و ل ــده ب آم
ــار بلنــد مــی گویــم  ــاز مــی کنــم. چنــد ب ب
چــخ چــخ. صدایــم را نمــی شــنود. چیــزی 
تــوی دلــم هــم مــی خــورد. صــدای ونگــه 
و صــدای ســگ مــی پیچــد تــوی گوشــم. 
پایــم را مــی گــذارم روی لبــه ی پنجــره و 
ــی  ــفید رد م ــال س ــن. از کان ــی روم پایی م
شــوم و تاالپــی مــی افتــم روی ســفتی کــه 
نمــی دانــم چیــه؟ صــدای رد شــدن چیــزی 
ســنگین از رویــم را حــس مــی کنــم. مــن 
ــای  ــنگه ه ــن. پش ــده ام روی زمی ــن ش په
خونــم پخــش شــده اســت هــر طــرف. 
ایســتاده ام کنــار خــودم. مثــل گوشــتی 
ــان.  ــده چســبیده ام روی آســفالت خیاب لهی
ــی  ــر برم ــتاده س ــنوم. ایس ــی ش ــی م صدای
گردانــم نــوزاد مــی خنــدد تــوی صورتــم. 
ــال  ــش و پ ــن پخ ــه روی زمی ــودم را، ک خ
شــده ام رهــا مــی کنــم و مــی روم طرفــش. 
نــوزاد دستهاشــو بــاز مــی کنــد بــه طرفــم. 
خنــدد. مــی  دلــش  تــه  از  خنــدد  مــی 
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 درباره شاعر
ابتســام بــرکات شــاعر، نویســنده، مترجــم، مــدرس دانشــگاه و فعــال مدنــی فلســطینی-آمریکایی، 
در ســال ۱۹۶۴ در بیــت حنینــا در فلســطین اشــغالی متولد شــد، و تنها ســه ســال داشــت که 
بــا خانــواده اش از جنــگ شــش روزه گریخــت و در رام اهلل در کرانــه ی غربــی پنــاه گرفت. 
ــت  ــت دریاف ــات انگلیســی از دانشــگاه برزی ــته ادبی ــدرک لیســانس خــود را در رش او م
ــرد.  ــرت ک ــورک مهاج ــه نیوی ــت« ب ــه »مل ــرای کار در مجل ــال ۱۹8۶ ب ــرد، و در س ک
او دو کارشناســی ارشــد در رشــته های روزنامه نــگاری و توســعه انســانی و مطالعــات 
ســابقه ی  بــرکات  کــرد.  دریافــت  آمریــکا  میــزوری  دانشــگاه  از  نیــز  را  خانــواده 
ــا  ــالق را ب ــتار خ ــمینارهای نوش ــتفنز را دارد؛ و س ــج اس ــان در کال ــالق زب ــس اخ تدری
ــدد، او در  ــز متع ــار جوای ــت. در کن ــته اس ــان گذاش ــس« بنی ــی ات را بنوی ــوان »زندگ عن
ــرد. ــت ک ــی شــعر دریاف ــه ی مل ــز از کتابخان ــته« را نی ــعر برجس ــزه ی »ش ــال ۱۹۹۴ جای س
بــرکات بــرای گروه هــای ســنی مختلــف بــه هــر دو زبــان عربــی و انگلیســی می نویســد. 
ــوان »چشــیدن آســمان: بچگــی فلســطینی« در ســال  ــا عن ــه ی خودنوشــِت او ب زندگی نام
۲۰۰۷ منتشــر شــد و روایت گر دوران کودکی او در جنگ شــش روزه اســرائیل و فلســطین 
در ســال ۱۹۶۷ اســت. ایــن کتــاب کــه بســیار مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــه چند زبــان از 
جملــه فرانســوی و هلنــدی ترجمــه شــد، در ایــران نیــز در ســال ۱۳۹۳ بــا ترجمــه ی فاطمــه 
باغســتانی و بــا عنــوان »طعــم آســمان« از ســوی نشــر اندیشــه ورزان منتشــر شــد. بــرکات 
یــک مجموعــه شــعر بــا عنــوان »حــرف تــاء می گریــزد« را در ســال ۲۰۱۱ منتشــر کــرد. از 
او چندیــن داســتان کوتــاه و ترجمــه شــعر در مجموعه هــای مختلــف منتشــر شــده اســت.
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 درباره ترجمه
ــر  ــه ظاه ــعرهایی ب ــد؛ ش ــاه می نویس ــطرهای کوت ــا س ــرم آزاد و ب ــه ف ــعرهایش را ب ــرکات ش ب
ــگ، و  ــودکان از جن ــه ی ک ــم، تجرب ــام زخ ــای التی ــه درون مایه ه ــتعاره، ک ــر از اس ــاده  و پ س
صلح جویــی را می کاونــد. شــعر »قلــم و کاغــذ« بیشــتر خصوصیــات شــعرهای او را دارد: 
کوتــاه اســت؛ اســتعاره ی گســترده ای دارد کــه ســریع فهمیــده می شــود؛ و درون مایه هــای 
گــروه  هیــچ  کــه  ایــن  بــدون  دارد،  در خــود  را  متقابــل  بــه درک  نیــاز  و  صلح جویــی 
یــا رنگــی را محکــوم کنــد )حتــی عنــوان شــعر هــم نمی گویــد »قلم هــا«، و هــر دو را 
بــه یــک چشــم می بینــد(. شــعر انــگار بــرای گــروه ســنی نوجــوان نوشــته شــده اســت.
زیــاد  شــعر  ایــن  در  بــرکات  عالقــه ی  مــورد  کالمــی  بازی هــای  خوشــبختانه 
می نویســد:  اختصــار«  بــدون  »رویــای  شــعر  در  او  مثــال  نمی آیــد.  چشــم  بــه 
. . . "War is the abbreviation / of "we are
شــاعر  کــه  داد  توضیــح  فقــط  می تــوان  و  اســت،  ناممکــن  ترجمــه اش  کــه 
»مــا  کلمــه ی  دو  خالصه شــده ی   War »جنــگ«  کلمــه ی  می گویــد 
می گویــد: نــان«  از  شــده  ســاخته  »شــعری  در  یــا  اســت.   we are هســتیم« 
.In the middle of bread –/ … / there is the word: read
ــی  ــال در مــورد واج آرای ــی نیســت. مث ــرکات خال ــن شــعر هــم از بازی هــای ب ــن حــال، ای ــا ای ب
و ریتــم کلمــات و همچنیــن خــط فاصلــه بیــن دو کلمــه در ســطر اول، ترجمــه تحــت اللفظــی 
ــا  ــرد. ی ــاب ک ــری انتخ ــه ی آزادت ــد ترجم ــت، و بای ــب نیس ــوط«( مناس ــرم بل ــز ن ــر می ــال »ب )مث
ــد،  ــان می ده ــتن« را نش ــدِت »خواس ــه ش ــارت they are wanting ک ــعر، عب ــط ش در وس
ــده ی  ــه قاع ــا ب ــم بن ــر ه ــطر آخ ــت. در س ــط اس ــتوری غل ــاظ دس ــی از لح ــول و حت ــِر معم غی
مرســوم، یعنــی ترجمــه فــرم مجهــول انگلیســی بــه معلــوم در فارســی، عمــل کــردم. بــا مفهــوم 
ــزودم. ــدای ســطر اف ــه ابت ــم ب ــرای حفــظ ریت ــد یــک »و« ب ــود، هــر چن ــر هــم ب شــعر هم خوان ت
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 قمل و کاغذ

بر نرمِی میز بلوط
دو قلم می جنگند.

یکی قرمز است
به دلیلی.

یکی آبی است
به دلیلی دیگر.

هر کدام داستانی دارد
تا برای کاغذ تعریف کند...

مشتاقند هر دو
به توجه کامل کاغذ...

کاغذ گشوده است
از این گوشه تا آن گوشه
و آنها باز هم می جنگند...
و چیزی نوشته نمی شود...

Pen and Paper

On a smooth-oak desk
.two pens are fighting
One is red
.for some reason
One is blue
.for another reason
Each wants to tell
a story to the paper
 They are wanting
the paper's full affection...
The paper is open
from corner to corner
.and they go on fighting...
 Nothing is written...
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 فلسطین

جلوی پیشخوان،
در یک فروشگاه لوازم اداری،

خودم را آماده می کنم که
دنیا را بخرم--

یعنی کره جغرافیا را ...
مرد می گوید پنجاه دالر،

صد و نود و نه کشور،
یکجا پنجاه دالر!

من فکر می کنم--
این یعنی هر کشور بیست و پنج سنت!

می شه هر چه پول دارم بدهم،
و فلسطین رو هم بذاری روش؟

مرد می پرسد: می خوای کجا بذارمش؟

هرجا که فلسطینی ها باشن.

Palestine

,At the checkout register
,at an office-supplies store
I am getting ready to
 buy the world
The globe that is
,Fifty dollars the man says
 one hundred and ninety-five
,countries
!all for fifty dollars
 I am thinking
 That means twenty five cents
!a country
 Can I give you all the money
,I have
?and you throw in Palestine
 Where do you want it? he
.asks

Wherever there are
.Palestinians
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 درباره ترجمه:
ــره  ــک کار روزم ــان در ی ــن را چن ــه وط ــق ب ــت. عش ــده اس ــعر غافلگیرکنن ــن ش ــادگی ای س
مثــل خریــدن و چانــه زدن ترکیــب می کنــد کــه انــگار کل زندگــِی راوی همیــن اســت؛ 
هســت  توانــم  در  چــه  هــر  اســت.  جــاری  زندگــی اش  لحظه لحظــه ی  در  عشــق  ایــن 
کره یجغرافیایــی  ایــن  همــه ی  در  هــاگ  مثــل  کــه  فلســطینی هایی  تــا  می دهــم  انجــام 
دارنــد.  خانــه ای  هنــوز  هســت؛  خانــه ای  هنــوز  کننــد  احســاس  شــده اند،  پراکنــده 
اســت: نوشــته  را  شــعر  ایــن  ســرودن  داســتان  شــخصی اش  ســایت  در  بــرکات  ابتســام 

 ایــن کــه ایــن شــعر را بعــد از دیــدار اتفاقــی بــا یــک مــرد فلســطینی ســروده اســت، 
جزییــات  بــا  را  کشــورش  می خواســت  او  از  و  بــود،  ندیــده  را  فلســطین  کــه  مــردی 
برایــش توصیــف کنــد. »می خواســت همــه چیــز را بدانــد. تصویرهایــی را می خواســت 
تجربــه ی  از  بخشــی  داشــتم  دوســت  مــن  می کننــد...  حمــل  قلبشــان  در  آدم هــا  کــه 
داشــتم.« را  شــعرم  و  صــدا  فقــط  امــا  بگویــم....  برایــش  فلســطین  از  را  واقعــی ام 

بگذریم. شعر گویاتر از این توضیحات است.
در ســطر دوم شــعر، ابتــدا معــادل »لوازم التحریرفروشــی« را گذاشــتم، امــا دقیقــا نمی دانــم چــرا 
آن را بــه »فروشــگاه لــوازم اداری« تغییــر دادم. شــاید بــه ایــن خاطــر کــه دومــی، فاصله گــذاری 
بیشــتری نســبت بــه اولــی دارد، و درون مایــه ی خریــد و فروش و چانه زنی را بیشــتر نشــان می دهد. 
امــا بــرای ترجمــه، بیشــترین دردســر را همیــن درون مایــه ی چانه زنــی ایجــاد کــرد. اصطالحاتــی 
ــات  ــا اصطالح ــد، ب ــتفاده می کنن ــه زدن اس ــرای چان ــره ب ــوی روزم ــی ها در گفتگ ــه انگلیس ک
ــرای مترجــم  ــد، ب ــازی کالمــی می کن ــن اصطالحــات ب ــا ای ــی شــاعر ب ــاوت اســت. وقت ــا متف م
دردســر درســت می کنــد. مهم تریــن اصطــالح در ایــن مــورد، throw in بــود، کــه در 
ترجمــه تحت اللفظــی معنــی »داخــل چیــزی انداختــن« یــا بــا کمــی آزادی بیشــتر، »روی 
چیــزی انداختــن« می دهــد. تصــور کنیــد شــما چنــد نــوع خــودکار خریده ایــد، و از فروشــنده 
می خواهیــد: »ایــن یــه مــداد رو هــم بنــداز روش دیگــه.« انــگار چیــزی را بــه عنــوان جایــزه یــا 
ــورها  ــان کش ــطین را در می ــعر، فلس ــگار راوی ش ــم ان ــا ه ــد. اینج ــت می کنی ــانتیون درخواس اش
ــا؟«  ــدازی داخــل این ــا رو هــم بن ــد، و از فروشــنده می خواهــد: »حــاال نمی شــه کشــور م نمی بین
ولــی ایــن لحــن خیلــی محــاوره ای بــود. ترجیــح دادم حالتــی بینابیــن ترجمــه کنــم کــه نــه خیلــی 
محــاوره ای و نــه خیلــی رســمی باشــد، امــا در بافــت شــعر معلــوم باشــد. لحظــه ای هــم وسوســه 
شــدم کــه گفتگــوی بیــن راوی و فروشــنده را بــه حالــت مرســوم بیــن گیومــه بیــاورم، امــا دیــدم 
واقعــا لزومــی بــه ایــن تاکیــد نیســت. کامــال مشــخص اســت کــه راوی چــه می گویــد، مگــر نــه؟
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درختی ست آن جا
که شبانه پنهانی

انگشتانش را در ماه فرو می برد
درختی ست که

آسمان را در انگشتهاش می فشارد
و آسمان تنها

بر انگشتهای اوست که به خواب می رود
آن جا درختی ست

که قطره های بنفش شب را
از بلندیهای اندام خود فرو می ریزد

گویی دروست که می توان آسمان را 
این گونه تهی یافت
درختی آن جاست

که در پنجه های خشکیده ش
ماه فرو می رود

و شب با قطره های بنفش خود
فرو می ریزد

آن جا درختی ست
درختی ست آن جا

 نام های بسیار

 | فیــروز ناجــی

وقتی که مه همه چیز را به دست می گیرد
و پلکهام بر سر شهر کشیده می شود

من به درازیی خویش
خیره می شوم

و آن جا که پرده ای می افتد
زانوانم را هراسناک بر سینه می فشارم

چون تو از باران فرو ریزی
بر شانه ام جای خواهی گرفت

آن گاه به چشمه ای تنها خواهیم رسید
و درو به خود می نگریم

تو در برگهای سبو پنهانی
و تا بازگشت پرندگان

تشنه خواهیم ماند

آن جا خانه ایی ست
که آهوان کوچک بسیار در آن زیسته اند

 
*

در بادهای شکسته ام
دیگر نمی توان به او اندیشید
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عشقها مرده اند
و به دستهای درختم

باید که مرا عریان دید
تا یخهای زمستانی را یافت

که پوستم را بر خود کشیده اند
 

حشره چار پربلور راست
با گوشوار یاقوت

می نشیند به راستی
بر سطوح زنگاری

در خنکای فلق ردای گل به دوش
پای بر گلسنگ می امدی

یکی می خندد در آبخوری های بلور
آرام

آویزه های چشمهای دروغینم

با گوشواره یاقوت
به راستی می نشیند

حشره
با چارپر
  

و شب آغاز می شود
با رؤیای ضربه هاش

و نورها چندان بر پشم گوسفندها 
می ریزد

که برق صداش
در پیچ ماه

میان عقیقهای کوه جاری ست
خاکهای سنگین شب را

به زمین می آرند
و خاکسترهای ثابت از دور فرو می ریزند

آن جا مردی در انبوهی ی مه های بلند
بر جاده ای آسفالت می گذرد

با سگش
که از پشمهای مرطوب خود می هراسد
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شدند
گویا

بنفشی های این کوهها
از آغاز صبح

با رنگهای نارنجی ی آسمان خورشید را 
باال می برد

آه که خاطره ای کوچک چه قدر 
غم انگیز می شود

گاه که شیشه ای درخشان از پس ابرها 
نمایانست

و این من نخواهم بود
که چون کودکی از گلهای یاس پرواز 

می کنم

از درون بلورهای شب
دستهام رؤیای برفهای شعله ور

به ژرفای گوشه های سبز حبابهای 
الکی ی آسمان می آویزد

اندامم صخره های سخت دریا
نورهای شیری ی مواج آسمان را

در خود می کشد
آیا همۀ اندامم به سوی پرندگان بنفش 

روان می گردد
آن گاه که پلکهای درخشان من از

خاموشی ی زمین باز گردند
جانوران بسیار از موهای تو ژاله های سبز 

می نوشند

ناچار شب بر اندام من فرو می ریزد
با صدای ستاره های یخ بسته

میان لرزش سایه ها به خاموشی

شاخه ای از گلهای تمشک
بر شب آرام گیج می خورد

- هر چیزی چه غریب می نمود:
در سنگهای پی درپی

ریشه های زراندود می گریخت
)بر من مثل هر چیز دیگر

پیوسته غلت می خورد به نفرتی عجیب
صدای آبهای کهن(

بر می خیزند خفته ها از شیارهای نمکسود
این یکی تنیده در باد

            لنگر انداخته بر بیشه های سپید 
آهک

فراز پستانها می خسبد
بر دهانه های نهان کوه

رازی بر اسرار نگینهاش

هجوم پروانه هاست
صدای گشودن پیله ها

ناگاه می درد شب را در فشار عشق

می خواستم 
دمی توان داشتم می گریختم

                آفتاب جاده های گچ را هموار 
کرده بود

 

تنها نقطه های رنگی ی این برج
از ابتدای ابرهای سهمگین رو به من آغاز 
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هفت رنگ جدا می شود از ناخنهام
این دم اگر کسی می بودم

اگر تنها قادر بودم
که ابریشمها رها شود از دستهای من...

آه خمیرهای قهوه ای در خاکهای کثیف
از میان خانه ها می گذرد

و صبح
مه های فراوان از بامها بر می خیزد
ستاره ها از هم اکنون جامه به آب 

می دهند
انگار کسی صبحانه اش را مهیا می کند

یا بر سنگهای گرم دست گذاشته
 

آن جا در انتهای جاده های بلند
نورهایی س که شب

به سوی پروانه های شبگرد هجوم می برد
ذره های درخشنده

که در انتهای میله های مستقیم و چوبهای 
خیس

همراه درختان جذب می شود

ازین جا تو همچو خورشیدی پیدایی
و مردی ست که از تمامی ی زندگی

دست در یالهای اسبی زیبا فرو می برد
*

از پس پوسته های درخت
جاده های خاکی را

حشرات تسخیر می کنند
دستی که می میرد با نگینهاش

سپید
     بلند

      در بستر ستارگان

     آن سوی در میانشان
می رود

به به گشت

از پس پوسته های درخت ماه در 
جاده های خاکی می گذرد

سایه های سبز با رنگهای کودکیم
سوی ابرهای گریزان

پیش می روند
و هم اکنون قلبهای ما

میان پلکهای الژوردی ی شب
به گردش آمده ست

نگاه کن
ببین چگونه می گذرند

از آن ستاره به آن ستاره آن ستاره آن 
ستاره

عشقهای مفرغی عشقهای عتیق...
با دستهای پر مهر این موهای بلند
باد تا کنار شعله های آبی ی شب

پیش می آید
زمان بریده می شود آه –

جاده های نقره ای از روای سرمان 
می گذرد

و در نیمه راهها
باز می ماند

زمین!
       ای دوستدار تنهایی

           مالل زیبایی ها
لذات من پسوتهایت را می شکافد

آن گاه آن ستاره آن ستاره آن ستاره ...
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 تازه شدن با خیال
شــعر برتر، شــعر دیگر |ضیاالدی�ن  خالقی

1
صفحــاِت »شــعر برتــر، شــعر دیگــر«، 
ــن  ــن، زیباتری ــن، برتری ــد دارد بهتری قص
و دیگرتریــن اشــعاری را چــاپ کنــد 
کــه تاریــخ ســرایش آن هــا از ۲۲ بهمــن 
۱۳۵۷ تــا اکنــون باشــد؛ یعنــی شــعرهای 
۴ دهــه ی گذشــته؛ شــعرهایی کــه پــس 
از پیــروزی انقــالب اســالمی ســروده 
شــده اند. از ایــن رو، در هــر شــماره، 
از یــک شــاعر، چنــد شــعر انتخــاب 
می کنیــم و شــرحی کوتــاه بــر آن هــا 
می نویســیم کــه در واقــع، معــّرِف نســبِی 
ــود.  شــعرهای او در ایــن دوره خواهــد ب
ــا از  ــداران ی ــد از نام ــاعر می توان ــن ش ای
ــعرهای  ــد. ش ــان باش ــان و گمنام کم نام
تقســیم  بــه ســه دســته  نیــز  انتخابــی 
ــو؛ اعــم  می شــوند: نخســت، شــعرهای ن
ــق و  ــا عالی ــه ب ــپید و... ک ــی، س از نیمای
ــک  ــه نزدی ــِل مطالع ــِی اه ســالیِق عموم
از  اعــم  نــو؛  شــعرهای  دوم،  هســتند. 
نیمایــی، ســپید و... کــه چنــدان بــا عالیق 
و ســالیق عمومــی اهــل مطالعــه نزدیــک 
ــران،  ــی از صاحب نظ ــا جمع ــتند، ام نیس
پیشــروبودِن آن هــا را پذیرفتــه یــا این کــه 

اســت.  حــدس  قابــل  پذیرش شــان 
ــی.  ســوم، اشــعار کالســیک در هــر قالب

2
محبــوب  شــاعران  از  شــاملو،  احمــد 
محضــر  کــه  اســت  بلنــدآوازه ای  و 
و  کــرده  درک  را  نیمایوشــیج 
اوســت. راســتین  پیــروان  از  یکــی 

بــا  شــاملو  کــه  معتقدنــد  جمعــی 
َعلَم کــردن شــعر ســپید، بــه راهــی دیگــر 
رفــت و جمعــی دیگــر نیز بــر ایــن باورند 
ــعر  ــی ش ــه ی منطق ــپید ادام ــعر س ــه ش ک
نیمایــی اســت. البتــه نیمــا در نامه هایــش، 
شــعر بــی وزن را رد نکــرده و گفتــه، 
یابــد. مناســب رواج  زمانــی  بایــد در 

ــروان  ــپید، پی ــعر س ــذار ش ــاملو، بنیانگ ش
از  بســیاری  اگرچــه  دارد.  بســیار 
ــر  ــپید منتش ــعر س ــام ش ــه به ن ــعاری ک اش
ــور«  ــعر منث ــا را »ش ــد آن ه ــود، بای می ش
یــا »شــعر بــی وزن« نامیــد و اغلبشــان 
ــت.  ــی« دانس ــر ادب ــا »نث ــعرواره« ی را »ش
چــرا کــه اشــعار ســپید شــاملو، در عیــن 
ــرا؛  ــدی دارد الزم االج ــودن، قواع آزادب
مثــل موســیقی و ســاختاِر عمودی افقــی، 
ــل  ــِص وی؛ مث ــی دارد مخت و ویژگی های



75دوماهنامه ادبی . شماره نهم 1398

زبانــی منحصربه فــرد. زبــان شــاملو از 
مختصــاِت ویــژه ی اوســت کــه همــواره 
ــالب،  ــد از انق ــی بع ــل، حت ــک ِری ــر ی ب
در حــال حرکــت و تکامــل بــوده اســت. 
ــعار  ــتر در اش ــاملو بیش ــعرهای ش اوج ش
»دوصدایــی« و »چندصدایــِی« اوســت؛ 
شــعرهایی کــه در آن هــا چنــد مضمــون 
اســتحاله  هــم  در  معنــا  و  موضــوع  و 
»ماهــی«،  شــعرهای  مثــل  می شــوند؛ 
»ســرود  »عقوبــت«،  آینــه«،  »آیــدا در 
ابراهیــم در آتــش« ،»شــبانه« از دفتــر 
ــعرها گاه  ــن ش ــش و... ای ــم در آت ابراهی
عاشــقانه اجتماعی،  سیاسی عاشــقانه، 
هســتند؛  و...  اجتماعی فلسفی عاشــقانه 
شــعرهایی کــه دوصدایی بودنشــان بــه 
فــرم و ســاختار شــعر کمــک می رســاند، 
ناگزیــر را ـ کــه اغلــب  و شــعارهای 
ــار  ــی گرفت ــی و اجتماع ــعرهای سیاس ش
آننــدـ  از آن هــا می گیــرد. شــعرهای بعــد 
از انقــالب شــاملو نیــز به واســطه ی فضای 
انقالبــی، بیشــتر اجتماعــی یــا دوصدایــی 
اســت؛ در صورتــی کــه شــاملو پــس 
بــا  آینــه«،  »بــاغ  مجموعه شــعر  از 

از  کــه  عمیق تــری  شــناخت  و  درک 
می کنــد،  پیــدا  شــعر  زیبایی شناســی 
اهمیــت  اثــرش  ســاختار  و  فــرم  بــه 
بیشــتری می دهــد. از ایــن رو اســت کــه 
ــی  ــاً سیاس ــعرهای صرف ــدی، از ش ــا ح ت
بــه  و  می گیــرد  فاصلــه  اجتماعــی  و 
ــا انســانی روی  ــی و ی شــعرهای دوصدای
ــی کــه او از ســطح  ــی وقت مــی آورد. یعن
باالتــری بــه انســان می نگــرد، شــعرش نیز 
ــی،  ــایل اجتماع ــی، مس ــورت طبیع به ص
دربربگیــرد. را  و...  سیاســی  فلســفی، 

امــا شــعرهای بعــد از انقــالب شــاملو 
مجموعه شــعر  »هجرانــی«  شــعر  از 
»ترانه هــای کوچــک غربــت« کــه بــه 
سروده شــده،    ۱۳۵۷ اســفند  تاریــخ 
ــی  ــعر پایان ــا ۱۱ ش ــود و ب ــروع می ش ش
ایــن دفتــر پایــان می گیــرد. بعــد می رســد 
»در  بی صلــه«،  »مدایــح  دفترهــای  بــه 
ــان«  ــراری ماه ــث بی ق ــتانه«، و حدی آس
کــه آخرین شــعرش »کــژ مــژ و بی انتهــا« 
ــخ ۲۴  ــش در تاری ــام دارد و شــعر ماقبل ن
فروردیــن ۱۳۷8 ســروده شــده اســت.
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  اشعار منتخب احمد شاملو
در بعد از انقالب

 10شعر

)شعر: »عاشقانه« از: ترانه های کوچک 
غربت/ شعرهای: »جهان را که آفرید؟«، 

»جخ امروز از مادر نزاده ام«، »سالخی 
می گریست...«، »کویری«، »تک تک ناگزیر 

را برمشمار...«، »شیهه و سمضربه...« از: 
مدایح بی صله/ شعرهای: »حکایت«، »ظلمات 

مطلق نابینایی«، »میالد« از: در آستانه«(

عاشقانه

آنکه می گوید دوستت می دارم
خنیاگِر غمگینی ست

که آوازش را از دست داده است.
                      ای کاش عشق را

                      زباِن سخن بود
هزار کاُکلِی شاد

                     در چشماِن توست
هزار قنارِی خاموش

در گلوِی من.
                    عشق را

                    ای کاش زباِن سخن بود
|

آن که می گوید دوستت می دارم
دِل انُده گیِن شبی ست

که مهتابش را می جوید.
                    ای کاش عشق را

                    زباِن سخن بود

هزار آفتاِب خندان در خراِم توست
هزار ستاره ی گریان

در تمنای من.
                       عشق را

                       ای کاش زباِن سخن بود

جهان را که آفرید؟

» ـ جهان را که آفرید؟«

» ـ جهان را؟
من

آفریدم!
به جز آن که چون من اش انگشتاِن معجزه گر 

باشد
که را تواِن آفرینِش این هست؟

 
جهان را

من آفریدم.«
 

«ــ جهان را
چگونه آفریدی؟«

 
«ــ چگونه؟

به لطِف کودکانه ی اعجاز!
 

به جز آن که رؤیتی چو من اش باشد
)تعادِل ظریِف یکی ناممکن

در ُذروه ی امکان(
که را طاقِت پاسخ گفتِن این هست؟
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به کرشمه دست برآورده
جهان را

به اُلگوی خویش
بریدم.«

 
 مرا اما محرابی نیست،

که پرستِش من
                   همه

                       »برخورداربودن« است.
مرا بر محرابی کتابی نیست،

که زباِن من
               همه

                   »امکاِن سرودن« است.
مرا بر آسمان و زمین

                            قرار
                                  نیست

چرا که مرا
               َمنیّتی در کار نیست:

نه منم من.
به زباِن تو سخن می گویم

و در تو می گذرم.
 

فرصتی تپنده ام در فاصله ی میالد و مرگ
تا معجزه را

امکاِن عشوه
                بر دوام مانَد.

۳ تیِر ۱۳۶۲

اده ام... جخ امروز از مادر نرن

جخ امروز
از مادر نزاده ام

                     نه
عمِر جهان بر من گذشته است.

 
نزدیک ترین خاطره ام خاطره ی قرن هاست.

بارها به خونِمان کشیدند
به یاد آر،

و تنها دست آورِد کشتار
نان پاره ی بی قاتِق سفره ی بی برکِت ما بود.

 
اعراب فریبم دادند

بُرِج موریانه را به دستاِن پُرپینه ی خویش بر 
ایشان در گشودم:

مرا و همگان را بر نطِع سیاه نشاندند و
گردن زدند.

 
نماز گزاردم و قتِل عام شدم

                                      که رافضی ام 
دانستند.

نماز گزاردم و قتِل عام شدم
                                      که قِرَمطی ام 

دانستند.
آنگاه قرار نهادند که ما و برادرانِمان یکدیگر 

را بکشیم و
این

کوتاه ترین طریِق وصوِل به بهشت بود!
 

به یاد آر
که تنها دست آورِد کشتار

ُجل پاره ی بی قدِر عورِت ما بود.
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خوش بینیِ  برادرت تُرکان را آواز داد

تو را و مرا گردن زدند.
سفاهِت من چنگیزیان را آواز داد

تو را و همگان را گردن زدند.

یوِغ ورزاو بر گردنِمان نهادند.
به گاوآهن مان بستند
بر ُگرده مان نشستند

و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند
که بازماندگان را

                      هنوز از چشم
                                        خونابه روان 

است.
 

کوِچ غریب را به یاد آر
از ُغربتی به ُغربِت دیگر،

تا ُجستجوی ایمان
                        تنها فضیلِت ما باشد.

 
به یاد آر:

تاریِخ ما بی قراری بود
نه باوری
نه وطنی.

 
 

نه،
جخ امروز

              از مادر
                        نزاده ام.

۱۳۶۳

سالخی می گریست…

سالخی
می گریست

به قنارِی کوچکی
دل باخته بود.

۱۳۶۳

کویری

                                                                                                                              
برای »زیور«ِ کلیدر

                                                                                                                              
به وسیله ی محمود دولت آبادی

نیمی ش آتش و نیمی اشک
می زند زار

              زنی
بر گهواره ی خالی

 
                        ُگلم وای!

در اتاقی که در آن
                        مردی هرگز

عریان نکرده حسرِت جانش را
بر پینه های کهنه نِهالی

                      ُگلم وای
                      ُگلم!

در قلعه ی ویران
به بیراهه ی ریگ
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رقصان در ُهرِم سراب
                             به بی خیالی.

                          ُگلم وای
                          ُگلم وای

                          ُگلم!
۱۳۶۴

ِتک ِتِک ناگزیر را برمشمار…

                                                                                                                     
کی با فنای تن ز تو کس دور می شود؟

                                                                                                                      
شمع از ُگداختن همگی نور می شود

                                                                                                                                                      
     حفیظ اصفهانی

تِک تِِک ناگزیر را برمشمار که مهره های 
شمرده

                                                         
نیم شمرده به جام می ریزد

به سکوِت رامشگری گوش دار که واقعه  ای 
چنان پُرمالط را حکایت می کند به صیغه ی 

ماضی
که قائمه های حقیقتی سرشار بود

گرچه چندین پُرخار.
 

به غیاب اندیشه مکن
َگشت و َمشِت بی تاب و قراِر این نگاه را 

دریاب
                                              نگراِن 

اندیشناکی  فردای تو
                                                               به 

صیغه ی حال.
نه

به غیاِب من منگر که هرگز حضوری 
به کمال نیز نبوده ام،

به طنیِن آوایی گوش دار که
                                    تنها

به کوِک زیر و بَِم موسیقایی ناِم توست
اسماِء طلسماِت حرفاحرِف ناِم تو را می داند

و از ژرفاهای ظلمات تا پََشنِگ شعشعه ی 
الماس گوِن تاِج بلنِد آخرین خورشید

تو را
تو را
تو را

همچنان تو را
                  می خواند.

۲۱ آباِن ۱۳۶8

شهيه و سم ضربه…

 شیهه و سم ضربه.

چهار سمنِد سرخوش
در شیِب علف َچِر رودررو:

 
دوردسِت تاریخ

در فاصله ی یک سنگ انداز.
 
۵ شهرویر ۱۳۶۹
سن هوزه
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حکایت

مطرب درآمد
با چکاوِک سرزنده یی بر دسته ی سازش.

مهماناِن سرخوشی
به پایکوبی برخاستند.

از چشِم ینگه ی مغموم
                              آن گاه
یاِد سوزاِن عشقی ممنوع را

قطره  ای
به زیر غلتید.

عروس را
بازوی آز با خود برد.

سرخوشاِن خسته پراکندند.
مطرب بازگشت

با ساز و
           آخرین زخمه ها در سرش
           شاباِش کالن در کالهش.

 
تاالِر آشوب تهی ماند

با سفره ی چیل و
                      کرسی  باژگون و

                                           سّکوِب 
خاموِش نوازندگان

و چکاوکی مُرده
بر فرِش سرِد آُجرش.

 
۶ فروردیِن ۱۳۶۴

ظملاِت مطلِق نابینایی
                                                                                                                      
به ایرج کابلی

ظلماِت مطلِق نابینایی.
احساِس مرگ زای تنهایی.

«ــ چه ساعتی ست؟ )از ذهنت می گذرد(
چه روزی؟

چه ماهی
از چه ساِل کدام قرِن کدام تاریِخ کدام 

سیاره؟«
 

تک ُسرفه یی ناگاه
تنگ از کناِر تو.

 
آه، احساِس رهایی بخِش همچراغی!

۱ مهِر ۱۳۷۰

میالد

ناگهان
         عشق

                آفتاب وار
                            نقاب برافکند

و بام و در
              به صوِت تجلی

                                  درآکند،
شعشعه ی آذرخش وار

                              فروکاست
و انسان

برخاست.
۵ اردیبهشِت ۱۳۷۶
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  اینیاتســیو  ســیلونه )۱۹۶۵(
اضطراری  خروج 
ترجمٔه مهدی ســحا بی )۱۳۹۴(
چاپ ســوم. تهران: نرش ماهی. 
صفحــات ۹۳ و ۹۴.

ــرده  ــی، تحصیل ک ــر و غن ــرزه فق زمنی ل
عــادی،  مــردم   و  مقامــات  بی ســواد،  و 
طبیعــت  می کشــت.  هــم  بــا  را  همــه 
را  چــزیی  همــان  زلزلــه  پدیــد آوردن  بــا 
و  قانــون  در  کــه  می ســاخت  محقــق 
ســخرنانی ها قولــش داده می شــد امــا 
ــان  ــزی هم ــد. و آن چ ــل در نمی آم ــه عم ب
مســاوات اســت. امــا این برابــری چندان 
نشســنت  از  پــس  نداشــت.  دوامــی 
همگانــی بدبختــی  فاجعــه،  تــرِس 

بــرای  بــرای  را  تــازه ای  فرصــت   
وجــود  بــه  بی عدالتی هــا  یــن  بزرگ تر
برنامــٔه   بینــوا  مــردم  مــی آورد... 
توســط  زلزلــه_زده  نقــاط  بازســازی 
از   رنج آورتــر  بســیار  بالیــی  را  دولــت 
ــه  ــن ب ــتند، و ای ــی می دانس ــالی  طبیع ب
دزدی  انــواع  از  متعــددی  مــوارد  خاطــر 
باندبــازی  و  اختــالس  و  کالهــرداری 
کــه  بــود  چپاولــی  و  میــل  و  حیــف  و 
داشــت... همــراه  بازســازی   برنامــٔه 

|

نه 
لو

سی
و  

ســی
یات

ین
ا
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 براین مگی
مواجهه با مرگ. ترجمٔه مجتبی 
عبدهللا نژاد )۱۳۹۷(. چاپ دوم. 
تهران: فرهنگ نرش نو. صص ۲۹۹-
.۳۰۰

ــه  ــت ک ــرادی اس ــر از اف ــم پ ــا اطراف این ج
بعضی هاشــان  و  بیمارنــد  به شــدت 
و  کار  این هــا  بــرای  می مرنــد.  دارنــد 
پــول،  دارد؟  اهمیتــی  چــه  زندگیشــان 
تعریــف  اجتماعــی،  موقعیــت  ثــروت، 
کوفــت  یــا  دوســتان  تمجیدهــای  و 
دلشــان  قبــاًل  کــه  دیگــری  زهرمــار  و 

چــه  برایشــان  بــوده،  خــوش  بهــش 
هواســت.  همه چزی بــاد  دارد؟  اهمیتــی 
چزی هــای  رصف  را  عمرشــان  تمــام 
هیــچ  کــه  کرده انــد  بیهــوده ای 
خودشــان  بعضی هــا  نــدارد.  اهمیتــی 
می شــوند،  متوجــه  را  ایــن  هــم 
شــده.« دیــر  خیلــی  دیگــر  ولــی 

|

گی 
 م

ین
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 گر بماندیم زنده بردوزیم 
 جامه ای کز فراق چاک شده

ور بمردیم، عذر ما بپذیر 
 ای بسا آرزو که خاک شده  

را  لحظــه  آن  و  چیســت  تکلیفــش  ببینــد  لحظــه  در  انســان  کــه  اســت  ایــن  مهــم 
چگونــه بایــد بگذرانــد. اگــر امــری دشــوار در زندگــی پدیــد آیــد، تــوکل هســت. 
متولــد شــد. خــود  مشــهد  فروردیــن ۱۳۱۳، در  بیســتم  در  دکتــر غالمرضــا ســتوده 
ایــن  پربــار  شــاخه های  از  واقعــاً  و  می دانــد  تهــران  دانشــگاه  هم ســن  درســت  را 
ــات  ــرای ادبی ــه دکت ــذ درج ــانس و اخ ــدرک فوق لیس ــه م ــت س ــت. دریاف ــگاه اس دانش
فارســی از دانشــگاه تهــران همگــی نشــانگر هم ریشــه بــودن ایــن اســتاد فرزانــه بــا 
ــراوان  ــت ف ــران زحم ــات ای ــاعه ادبی ــج و اش ــت. او در تروی ــال اس ــگاه کهنس ــن دانش ای
و  ادبــی  کتاب هــای  تألیــف  راه  در  را  خویــش  عمــر  از  نیمــی  از  بیــش  و  کشــیده 
کشــف و آفرینــش معانــی جدیــد بــرای لغــات کهــن زبــان فارســی و گــردآوری 
همــه آنچــه در بــاب ترکیــب و کلمه هــای فارســی می گنجــد ســپری کــرده اســت.

 در مؤسسه لغت نامه دهخدا در خدمت آقای دکرت غالمرضا ستوده، دکرتای 
ادبیات فارسی، استاد دانشگاه تهران و مؤلف و شاغل در این مؤسسه 
هستیم. آقای دکرت! هدف ما از این گفت وگو آشنایی بیشرت با شماست. 
بفرمایید در چه سالی و کجا متولد شدید؟

 آموزش زبان فارسی را
  عبادت می دانم

گفت و گو با  غالمرضا ستوده |  فاطمه بیگم رکین
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مــن هم ســن دانشــگاه تهرانــم و عمــر مؤثــر مــن در دانشــگاه تهــران ســپری شــده 
ــه  ــران ب ــگاه ته ــت در دانش ــون خدم ــاز مره ــده، ب ــای مان ــن برج ــدی از م ــر مفی ــر اث و اگ
ــر  ــر ســید جعف ــار اســتاد دکت ــه دهخــدا در طــول ســی ســال در کن ــژه مؤسســه لغت نام وی
ــن  ــران را جش ــگاه ته ــیس دانش ــال تأس ــن س ــه هفتادمی ــال ۱۳8۳ ک ــتم. در س ــهیدی هس ش
گرفتنــد، در حقیقــت ایــن جشــن تولــد را بــرای خــودم بــه مناســبت هفتــاد ســالگی 
مقــارن دیــدم. ایــن تاریــخ می توانــد یــادآور ســن مــن باشــد. البتــه بازنشســتگی در 
ــردم  ــدا ک ــن را پی ــت ای ــن فرص ــود. م ــن ب ــرای م ــت ب ــوع موهب ــک ن ــهریور ۱۳8۳ ی ش
ــه  ــم ک ــزی کن ــم و برنامه ری ــته باش ــده داش ــای آین ــال فعالیته ــری در قب ــر تازه ت ــه تفک ک
ــم. ــته باش ــه داش ــرای جامع ــده ای ب ــت و فای ــأ خدم ــم و منش ــوده نگذارن ــر را بیه ــه عم بقی

 آقای دکرت در کجا متولد شدید؟

ــد  ــن فرزن ــن پســر و نهمی ــن پنجمی ــن ۱۳۱۳. چــون م در مشــهد مقــدس در بیســتم فروردی
ــت  ــی ثب ــا در جای ــاب و ی ــت کت ــه در پش ــوده ک ــی نب ــه مهم ــدم حادث ــودم، تول ــواده ب خان
شــده باشــد. پــدر مــن از اهالــی تهــران بــود. تــا آنجایــی کــه مــا خبــر داریــم، پدربــزرگ 
مــن هــم در تهــران بودنــد. ایشــان بــه همــراه شــوهر خواهــرش کــه پیشــکار اداره خراســان 
شــد – و در آن وقــت معــروف بــوده بــه کلنــل – می رونــد بــه مشــهد. پــدر مــن از مشــهد 
خوشــش می آیــد و آنجــا را می پســندد. البتــه یکــی از مهمتریــن عواملــی کــه ایشــان آنجــا 
ــود و خیلــی  ــارگاه حضــرت ثامن االئمــه ب ــا ب ــرای ســکونت اختیــار کــرد، مجــاورت ب را ب
عالقــه داشــت کــه مرتبــاً بــرود زیــارت حضــرت. همــان جــا بــا یــک دختــر خانــم مشــهدی 
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حقیقــت یــک فرهنــگ بــرای فرزندانــش 
از  بســیاری  هــم  هنــوز  آورد.  پدیــد 
از  مناســب  مواقــع  در  را  ضرب المثلهــا 
پــدر بــه خاطــر دارم. مخصوصــاً یکــی از 
ــد  ــی کاری بای ــه وقت ــت ک ــن اس ــا ای آنه
انجــام بگیــرد و شــخصی بایــد بــه نیــروی 
دیگــران  از  و  باشــد  متکــی  خــودش 
ــه  ــت ک ــادم هس ــد، ی ــته باش ــع نداش توق
مــن  پشــت  نخــارد  کــس  می گفــت: 
درســهای  مــن.  انگشــت  ناخــن  جــز 
دیگــری هــم از پــدر گرفتیــم. اکنــون 
رفتنشــان  از  و چنــد ســال  کــه چهــل 
ــروز در  ــا دی ــم ت ــر می کن ــذرد، فک می گ
ــر! ــه خی ــان ب ــد. یادش ــدان بودن ــان خان می
کــه  را  تربیتــی  مســائل  واقــع  در 
تــا  گرفتیــد  فــرا  مــادر  و  پــدر  از 
هســت؟ شــما  بــا  لحظــه  ایــن  بــه 

بله، همین طور است. واقعاً هست.

آقای ستوده! از دوران ابتدایی و 
دبرستان برای ما بگویید؟

اســم مــرا در مشــهد در کوچــه پنجــه در 
ــن  ــدن ای ــت نامی ــتند. عل ــه ای نوش مدرس
ــه ایــن ســبب بــوده  ــام ب ــه ایــن ن کوچــه ب
کــه منگــی آنجاســت کــه گویــا ردپــا یــا 
ــان آنجــا منقــش  ــر پنجــه یکــی از امام اث
بــوده و من همچنان شــمایی از آن ســنگ 
ــه یــاد دارم. از خانه مــان تقریبــاً هیــچ  را ب
چیــز یــادم نیســت. ولــی از کوچــه پنجــه 
منتقــل شــدیم بــه کوچــه ای بــه نــام بــاغ 
ــاغ  ــا ب ــت ت ــل، هش ــت-آباد. در اص هش
ــزی از  ــچ چی ــوده کــه متأســفانه االن هی ب
آن باقــی نمانــده ولــی در آنجــا منــزل 

و  عموهــا  نتیجــه  در  می کنــد.  ازدواج 
عمه هــای مــن تهرانــی هســتند و دایی هــا 
و خاله هایــم مشــهدی. بنابرایــن حــاال کــه 
مــن بــرای تحصیــل آمــدم تهــران و بیشــتر 
خواهرهــا و برادرهــا بــه تهــران منتقــل 
ــت  ــوع رجع ــک ن ــت ی ــدند، در حقیق ش
بــه اصــل اســت، منتهــا اصــل پــدری.

از پدر و مادرتان بیشرت صحبت 
کنید.

ــد،  ــادرم را می شناس ــدر و م ــس پ ــر ک ه
پــدر  حالشــان.  بــه  خوشــا  می گویــد 
شــاید ۷۳ یــا ۷۴ سالشــان بــود و مــادر 
ــی در اول  ــه عجیب ــا ۶۶ ســال . حادث ۶۵ ی
اســفند ۱۳۴۴ در مشــهد رخ داد کــه ایــن 
دو عزیــز بــه فاصلــه یــک ســاعت هــر دو 
ــا ســکته قلبــی درگذشــتند. هیــچ کــس  ب
نبــود بــرای گشــایش کارش یــادی از 
ــواده ای  ــد. خان ــتوده نکن ــین س عبدالحس
نبــود کــه مشــکل داخلیشــان حــل بشــود 
و از مــادر مــن یــادی نکــرده باشــد. نکتــه 
دیگــری کــه از مــادرم بــه خاطــر دارم این 
اســت کــه هــر چنــد بــه مدرســه نرفتــه بود 
و ســواد خوانــدن و نوشــتن نداشــت، ولــی 
ــت و  ــی روان و درس ــرآن را از رو خیل ق
صحیــح می خوانــد و مــن خوانــدن بعضی 
از ســوره ها – مثــل یاســین و واقعــه – را 
از مــادر آموختــم. پدربــزرگ مــا بــه 
گفتــه دیگــران، مجتهــد بــوده ولــی مــا نــه 
عکســی از او دیده ایــم و نــه شــرح حالــی 
مکتــوب از ایشــان جایــی خوانده ایــم، 
ــدر  ــاب پ ــود در ب ــوم ب ــی تربیتــش معل ول
زحمــت زیــاد کشــیده. مثــاًل اشــعاری کــه 
ــد در  ــی می خوان ــول زندگ ــان در ط ایش
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ــم و در دبســتان اســم مــرا نوشــتند.  کردی

کوچه خودتان؟

ــه  ــا مدرس ــا ب ــزل م ــت من ــه، در حقیق بل
حــدود دویســت ســیصد قــدم فاصلــه 
شــیطنت  کــه  بچه هــا  خــب  داشــت. 
می کردنــد، ایــن دیوارهــای بــاغ کــه 
ــن  ــود، همی ــاه ب ــی و کوت ــه ای و ِگل چین
بــا  و  نمی رفتنــد  راه  را  قــدم  ســیصد 
مدرســه  وارد  دیوارهــا  روی  از  پــرش 
بزرگــی  محیــط  مدرســه  می شــدند. 
ســابقاً  آنجــا  می گفتنــد  داشــت. 
ــه  ــد ک ــود و بع ــا ب ــتان آمریکاییه بیمارس
شــد.  دبســتان  بودنــد،  کــرده  تخلیــه 
دبســتان عــالوه بــر تعــداد زیــاد اتاقهایــی 
ــن  ــت، دارای زمی ــرای کالس داش ــه ب ک
والیبــال هــم بــود و یــک زمیــن بســکتبال 
نیــز داشــت. در کنــارش یــک زمیــن 
ــایل  ــواع وس ــا ان ــود ب ــو ب ــال کوچول فوتب
و  پارالــل  و  بارفیکــس  مثــل  ورزشــی 
ــه  ــال مدرس ــر ح ــه ه ــا. ب ــرک و اینه خ
ــود و  ــت ب ــر درخ ــاز و پ ــیار ب ــط بس محی
ــاده  ــزرگ و آم ــای ب ــم باغه ــش ه اطراف
ــا داشــت.  ــازی بچه ه ــرای همــه جــور ب ب
تــا آنجــا کــه یــادم هســت، وســیله تفریــح 
و ورزش و بــازی مــا خریدنــی نبــود، 
آن  بــر  عــالوه  می ســاختیم.  خودمــان 
مــن در دبســتان، جــزو تیــم حــرکات 
زمینــی بــودم. بــه هــر حــال خاطــرات در 
ایــن زمینــه زیــاد اســت، منتهــا مــن فکــر 
ــروز  ــای ام ــت بچه ه ــه اکثری ــم ک می کن
بــه  اینکــه یــک ســیب  شــاید توفیــق 
دســت خودشــان از درخــت بچیننــد، پیــدا 
ــراف  ــا در اط ــه آنج ــی ک ــد، در حال نکنن

انــواع  کــه  بــود  زیــادی  باغهــای  مــا 
ــم.  ــا می چیدی ــان از آنه ــا را خودم میوه ه
یــادم هســت مــن یــک روز بــاالی پشــت 
ــد  ــود. بع ــته ب ــت نشس ــایه درخ ــام در س ب
بودنــد.  و همــه خــواب  بــود  از ظهــر 
همیــن طــور کــه دراز کشــیده بــودم، 
ــد  ــدم چن ــردم، دی ــاز ک ــه ب ــمم را ک چش
تــا خوشــه انگــور وســط بــرگ درختهــای 
تبریــزی خودنمایــی می کننــد کــه مــو 
خــودش را پیچیــده بــود بــه ایــن درخــت. 
ــن  ــدن ای ــی دارد چی ــه لذت ــد چ نمی دانی
ــه  ــورده! ب ــت نخ ــاب و دس ــای ن انگوره
ــی را در آن  ــا دوران کودک ــال م ــر ح ه
فضــای بــزرگ بــه نحــوی گذراندیــم 
کــه بــا طبیعــت بیشــتر محشــور و نزدیــک 
بایــد  نظــرم می آیــد کــه  بــه  بودیــم. 
امــروزی  بچه هــای  کــه  کــرد  کاری 
و  شــوند  مأنــوس  طبیعــت  بــا  بیشــتر 
و  حیوانــات  و  بگیرنــد  تمــاس  آن  بــا 
بشناســند. را  شــکوفه ها  و  درختــان 

از معلمان دوران ابتدایی و 
دبرستان کسی در ذهنتان هست 
که آموزشی به شما داده باشند یا 
مطلبی گفته باشند که تأثرش بر 
شما گذاشته باشد؟

ــی  ــه وقت ــوده ک ــن ب ــب ای ــکات جال از ن
مــن رفتــم بــه دبیرســتان، مدیــری داشــتیم 
ــام  ــه ن ــی جــدی و ســاعی و کوشــا ب خیل
آقــای محمــد زوار. ایشــان یــک روز 
ــا از  ــی دو ت ــت: یک ــدا زد و گف ــرا ص م
ــان  ــوام و خویش ــی از اق ــاگردان ابتدای ش
مــن هســتند، شــما وقــت داری چنــد 
ــگاه  ــا اینهــا کار کنــی؟ چــون ن ســاعتی ب
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کــرده بــود دیــده بــود کــه نمره هــای ادبیــات مــن از همــه باالتــر اســت و بــه همیــن علــت 
ــم  ــا ایشــان رفت ــن ب ــتیم و م ــرار گذاش ــدارد. ق ــم اشــکالی ن ــود. گفت ــه ب ــرا در نظــر گرفت م
ــم  ــدان معل ــتند، فرزن ــن هس ــش م ــوم و خوی ــد ق ــه می گوین ــوز ک ــن دو دانش آم ــدم ای دی
کالس اول ابتدایــی من انــد. یعنــی آنجایــی کــه معلــم کالس اول ابتدایــی چیــزی بــه مــن 
آموخــت، در حقیقــت مثــل ایــن کــه مــن چند ســال بعــد بــه فرزنــدان او بازگردانــدم. جالب 
اســت بگویــم وقتــی معلمــی را می دیدیــم کــه دارد مــی رود خانــه، حتــی از بــازی دســت 
می کشــیدیم و پنهــان می شــدیم و طــوری قــرار می گرفتیــم کــه ســر راهمــان نباشــد و مــا 
ــه احتیــاط در قبــال معلمانمــان داشــتیم.  را نبینــد. در حقیقــت یــک نــوع احتــرام آمیختــه ب
مدیــران خوبــی داشــتیم. نــام یکــی از آنهــا آقــای شــفیق بــود کــه همیشــه قبــل از رفتــن بــه 
ــم  ــاال می فهم ــن ح ــود. م ــد ب ــی مفی ــه خیل ــرد ک ــی ک ــت م ــه ای صحب ــد دقیق کالس، چن
ــده و دلســوز  ــی فهمی ــک مرب ــی مخصوصــاً اگــر ی ــای ابتدای ــی در آن دوره ه کــه راهنمای
ــد. ــر باش ــوزان مؤث ــتعدادهای دانش-آم ــد اس ــت و رش ــد در هدای ــی می توان ــد، خیل باش
بزرگی در این است که کسی بتواند آسایش و خواهش طبع خویش را فدای دیگران کند.

 علت این که این رشته را انتخاب کردید، چه بود؟

خــب می دانیــد آن زمانــی کــه مــا تحصیــل می کردیــم، دبیرســتان از کالس ششــم منشــعب 
ــی. چــون دیپلــم پنجــم متوســطه و نتیجه هــا دیــر  ــه رشــته ریاضــی، طبیعــی و ادب می شــد ب
ــی  ــا ریاضــی و در ضمــن وقت ــه کالســهای طبیعــی ی ــع نرســیدم ب ــه موق اعــالم شــد، مــن ب
ــم  ــه – دیــدم اینجــا برای ــه طــور متفرق ــه ب ــی نشســتم و شــرکت کــردم – البت در کالس ادب
ــردم. در  ــاب ک ــی را انتخ ــته ادب ــن رش ــروم و بنابرای ــش ب ــم پی ــت و می توان ــکلی نیس مش
ــی  ــن اســتعداد درون ــی کــه ای ــن اســتعدادم نشــدم، در حال حقیقــت مــن خــودم متوجــه ای
ــا جمــع  ــادم هســت بچــه ه ــن وجــود داشــت. ی ــی، در م ــور ادب ــه ام ــی کــه ب ــن تمایل و ای

بچه ها جمع 
می شدند که 
برایشان هفت 
خوان رسمت 
بخوامن
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می شــدند کــه مــن برایشــان هفــت خــوان رســتم بخوانــم؛ یعنــی یــک نــوع حالتــی کــه از 
معلومــات ادبــی مــن دیگــران بهــره می بردنــد و یــا اشــاره کنــم بــه ایــن کــه در دبیرســتان 
انشــای مــن یکــی از آنهایــی بــود کــه همیشــه توســط دبیــر بــرای خوانــدن انتخــاب می شــد.

 بعد از اینکه این رشته را انتخاب کردید موفق هم بودید با توجه به 
عالقه مندی که از قبل داشتید؟ یعنی پشیمان نشدید در ادامه تحصیالتتان؟

مــن تحصیــالت را چنــد نــوع داشــتم: یکــی تحصیــالت حرفــه ای کــه در حقیقــت بــا کارم 
ارتبــاط داشــت؛ مثــاًل مــن یکــی از مدیــران مجلــه بــودم، همچنیــن معــاون اداره آمــوزش 
ــه دانشــکده ادبیــات. اینهــا مســتلزم یــک مقــدار  ــه رئیــس دبیرخان دانشــکده ادبیــات و البت
ــوم اداری  ــی و عل ــت بازرگان ــانس مدیری ــوق لیس ــن ف ــه م ــود. در نتیج ــد ب ــت جدی مدیری
ــران از  ــگاه ته ــوق دانش ــکده حق ــکیالت را دانش ــه آن تش ــن دوره ای ک ــدم در اولی خوان
آمریــکا تحویــل گرفــت. آن آموزش هــا خیلــی بــه نفــع مــن تمــام شــد. بعــد فــوق لیســانس 
زبــان شناســی همگانــی و زبانهــای باســتانی را هــم خوانــدم. از ایــن زبان شناســی در حقیقــت 
ــه ای مجــزا از  ــان، مقول ــات هــم توجــه داشــتم، متوجــه شــدم زب ــه ادبی از آنجــا کــه مــن ب
ادبیــات اســت؛ زبــان خــودش تشــکیالت دارد؛ دســتگاه آوایــی، دســتوری، گنجینــه واژگان 
و ... زبــان وســیله ای اســت بــرای تجلــی ادبیــات. بنابرایــن آمــوزش زبــان می توانــد یــک 
ــه فرهنــگ ایــن  فــن باشــد و آمــوزش ادبیــات یــک چیــز دیگــر. آمــوزش ادبیــات بایــد ب
ســرزمین آشــنایی داشــته باشــد، ترکیبــات و لغــت را بشناســد و بــه صنایــع ادبی واقف باشــد.

بعد از فوق لیسانس زبان شناسی و زبانهای باستانی چه کردید؟

زبان شناســی در آن وقــت بــرای دوره دکتــری اش فاصلــه نبــود و مــن می خواســتم 

آموزش زبان 
می تواند یک 
فن باشد و 
آموزش ادبیات 
یک چزی دیگر
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ــارج  ــی خ ــم. از طرف ــی کن ــری را ط دکت
ــد  ــون تعه ــود، چ ــن نب ــم ممک ــن برای رفت
فوق لیســانس  رفتــم  بنابرایــن  داشــتم. 
ــد  ــه بودن ــدم. گفت ــی خوان ــات فارس ادبی
ــی  ــانس زبان شناس ــه فوق لیس ــی ک آنهای
فوق لیســانس  در  می تواننــد  دارنــد، 
ــر  ــد. دیگ ــرکت کنن ــی ش ــات فارس ادبی
و  خوانــدم  فارســی  ادبیــات  آنجــا  از 
کــردم. شــروع  را  آن  دکتــری  بعــداً 

یعنی در واقع شما سه تا 
فوق لیسانس دارید؟

. بلــه

و در نهایت دکرتی ادبیات فارسی؟

بله، رساله را گذراندیم و دکتر شدیم.

همه تحصیالتتان در ایران بود؟

ایــران  بلــه، همــه تحصیــالت مــن در 
ــن تحصیــالت مــن در  ــا خــب ای ــود، ام ب
افتــاده در  ایــران در حقیقــت پرتــوش 
جهــان؛ یعنــی االن در هــر ده – دوازده 
پیــدا  را  افــرادی  بگردیــد،  کشــور 
می کنیــد کــه ســتوده را بشناســند؛ چــون 
بســیاری  خواندنــد.  فارســی  مــن  نــزد 
از آنهــا هنــوز اظهــار امتنــان و تشــکر 
ــد  ــاره بتوانن ــه دوب ــد و آرزوی اینک دارن
ــال  ــر ح ــه ه ــد. ب ــتر بخوانن ــد و بیش بیاین
یــک نــوع صمیمیــت ابــراز می کننــد.

آقای ستوده! از مسریی که برای 
ادامه تحصیالتتان انتخاب کردید، 

راضی هستید؟

ــاه رمضــان  ــادم هســت یــک م درســت ی
می خــوردم،  ســحری  اینکــه  از  بعــد 
زیرزمینــی بــود کــه می رفتــم آنجــا و 
ــاب فقــط  ــوع آفت ــا یــک ســاعت از طل ت
متــن تایــب شــده را بــا دســت خــط 
خــودم مقابلــه می کــردم. ایــن طــوری 
هــم کار اداری انجــام مــی دادم و هــم 
ــدم. بنابرایــن حــاال  درس علمــی می خوان
خداونــد را شــکر می کنــم و ناراضــی 
ــر  ــار دیگ ــر ب ــم اگ ــر می کن ــتم. فک نیس
هــم برگــردم، از ایــن بیشــتر بــه مــن 
هســتم. قانــع  همیــن  بــه  و  نمی رســد 

در چه سنی ازدواج کردید؟

مــن  ولــی  بــود،  زود  بعضی گوینــد 
موقــع  بــه  اتفاقــاً  می گویــم  خــودم 
ــک  ــتم ی ــه توانس ــرای اینک ــود؛ ب ــم ب ه
در  کــه  کنــم  پیــدا  زندگــی  شــریک 
ــن در  ــد. م ــن باش ــاور م ــار و ی ــا ی کاره
ــوزده – بیســت ســالگی ازدواج کــردم. ن

همرستان را چه طور انتخاب 
کردید؟

و  هســتند.  بنــده  عمــه  نــوع  ایشــان 
ــی  ــت تهران ــن اصال ــه بنابرای ــد ک می دانی
مــن  عمه هــای  چــون  می کنــد؛  پیــدا 
تهرانــی بودنــد. پــدر ایشــان هــم از اهالــی 
تهــران بــود، منتهــا وقتــی بــا خانــواده اش 
می آیــد مشــهد، آنجــا بچــه دار می شــود. 
ــده  ــا هف ــانزده ی ــع ش ــن آن موق ــر م همس
سالشــان بــود کــه ازدواج کردیــم. مــا 
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ســه فرزنــد داریــم. پســر مــن از دانشــگاه 
زلزلــه  تخصصــی  دکتــرای  اســتنفورد 
ــر  ــق اســت، دخت ــه و در کارش موف گرفت
کاربــردی  شــیمی  دکتــرای  کــه  اول 
از دانشــگاه ویــن گرفتــه و االن عضــو 
هیئــت علمــی آکادمــی علــوم ویــن اســت 
و ســومین فرزنــد کــه دختــر اســت و 
ــرد  ــام ک ــش تم ــاه پی ــد م ــکی را چن پزش
و در ویــن در یــک کلنیــک مشــغول 
طــی دوره خاصــی اســت کــه بعــد از 
اینهــا  بشــود.  آن وارد دوره تخصصــی 
ــن  ــم م ــش خان ــت و کوش ــون مراق مره
ــن  ــول ای ــاً در ط ــن واقع ــون م ــت؛ چ اس
ــای  ــودم؛ کاره ــار ب ــی گرفت ــدت خیل م
دانشــگاهی، امتحانــات کنکــور، تحصیل، 
تدریــس، نوشــتن کتــاب یــا مقالــه و ... بــه 
هــر حــال آنقــدر فرصــت نبــود کــه بتوانم 
ــن در  ــم م ــم. خان ــق برس ــا دقی ــه بچه ه ب
ــه بچه هــا کمــک می کــرد،  ــی کــه ب حال
خــودش رفــت دنبــال ادامــه تحصیــل.

خب، بحمدهللا از زندگی و از 
فرزندانتان راضی هستید.

بنــده بــه بچه هــا می گویــم کــه شــما 
یعنــی  باشــید؛  راضــی  مــن  از  بایــد 
ــا!  ــه باب ــد ک ــم بکنی ــای غ ــد ادع می توانی
مــا شــما را کــم دیدیــم. ولــی خــب 
باالخــره توفیــق پیــدا کردنــد و وضعیــت 
ــباب  ــه اس ــت ک ــوری اس ــان ط زندگی ش
ــت  ــان اس ــن و مادرش ــر م ــش خاط آرام
ــم.  ــکر می کنی ــدا را ش ــن خ ــرای همی و ب
حــاال بــه هــر حــال آنهــا خــارج از کشــور 
هســتند. پســر مــن دو تــا بچــه دارد؛ یــک 
ــم  ــان ه ــر اولم ــر. دخت ــک دخت ــر و ی پس

خیلــی  همه شــان  دارد.  فرزنــد  یــک 
و  می زننــد  حــرف  را  فارســی  خــوب 
مطالــب فارســی را یــاد گرفتنــد. مــن 
ــم  ــش می کن ــار کوش ــک ب ــالی ی ــم س ه
ــه آنهــا برســانم کــه مقــداری  خــودم را ب
ایــران  فرهنــگ  بــا  را  رابطه-شــان 
ــوظ نگــه دارم؛ مخصوصــاً  اســالمی محف
احــکام دینــی را بــه آنهــا می گویــم؛ 

 االن فعالیتهای روزانه شما شامل 
چه کارهایی است؟

انجــام »لغت نامــه دهخــدا« فعالیــت اصلــی 
ــال  ــم در ح ــی ه ــه کتاب ــت. البت ــن اس م
تألیــف داریــم کــه دو جلــدی اســت؛ 
یعنــی یــک جلــدش انجام شــده و اشــتغال 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــن و همکاران ــی م فعل
ــانیم. ــان برس ــه پای ــز ب ــد دوم آن را نی جل

در دانشگاه هم تدریس می کنید؟

کــه  وقتــی  تــا  هســت.  هــم  آن  بلــه، 
دانشــجو  یــا  شــاگرد  و  باشــد  درس 
ــم داد. ــه خواه ــد ادام ــم بنویس ــد اس بیای

تألیفات و تحقیقاتتان بیشرت در 
چه زمینه هایی بوده؟

کتابــی  مــن  علمــی  اثــر  مهمتریــن 
نــام »مرجع شناســی  بــه  درســی اســت 
فارســی«  ادبیــات  در  تحقیــق  روش  و 
یــا   ۱۳۷۰ ســال  در  کتــاب  ایــن  کــه 
۷۱ توســط ســازمان مطالعــه و تدویــن 
ــراً  ــه مختص ــگاهی ک ــی دانش ــب درس کت
»ســمت« نامیــده می شــود چــاپ شــد. 
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ایــن کتــاب جایــش خالــی بــود. االن 
ــالی  ــاال س ــا ح ــار ت ــال انتش ــاً از س تقریب
یــک بــار تجدیــد چــاپ شــده. می-دانیــد 
ــی از  ــات فارس ــجویان ادبی ــه کل دانش ک
ــال،  ــه ح ــا ب ــگاهها ت ــیس دانش ــدو تأس ب
ــی  ــود، ول ــر نمی ش ــزار نف ــل ه ــی چه س
ایــن کتــاب تــا حــاال حــدود پنجــاه هــزار 
نســخه چــاپ شــده و نشــان می دهــد کــه 
ــر  ــه ه ــوده. ب ــی ب ــش خال ــاال جای ــا ح ت
ــه  ــن را ن ــت. ای ــری اس ــاب معتب ــال کت ح
ــه  ــه هم ــم، بلک ــن می گوی ــود م ــا خ تنه
دوســتان و آشــنایان و اســتادان بــزرگ 
ــل  ــتاد نق ــک اس ــه-ای از ی ــد. جمل گفتن
می کنــم. دکتــر نــزار مصطفــی وقتــی 
کتــاب را دیــد، گفت:»ســتوده دیــر آمــد 
ولــی شــیر آمــد«. آقــای دکتــر بهاءالدیــن 
خرمشــاهی گفتنــد کــه:» مــا نمی دانســتیم 
و  دســت  در  اطالعــات  مقــدار  ایــن 
و  بی-خبریــم  آن  از  و  ریختــه  بالمــان 
ــع آوری  ــا را جم ــردی اینه ــت ک ــو هم ت
کــردی.« اســتادان دیگــر هــم هــر کــدام 
ــار  ــرج افش ــتاد ای ــد. اس ــر کردن اظهارنظ
اســتاد دکتــر ســید جعفــر شــهیدی  و 

کردنــد. تأییــد  بــزرگان  بســیاری  و 
کتــاب دیگــری کــه مــن بــه مناســبت 
هــزاره فردوســی کار کــردم، »ســیمای 
در  کــه  اســت  شــاهنامه«  در  رســتم 
کــردم. انتخــاب  بیــت  هــزار  حــدود 
»مجموعــه  حقیقــت  در  دیگــر  کتــاب 
ــات  ــره تحقیق ــتین کنگ ــای نخس خطابه ه
مقــاالت  بعــد کتــاب  اســت،  ایرانــی« 
ــرم از  ــوان »نمی هــزاره شــاهنامه تحــت عن
ــه  ــده ام« مجموع ــن زن ــه م ــس ک ــن پ ای
»در  نــام  بــه  الهــوری  اقبــال  مقــاالت 
ــه  ــاه مقال ــش از پنج ــال« و بی ــناخت اقب ش
دو  یــا  یــک  کــه  معتبــر  مجــالت  در 
مــورد از ایــن مقــاالت در خــارج هــم 
مــن  کــه  مقاالتــی  انــد.  شــده  چــاپ 
ــی  ــای خیل ــش عنوان ه ــتم بعضی های نوش
بدیعــی دارد کــه وقتــی مــن مقالــه »کــوه 
و شــگفتی های آن را در آثــار نظامــی« 
نوشــتم و مقایســه اش کــردم بــا شــاهنامه، 
ــان  ــی زب ــه فارس ــرای جامع ــوان ب ــن عن ای
ــه ای  ــن مقال ــود. اولی ــه ب ــب توج ــا جال م
کــه مــن در مجلــه »راهنمــای کتــاب« 
ــی«  ــع شناس ــه مرج ــدی ب ــتم، »درآم نوش

 مرهون 

مراقبت و 
کوشش خامن 
خود هسمت؛ 
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بــود. یعنــی اول مقالــه ایــن را نوشــتم 
و بعــد از یکــی   دو ســال کتابــش را 
ــه  ــری ک ــه دیگ ــد مقال ــردم. بع ــف ک تألی
در بدیــع اســت بــا نــام »طرحــی در بدیــع« 
ــی  ــان شناس ــر زب ــتفاده از تأثی ــا اس ــه ب ک
ادبیــات  در  شناســی  زبــان  اصــول  و 
ــر . ــاالت دیگ ــه مق ــت. و البت ــی اس فارس

شما اشاره کردید که به 
غرفارسی زبانان هم فارسی 
تدریس کردید. فکر می کنم خیلی 
حس شریینی باشدکه آدم زبان 
مادری اش را – زبانی که خیلی 
برایش زحمت کشیده – آموزش 
بدهد. خاطرات شریینی اگر دارید 
در این زمینه بیان کنید و اینکه آن 
افرادی که از شما زبان فارسی فرا 
می گرفتند، چه احساسی داشتند؟

ــای ملــک کــه ســفیر  ــن پرســش را آق ای
جمهــوری اســالمی ایــران در پکــن بــود، 
ــرای  ــن ب ــه م ــش ک ــال پی ــار س ــه چه س

ضرب المثل هــای  »فرهنــگ  کتــاب 
ــودم  ــه ب ــه آنجــا رفت ــه فارســی« ب چینــی ب
از مــن کــرد کــه شــما چــرا عالقــه نشــان 
می دهــی بــه آمــوزش زبــان فارســی؟ 
مــن  گفتــم:  چیســت؟  ات  انگیــزه 
آمــوزش زبــان فارســی را بــه دیگــران 
ــلمانان(  ــر مس ــه غی ــا و ب ــی ه ــه خارج )ب
ــه  ــن ک ــرای ای ــم. ب ــادت می دان ــک عب ی
وقتــی شــما یــک بیــت شــعر فارســی 
غیرمســلمان  خارجــی  یــک  بــه  را 
فرهنــگ  از  مقــداری  بدهیــد،  تعلیــم 
کرده ایــد:  تزریــق  او  بــه  را  اســالمی 

بــرگ درختــان ســز در نظــر هوشــیار
دفــرتی  ورقــش  هــر 
کــردگار. معرفــت  ســت 

شــعر  ایــن  وقتــی  ترتیــب  ایــن  بــه  و 
فرهنــگ  یعنــی  گیــری،  مــی  یــاد  را 
آموختــه ای.  را  اســالمی   – ایرانــی 
ــروده:  ــیرین س ــدر ش ــعدی چق ــد س ببینی
یافــت تشــنه  ســگی  بیابــان  در  یکــی 

 

 من آموزش 
زبان فاریس را 
به دیگران یک 
عبادت می دامن
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 برون از رمق در حیاتش نیافت 
 کله دلو کرد آن پسندیده کیش

 چون حبل اندر آن بست دستار خویش 
به همت کمر بست و بازو گشاد

 سگ ناتوان را دمی آب داد 
خر داد پیغمر از حال مرد 

که یزدان گناهان او عفو کرد.

یــک فرهنــگ عظیــم انســانی در همیــن شــعر هســت. اگــر 
ــر  ــد، دیگ ــدا کن ــعه پی ــه توس ــگ در جامع ــه فرهن اینگون
کســی، کســی را آورده نمــی کنــد. ایــن اســت کــه وقتــی 
بــه ایــن زیبایــی هــا برخــورد مــی کننــد، شــیفته مــی شــوند 
و در نتیجــه می رونــد دنبالــش را مــی گیرنــد کــه مولــوی 
و ســعدی چــه کســانی بودنــد. در بســیاری کشــورها 
ــه حــال اینقــدر  ــا ب آثارشــان ترجمــه شــده. هیــچ کــس ت
ــو  ــرادر ت ــه: ای ب ــف نکــرده کــه گفت ــا انســان را تعری زیب
همــه اندیشــه ای. بنابرایــن لــذت مــن هــم همیــن اســت که 
در حقیقــت مــن ایــن کار را واقعــاً یــک عبــادت می دانــم.

زندگی را چگونه دیدید؟

در تمــام مــدت زندگــی، هــدف و نیــت مــن خدمــت بــه 
ــد  ــی فکــر کــردم کــه وجــود مــن بای ــوده؛ یعن دیگــران ب
بــرای دیگــران مفیــد باشــد. تــا وقتــی کــه مــی توانــم بهــره 
ای بــرای دیگــران داشــته باشــم، خــودم را الیــق زندگــی 
ــم،  ــر گرفت ــرز فک ــن ط ــن از ای ــه م ــی ک ــم. پاداش می دان
دیــدن کســانی اســت کــه همین جملــه را تکرار مــی  کنند.

ین خاطره زندگی تان را  ین تر  می توانید شری
بفرمایید؟

وقتــی همــه شــیرین اســت آدم چــه طــور بگویــد کدامــش 
شــیرین اســت؟! انســان تلخــی را فرامــوش می کنــد. حــس 
زندگــی بــه خوشــی ها و موفقیت ها و شــادی هایش اســت.
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ین آرزویتان چیست؟ بزرگرت

جمع مجدد برای همه.

ع به پایان می بریم. این گفت وگو را با این مرص
 تقاضا می کنم تعبر خودتان را بفرمایید: 
»توانا بود هر که دانا بود«

ــا  ــود بعضی ه ــه ب ــرع را گفت ــک مص ــن ی ــی همی ــر فردوس اگ
ــن  ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ــه ب ــود ک ــی ب ــد کاف می گوین
شــعرای جهــان شــناخته بشــود. ایــن تجلیــل از دانایــی از 
ــالم  ــش از اس ــران پی ــگ ای ــم در فرهن ــب، ه ــت؟ خ کجاس
و هــم در فرهنــگ ایرانــی – اســالمی. در قــرآن و اســالم 
شــاخصه هایــی بــرای تعییــن فضیلــت یکــی بــر دیگــری 
مشــخص شــده؛ یکــی تقــوی اســت و دیگــری علــم و دانــش. 
بعــد ســؤال می کنــد: چــه گفتــه نــادان و دانــا بــا هــم مســاوی 
هســتند؟! ســومی مجاهــدت و کوشــش اســت. بنابرایــن وقتــی 
ــی  ــود، م ــا ب ــه دان ــر ک ــود ه ــا ب ــد: توان ــی گوی ــی م فردوس
خواهــد ارکان قابــل لمــس فضیلــت فــردی را مشــخص کنــد. 
هــر زحمــت و خدمــت مؤثــر تنهــا بــا ســخت کوشــی، 
میســر  ســرزمین  ایــن  بــه  عشــق  و  خودگذشــتگی  از 
دکتــر  کــه  اســت  چیــزی  همــه،  ایــن  و  شــد  خواهــد 
اســت. کــرده  فراهــم  خــود  در  ســتوده  غالمرضــا 
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 کاندیداها 
مادرم گاه گداري ، مي گفت :

»حسن «اخالقت را
خوب کن

 تاکه بگیریم برایت 
زري حاج کریم 

زهره حاج فتح اهلل 
دخترعمه گلي ،رعنا را 

یا فرح، دختر گیتي خانم 
آن گل نعنا را 

من ولي گوش نکردم 
آن همه خواهش و اصرار

آن همه هول و وال را
طفلکي مادرم آه ......

بي خبر بود ازاین که دل من 
چیده از باغ محبت 

نرگس شهال را 

 

 کوچ 
هربار درهر کوچ 

یک قسمت از اسباب هایم خردشد
           - گم شد، نمی دانم چه شد؟

آن قوری چینی ، گل سرخ ام 
آن چای عصرانه ، کمر باریک هایم

                                -  استکان
آن قاب قاجاری و عکس قهوه ترک 

آن شمعدانی های بی گلدان " ژان والژان"
آن روکش گل ترمه  قرآن 
آن کورسوی مانده از ایمان 
آن پنجره ، آن مرد در باران 

***********
هربار در هرکوچ 

یک تکه ازمن گم شد و 
من گم شدم در هیچ 
من گم شدم در پوچ 

هربار ... در هرکوچ ......

  پرس  اوستا رحیم
چند شعر تازه | حسن  فرازمند
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 مر سانا 
مدتی هست مدید 
پسرم بیکار است 

پسرم دربدر  و  آواره ست 
می کند دستفروشی سربازار محبت

می زند داد  :-- چه چاره ست ؟
وخودش ، همسرش و " مرسانا"
قاچی از خریزه سفره ما می برند 

وبه هم می گویند 
زندگی سخت شده ....سخت شده 

من به آنها می گویم :
سر این سفره کوچک بنشینید 

ماکارونی و دمی گوجه وساالد
گل کلم ، ترشی و شور 

نی و نوشابه کمی میل کنید 
تا ببینیم خدا 

چه حکایت دارد!
وچه خوابی دیده ست !

وچه می خواهد ازاین جان به لب آمده ما؟

  حافظ
اذیت کرد مرا 

 خیلی خیلی خیلی 
خیره و نافرمان بود و جسور

حرص و جوشم می داد 
ومرا فرتوتم کرد و سپیدم گیسو 

ولی امشب ، امشب 
ولی امشب که شده شاخه شمشاد 

و کراوات زده می رقصد 
با گل یاس چنین خرم وشاد 

به خودم می گویم  : کاشکی بود 
و مرا حرص فراوان می داد

ومرا جوش به این زندگی المصب .!

آآآه از رفتن تو ، رفتن تو 
کمرم می شکند 

آه از امشب ، امشب 
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 گردو 
میز من ازچوب گردو 

صندلی هایم همین طور
وخدا  داده به من 

این مقام و پست  و این دولت 
             که از آن راضی ام 

وسرم گرم  است و دل خوش 
دائما مشغول گردو بازی ام 

طاق ضریبي
حسن ام من ، حسن ام 

پسراوستا رحیم 
که براي همه یک خانه بنا کرد 

ودر و پنجره ي  رو به افق باز گذاشت 
طاق ضربي زد ویک تاقچه ، ایوان ،پاگرد 

روي خرپشته براي همه کفترها 
پر پرواز گذاشت .

تیشه اي داشت و شاقول و نخي 
منطق و متر و ترازي 

در دلش هم رازي
که نشد هیچ کس آگاه از آن 

غیرمن که شده ام 
گنگ و حیرت زده و الل 

گه گداري موتورش را 
گازمي داد به سمت »جیتو«

و دلي داشت،نه اندازه دریا ،اما 
 قد یک چشمه، زالل
ظهر مي گفت :جالل 

سایه ناروني باش براي همه گنجشکان  
عصرمي گفت به محسن :

هان مبادا ببري اسم کسي  را 
وبگویي به که دادم دو ریال !

و اگربود مجال 

به شما خواهم گفت ،
این ستاره چه شبي سوخت وا فتاد

و رها کرد و رها....کرد
پسر ساده دلش را  

زیراین سقف بدون پاگرد 
زیراین گنبد آبي مالل 

ساعت بعد 
ساعتی بعد از وقوع حادثه

یک جسد می ماند و 
وقت غسل و کفن و دفن 

می شود اسمم فقط میت.،  جنازه 
پس چه شد ؟ ای داد و بیداد!

آن همه عنوان  واستاد !
آن همه

اسم و لقب !
انهمه بادم به غبغب !

 سرگروهبان 
سرگروهبان عزیز
گارسیا جان عزیز

نکش این قدر هوار 
و نزن سوت و نکش داد 

و ندو درپی این زلف رهایم درباد 
این همه جوش نکن، حرص نخور 

که بجنبد آیا.....
یا نجنبد سر و گو شم 

ِعرض خود نیز َمبَر 
ومپندار که من 

مستم  و مدهوشم 
برو در فکر خود باش گروهبان

من خودم  می دانم، می دانم
چه بپو شم ، چه نپو شم !

چه بنوشم ،چه ننوشم !
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 الله
من در اطراف ورامین 

می شناسم مردی را 
که برای همه ناشنوایان زمین 

سمعکی می سازد از گل الله 
بار الهی ..می خواهی 

که برای تو سفارش بدهم ؟

دو روایت 
قصه عشق من و شهال هم 

دو  روایت  دارد
یکی آنکه خودمن 

با چنین آب و.. چنین تاب
                 - می آرم بزبان 

یکی آنکه، دگران 
من از این هر دو روایت ، اما 

نگرانم ،نگرانم ....نگران 

  آنتن ها 
 من لب بام ، همیشه" شهال "

 پشت آن پنجره می گفت : هنوز 
 برفک و برفک و برفک 

 من کمی می چرخاندم 
 سمت چپ ، راست 

 وهمان سویی که می خواست 
 ناگهان می زد داد: 

 که نگه دار ...همین جاست ،
                      - همین جاست 

 قصه در قصه هنوز 
 تام دنبال جری هاست 

 معرکه باز بپاست 
 بچه جیغ کشان : آه ...زورو ...آه ..زورو

وگوریل انگوری و زندگی و مارکوپولو
 من آمده ام 

 من آمده ام 
 من آمده ام که باتو آغاز کنم 

 این قصه ناشنیده را 
 هی نت کنم وکوک کنم ،سازکنم

 من آمده ام چلچله وار 
 هی بال درآرم 

 درچشم توسیروسفرازمشرق این تن
 تا اوج عقاب خویش پروازکنم 

 برُسرُسره های یخ زده باله برقصم 
 بر دانوب آبی فلک، ناز کنم 

 من آمده ام نی شوم و سوز و گداز
 سنتور شوم، دورشوم ، عودشوم ،
                             -- دودشوم 

 هرچند که نابود شوم 
 هرحنجره زخمی و هر پنجره بسته
                   -- که دیدم سر راه 

 سمت دل خود بازکنم 
 ازهر کلمه نیز بچینم گل یاسی

 ازهردری ،ازهر سخنی ،نرگس نازی 
 سررشته ایجاز کنم 

 هرشب گره ای ازسرزلفی 
 هر صبح سرصحبت را

 با شبنمی وشب بویی باز کنم 
 من آمده ام بگویم اینجا: سوک سوک 

 پا را به فرار و به فرار
 بگذارم و پرواز کنم  

 یک گوشه دنج آسمان ،پشت افق  
 با ، راز مگو ،دوست دوران دبستان

  هم خلوت و هم ، راز کنم
 وسرم گرم  است و دل خوش 

دائما مشغول گردو بازی ام
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ــاز هــم در ســرم دالیلــی  چنــد لبــه آب پــر را طــی مــی کنــم ، ب
ــه مــی کننــد . عاقبــت  بــرای پریــدن و نپریــدن شــروع بــه مجادل
تصمیــم بــر ایــن شــد: قبــل از رســیدن بــه لبــه آب پــر شــیرجه را 
زده باشــم و زدم . پــرواز بلنــد مــن آغــاز شــد هیــچ وقــت طبقــات 
ســاختمان را نشــمرده  واز ایــن زاویــه درختــان ســه گانــه خرمالــو 
ــاختمان  ــره س ــودم. از پنج ــده ب ــا را ندی ــر آدم ه ــقف س را و س
ــرواز  ــه پ ــرت زده ب ــا عروســکش هــر دو حی ــرو دخترکــی ب روب
ــای  ــه ه ــود دکم ــه ب ــادش رفت ــه ی ــد ک ــده بودن ــره ش ــردی خی م
پیراهنــش را اشــتباه بســته و دم پایــی هایــش را روی پشــت بــام جا 
گذاشــته اســت.  بــه دختــرک لبخنــد مــی زنــم  : قطعــن کار مــن 
جنبــه بدآمــوزی داشــت و مــی توانســت در آینــده نســل بشــر را 
کلــن نابــود کنــد. دختــرک بــه بهتــش کمــی افــزود و کســی کــه 
ــود را صــدا زد. جوانکــی کــه در کوچــه ســطل  پشــت ســرش ب
هــای آشــغال را جســتجو مــی کــرد دســتش را ســایه بــان کــرده 
بــود: حــق هــم داشــت. چــون خورشــید دقیقــن از پشــت  بــه مــن 
مــی تابیــد و از پهلــو هایــم    اشــعه اش چشــمان جوانــک را آزار 
میــداد. دیگــر اینکــه چنــد پرنــده کــه روی شــاخه هــای اســفند 
ــای  ــا درآوردن صداه ــد ب ــته بودن ــاط نشس ــان حی ــی درخت ماه
ــا  ــن ه ــدند. ای ــع دورش ــن فجی ــه  احتمال ــادی از آن صحن غیرع
ــگ  ــم زن ــی موبایل ــد گوش ــود. بع ــن ب ــرواز م ــه ی  پ ــای اولی نم
زد حــدس زدم مهنــاز اســت  :همــان کســی کــه بانــی پــرواز مــن 

اســت. کســی کــه مــی خواهــد تعریــف جدیــدی از زدنگــی 

     زندگی عمودی
قباد  حیدر | 
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ــا شــوپن هــاوری  ــازی کــه اصــرار دارد: بی ــه دســت آورد. مهن ب
زندگــی کنیــم امــا هزینــه ی آرایــش و ناخــن کاشــتنش حداقــل 
ــش را  ــرا جواب ــد : چ ــی بلع ــه ام را م ــوق ماهیان ــوم حق ــک س ی
بدهــم؟ بــه زودی همــه چیــز تمــام مــی شــود و او وارث من اســت 
و حتــی مــی توانــد بــا مهــرداد جــان پســر عمــه عملــی  ومعشــوقه 
ی ســابقش شــوپن هــاور بــازی درآورد. حــاال از آخریــن طبقــه 
ســاختمان مــی گــذرم آنجــا کــه ولــی اهلل زندگــی مــی کنــد و بــا 
حیــرت مــی بینــم نجیبــه زنــش لبــاس المبــادا پوشــیده و ولــی اهلل 
ســرش را روی زمیــن مــی مالــد و پشــتش را هــوا کــرده و نجیبــه 
دورش مــی چرخــد هنــوز ارتفــاع پنجــره آنهــا را طــی نکــرده ام 
کــه نجیبــه متوجــه حضــور و عبــور مــن مــی شــود. بایــد چــه مــی 
ــم کــه از الی پنجــره  ــه خان ــه نجبی ــه کل ــر از اینکــه ب کــردم؟ غی
بیــرون آمــده نــگاه کنــم و بگویــم : شــرمنده کــه مزاحــم شــدم، و 
او بگویــد: بــه کســی نگــو چــه دیــدی، خواهــش مــی کنــم و مــن 
بگویــم: قــرار اســت مــن دیگــر نباشــم و او بگویــد: خــدا را چــه 
دیــدی شــاید بــا ایــن پــرواز بــه خوشــبختی برســی، مــی گویــم: 
ــی  ــق باش ــد: موف ــی گوی ــه؟ م ــی کن ــه کار م ــی داره چ ــا ول آق
عزیــز او ســال هاســت چیــزی را جســتجو مــی کنــد و نمــی یابــد، 
ــدد،  ــی خن ــد و م ــی ده ــکان م ــکان ت ــش را ت ــم المبادای ــد ه بع
بــاور کردنــی نیســت! آدمهــا وقتــی تنهــا مــی شــوند چقــدر یــک 
ــری  ــره ی مه ــه ی پنج ــه لب ــه ب ــم ک ــتند. زانوی ــر هس ــر دیگ نف
خانــم مــی خــورد از درد   بــه خــودم مــی پیچــم و صــدای نالــه 
ام تمــام محلــه را پــر مــی کنــد، معلــوم اســت ایــن پــرواز دیگــر 
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ــغ  ــم جی ــری خان ــید، مه ــد رس ــه انجــام نخواه ــکوت ب در س
ــش کــن باالخــره  ــم ول هلل مــی گــه : خان ا ــد و اســد مــی زن
ــری  ــش. مه ــه حال ــوش ب ــت، خ ــودش رو گرف ــم خ تصمی
ــی  ــه خــدا موهــاش جــو گندم ــه ب ــوز جوان ــم میگــه: هن خان
شــده امــا هیکلــش متناســبه و دنــدان هــاش ســفید و ردیفــه ، 
آقــا اســداهلل میگــه: خوبــه خوبــه ، خجالــت هــم نمــی کشــه 
ــای  ــر، زنه ــن دیگ ــش ک ــا تمام ــن میگه:آق ــه م ــاب ب و خط
ــدون  ــتی اون گل ــردی، راس ــروازت ک ــه پ ــع رو بازیچ مجتم
ــا : ایــن اســداهلل از آن اســداهلل هاســت  هــای شــمعدانی رو بپ
بــا انبــر بــه مــن اشــاره مــی کنــد کــه گــم شــوم. واقعــن دلــم 
مــی خواهــد از طبقــه بعــدی بــه ســرعت بــاد بگــذرم، جایــی 
کــه افشــین و نــادر بــا هــم زندگــی مــی کننــد، دلــم        نمــی 
خواهــد چیــزی ببینــم، اصلــن بــه مــن چــه مربوطــه؟ گوشــی 
ــد، زنــگ ،زنــگ ، زنــگ...  ــاره زنــگ مــی زن ــم دوب موبایل
حتمــن دوبــاره مهنــاز اســت و خبــر را شــنیده و مــی خواهــد 

مــرا منصــرف کنــد، البتــه شــاید... 
دخترکــی کــه عروســک را بغــل کــرده بــود، حــاال از بــاالی 
ســر مــن صدایــش شــنیده مــی شــود: مامــان ببیــن داره پــرواز 
مــی کنــه. صــدای مــادرش را مــی شــنوم : الهــی بابــات هــم 
ــرددم،  ــد، م ــی زن ــگ م ــاره زن ــی ام دوب ــره. گوش ــاد بگی ی
جیــب شــلوارم تنــگ اســت امــا کنجــکاو    مــی شــوم، شــاید 
ــا زحمــت گوشــی را از  کســی دیگریســت، شــاید مــادرم! ب
جیبــم بیــرون مــی کشــم  ، نــه ، منصــور اســت. مــی گویــم: 
منصــور جــان تصمیــم خــودم را گرفتــه ام و دارم پــرواز مــی 
کنــم چیــزی نمانــده بــه زمیــن بخــورم، منصــور میگــه: دمــت 
گــرم رفیــق، مــی دانســتم تــو یــه قهرمانــی، بدهیــت رو گفتــی 
بــه مهنــاز؟ مــی گــم: ای داد ، بــه جــان تــو یــادم رفــت، مــی 
دانــم تــو هــم گیــری، امــا، ایــن مــاه شــانزده روز کار کــردم، 
از حســابداری بگیــر، بگــو: فالنــی گفتــه، منصــور مــی گــه: 
ــه  ــزار ب ــم: ب ــی گ ــه؟ م ــی ش ــی م ــش چ ــا بقی ــرمندم ام ش
حســاب گرفتــه هــات و نــداده هــات، قطــع مــی کنــم : نامــرد 
! تــف بــه ایــن پنجــره، نــادر زانــو زده و داره ... ولــش کــن، 
ــا آن منخریــن مثلــه بوقــش،  خفــه بشــین، مردتیکــه افشــین ب
مــی خنــدم  همیشــه از کلمــه منخریــن خوشــم آمــده مثــل: 

هیچســتان، غمســتان و شــوره زار، یــه کلمــه هایــی احتــرام 
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برانگیزنــد، امــا منخریــن همیشــه مــن رو بــه خنــده  مــی 
ــگاه  ــتاد دانش ــی اس ــای متق ــتگاه آق ــد نشس ــه بع ــدازه. طبق ن
ــز  ــزون و کنی ــی مح ــا زن ــوش، ب ــیک پ ــر و ش ــت، متفک اس
ــم  ــگام معاشــقه ه ــی هن ــای متق ــم آق ــی زن ــآب، حــدس م م
ابتــدا لبــاس هــای زیــر طرفیــن را اتــو مــی کشــد و بعــد هــم 
کالم مــی شــوند، دســتی برایــم تــکان مــی دهــد و صدایــش 
ــت  ــن ! عاقب ــم ببی ــد: اعظــم خان ــی گوی ــی شــنوم کــه م را م
ــه ســپاه زندگــی زدن را، مــی بینیــد خانــم؟ حیــف  باعجلــه ب
از ایــن مــرد! اعظــم خانــم زیرلبــی مــی گویــد: بــدون عجلــه 
هایــش را هــم دیــده ایــم. بــا چنــد شــاخه خشــکیده درختــان 
ــان  ــته شدنش ــرچ شکس ــرچ ق ــدای ق ــم، ص ــی کن ــورد م برخ
ــن  ــا جــان ای ــی کشــاند: آق ــای پنجــره م ــی را پ ــای مهران آق
ــته را  ــان بس ــای زب ــه؟ درخت ــه مگ ــا قحطی ــه ،ج ــه حرکتی چ
شکســتی، بــه جــای ایــن جنگولــک بــازی هــا اجــاره عقــب 
افتــاده ات را پرداخــت کــن، لعنــت بــه شــیطان، بــه جدم قســم 
تــاوان هــر شــاخه را ازت مــی گیــرم. شســتم را بهــش نشــان 
ــد صــدای شــیپوری برایــش  ــم چن ــا دهان مــی دهــم، بعــدم ب
ــن  ــم، ای ــی ده ــدار بهــش م ــد فحــش آب ــی آورم و چن در م
آخــر کاری تمــام حرصــم را بایــد خالــی کنــم، در آخریــن 
ــم،  ــی کن ــرت م ــه ســمتش پ ــف ب ــد ت ــم چن ــور ه لحظــه عب

ــه ... مردتیک
و در آنــی پــروازم بــه فرجــام مــی رســد،  مثــل صلیبــی افقــی 
تــا نیمــه در خــاک باغچــه فــرو رفتــه ام ،  چنــد جــای بدنــم 
ــی  ــای گنگ ــم، صداه ــی کن ــس م ــده ح ــز و گزن دردی تی
شــنیده مــی شــود، خنکــی خاصــی در اندامــم احســاس 
میکنــم، گوشــی موبایلــم زنــگ مــی زنــد، صــدای ناشناســی 
رامــی شــنوم کــه مــی گویــد: خیــال کــردی بــه همیــن 
ســادگی هاســت؟ بایــد تــاوان متولــد شــدنتو بــدی و صــدای 
ــی؟  ــی کن ــف م ــن ت ــه م ــنوم : ب ــی ش ــری را  م ــنای دیگ آش

ــارم. ــو درمی پدرت
 ســعی مــی کنــم در خــاک باغچــه بیشــتر فــرو بــروم، زنــگ 

گوشــی موبایلــم یــک آن قطــع نمــی شــود....
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1
ــه ی  ــک کوچ ــی ی ــه مهدی خان ــیده ب ــن، نرس ــدی پایی ــه می آم ــدم ک ــد ق ــام ص ــارراهِ انتظ از چ
ــه ی مــا  ــود کــه ســرش ســقاخانه داشــت. از شــاپور یــک ایســتگاه هــم نمی شــد. خان ســرازیر ب

وســِط همــان کوچــه بــود.
ــت  ــِت راس ــن، دس ــد پایی ــورد می آم ــه می خ ــام. پلّ ــِد آق ــت، ق ــفید داش ــِی س ــه دِر چوب دو دهن
ــم کــه  ــی زده بودی ــرده ی برزنت ــِه داالن پ ــاط. ت ــه حی ــود کــه می رســید ب ــک ب ــک داالِن باری ی
حیــاط پیــدا نباشــد. پــرده را کــه مــی زدی کنــار، یــک حیــاِط بــزرگ بــود، پـُـِر اطلســی و یــاس 
ــام  ــد آق ــه می گفتن ــود ک ــج ب ــِت بهارنارن ــک درخ ــم ی ــوار ه ــاِر دی ــته ی کن ــمعدانی. راس و ش
روزی کــه هاشــم مان بــه دنیــا آمــد، خــودش بــا دســِت خــودش کاشــته. مــادرم زیــِر ســایه اش 
ســبزی خوردن می کاشــت. جمعــه بــه جمعــه می چیــد مــی آورد ســِر ســفره. ریحان ســبز و 

ــام. ــرای آق ــرد ب ــرد می ب ــدا می ک ــم ج ــه اش را ه پون
شــِب عیــد، باغبــاِن بــاِغ سپه ســاالر می آمــد، گلدان هــا را از زیــِر مشــمِع باران خــورده ی 
گوشــه ی حیــاط می کشــید بیــرون، خاک شــان را عــوض می کــرد، دســتی بــه ســر و روی شــان 
ــِط  ــروزه اِی وس ــوِض فی ــد دوِر ح ــمعدانی ها را می چی ــدند ش ــه می ش ــوار ک ــو ن ــید، ن می کش
حیــاط کــه حلــِق مرغابیــش دائــم رو بــه طــاِق آســمان بــاز بــود و داشــت پـَـر می گرفــت، یکــی 
ــِی ســِر نــرده، جلــو اتــاِق آقــام.  ــه از یاس هــا را هــم می انداخــت تــوی حلقه هــای خال یــک دان

ــد. ــوان هــم اطلســی می چی ــِب ای ــره ی ل ــای ِه پ
اردیبهشــت کــه می شــد، حیاط مــان تماشــا داشــت. دخترهــا دامن شــان را پـُـِر یــاس می کردنــد، 
ــد،  ــر کنن ــاِغ سپه ســاالر را خب ــاِن ب ــام صــدا مــی زد کــه باغب ــام. فردایــش آق ــاِق آق ــد ات می بردن

بــرود مواجبــش را بگیــرد.
بدبخــت هردفعــه یــک دبـّـه عــرِق خارشــتر خانگــی هــم بــرای ســنِگ کلیــه ی آقــام مــی آورد 

ــرزخ نشــود. ــی ســفارِش یکــی را می خواســت، ب کــه وقت

  سه داستان کوتاه
 | محمد مهدی قرباین
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ــد  ــادرم بلن ــد، م ــه می آم ــینش ک ــدای ماش ــت. ص ــم داش ــدی ه ــِق تن ــود. ُخل ــرهنگ ب ــام س آق
می شــد چــادِر دمِ دســتیش را یــک تابــی دوِر کمــر مــی داد، می گفــت آقــات آمــد. هیــچ وقــت 
ــی  ــه وقت ــت ک ــت و می رف ــده. می گف ــام آم ــم آق ــن بفهم ــه م ــت ک ــن نمی گف ــرای ای ــم ب ه
آقــام داالن را رد می کنــد و پــرده ی برزنتــی را کنــار می زنــد، مثــِل همیشــه زیــِر آن بهارنارنــِج 

راســته ی کنــاِر دیــوار ایســتاده باشــد.
ــه ی  ــام. هم ــرای آق ــد ب ــرده بودن ــی ک ــاق را خال ــک ات ــتیم، ی ــا می نشس ــه م ــرا ک ــاالی سرس ب
اثاثــش را بــرده بــود آن جــا، پاییــن نمی آمــد. فقــط وقتــی مهمــان داشــت، پیغــام مــی داد زن هــا 
سرســرا را خالــی کننــد. گفتــه بــود وقتــی مــرِد غریبــه می آیــد و مــی رود، کفش هــای زنانــه را 

ــد. از جلــوی راه بردارن
همین جــوری بــود. کســی هــم جــرأت نمی کــرد حــرف بزنــد. مــادرم هردفعــه کــه رد می شــد، 

یــک دســتی هــم بــه کفش هــا مــی زد کــه دعــوا راه نیافتــد.
هــر دوره ای یــک گماشــته داشــت کــه از ســربازخانه می آمــد. یکــی از صندلــی لهســتانی های 
ایــواِن بــاال را گذاشــته بودیــم دِم در، تــوی همــان داالنــی کــه بــه حیــاط می رســید می نِشســت. 
ــادوِی حــاال.  ــِی فرمــان. مثــل پ ــد پ ــود، هــم آن موقــع می گفتن ــده ب ــود، هــم رانن ّــا ب هــم خانه بپ
ـُـرد و مــی آورد. یــک وقتــی هــم اگــر ســلمانی ای،  ــود. آقــام را می ب ــِز ســفیِد آقــام دســتش ب بن
ــام می گذاشــت، شــِب  ُــرد می رســاند. اگــر آق ــد، کارش کــه تمــام می شــد، می ب کســی می آم

ــد. ــرای خری ــرد ب ــاپور می ب ــا ش ــم ت ــا را ه ــم و دختره ــا پری خان جمعه ه
مــن کــه هشــتم بــودم، گماشــته ی آن موقــِع آقــام خاطرخــواهِ طلعــت شــد. آقــام فهمیــد بدبخــت 
را فرســتاد برازجــان. پــری خانــم هــم از تــرِس آقــام دســِت طلعــت را گرفــت، یکــی دو هفتــه  

رفــت خانــه ی مــادرش.
آقــام ســِر این کــه غــذای گماشــته را مــی داده طلعــت ببـَـرد، می خواســت بکشــدش. ایــن پــرده ی 

برزنتــی را هــم همــان روز داد هاشــم زد.
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ــد.  ــی نمی ش ــام آفتاب ــوی آق ــاد جل ــت زی ــان طلع ــن جری ــِد ای بع
ــت، از  ــادرم را نداش ــدِن م ــِم دی ــم روِز روزش چش ــم ه پری خان
ــا  ــتِر وقت ه ــر. بیش ــود، بدت ــده ب ــش آم ــت پی ــرِف طلع ــی ح وقت
خانــه ی مــادرش بــود. وقتــی هــم کــه می آمــد یــک آتشــی 
ــک  ــم ی ــتیم. دای ــوا داش ــه جنگ و  دع ــک هفت ــا ی ــوزاند، ت می س
چشــِم مــادرم از دســِت اوقات تلخی هــای آقــام اشــک بــود، 
ــار می گفــت آن موقــع کــه مــن  یــک چشــمش خــون. روزی ده ب
ــزش  ــا همه چی ــود. ب ــوز ســرگرد هــم نشــده ب ــات شــدم، هن زِن آق
ــت ماکــو.  ــی خــورد رف ــد، انتقال ــا آم ــه دنی ســاختم. هاشــم کــه ب
بعــِد هشــت مــاه کــه برگشــت، ایــن زنیکــه ی دهاتــی هــم باهــاش 

ــاد. ــِک ب ــکمش خی ــود. ش ب
عیــِد همــان ســال پری خانــم رفــت از آقــام اجــازه گرفــت کــه بــا 
ــادرم  ــت. م ــت کــه رف ــرادرش. رف ــه ی ب ــز خان ــد تبری ــا برون بچه ه
ــرود.  ــه ب ــوده ک ــه ب ــام گفت ــوِد آق ــت خ ــی می گف ــِر بدجنس از س
ــم را  ــان روز دیگــر پری خان ــداد. از هم ــش ن ــم طالق ــت ه هیچ وق
ندیــدم، تــا شــِب هفــِت هاشــم کــه بــا طلعــت و منیــر آمــده بودنــد 

ابــن بابویــه.
خدایــی از وقتــی پری خانــم دســِت بچه هایــش را گرفــت و رفــت، 
نــه آقــام آن آقــای همیشــگی بــود، نــه زندگــِی مــا رنــِگ همیشــه 
ــش  ــم دوره ی خدمت ــم. او ه ــن و هاش ــم م ــده بودی ــت. مان را داش

کــه تمــام شــد، رفــت دانشــگاه دنبــاِل مهندســی.
ــه، یک راســت  ــد خان ــام آم هفــت ســال پیــش، ســِر ظهــر کــه آق
ــا  ــود. چهارت ــون ب ــه ی خ ــم هایش کاس ــم. چش ــاِق هاش ــت ات رف
تکه کاغــِذ مچالــه هــم دســتش. وقتــی آمــد بیــرون بــه مــادرم گفت 
ــه فرســتاده اند  ــد. هاشــم را دو هفت ــه ایــن اتــاق دســت نزن کســی ب
اردوی جنــوب. از همــان دانشــگاه یکــی را روانه کــرده ســربازخانه 

پیــِش مــن کــه خبــر بدهــد، کســی دلواپــس نمانــد.
فــردا صبحــش قیافــه ی مــادرم را کــه دیــد، طاقــت نیــاورد. گفــت 
ــم  ــد می رفتی ــه هــم کــه بای ــِد دو هفت ــش. بع ــوده، گرفتن سیاســی ب
جنــازه را تحویــل بگیریــم، آرام آرام حالی مــان کــرد کــه تــوده ای 

ــد. ــش کرده ان ــوده، اعدام ب
ــادرم  ــام تمــام شــد. ســاِل بعــدش هــم م ــه آق ــوی همــان دو هفت ت
ــرا  ــای سرس ــود، پنجره ه ــه می ش ــت ک ــاال اردیبهش ــرد. ح ِدق ک
ــد.  ــام برس ــِت آق ــا تخ ــج ت ــِر بهارنارن ــه عط ــذارم ک ــاز می گ را ب
ســرش را می چرخانــد، نگاهــی می کنــد، بــاز بــرای هزارمیــن بــار 
می گویــد ایــن بهارنارنــج را روزی کــه هاشــم دنیــا آمــد کاشــتم.
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2
گوشــه ی اتــاِق بچگــِی مــا، پشــِت تورفتگــِی دیــوار، یــک کپــه ی رخت خــواب بــود، صــاف و 

چارگــوش و بلنــد. بلندتــر از قــِد بچگــی. تــدارِک مهمانــی کــه نیامــد.
ــود کــه  ــا را زد و شــب رد شــده ب ــش دِر خانه ه اســفنِد آن ســالی کــه غالم رضــا، پرســاِن عیال
ــِی  ــه ی مــا و مانــد، چــادر از ســِر پیچــه افتــاد و نویــی از روبالشــی های ســبز و آب ــه خان رســید ب
ــا شــد کشــک.  ــِد م ــاق و همــه ی امی ســوغاِت مکــه و گل دوزِی بنفشــه هاش ریخــت وســِط ات

به خاطــِر عیــاِل غالم رضــا.
ــر پیچــه ی رخت خــواب درمی آمــد و هــم  ــد از زی ــود کــه بای ــِد خواب آل ــد بلن ــده ی ق آن خمی
ــاری را  ــه ی انب ــم دوچرخ ــّکاش، ه ــر مت ــت زی ــباند و می گذاش ــام را می چس ــه ی آق ــواِر اله ن
ــِه کتــاب را می نوشــت، هــم مــادِر اســالمبولچی  ــا ت قــواره ی مــن می کــرد، هــم ریاضی هــای ت
را کتــک مــی زد، غیــِر بالــش، ســه تا تشــِک تاشــده بــود و ســه تا پتــو بــا مالفــه ی ســفید و پلنــِگ 

زشــت.
ــال  ــِر س ــنبه ی آخ ــد. سه ش ــی مان ــاِق خال ــت و ات ــد رف ــد. بع ــبزه ی دِم عی ــا س ــد ت ــا مان غالم رض
بــود. بــی ترقــه و بوتــه و بچگــی. دو روز کشــید تــا بــه طنــاب، آب از تــِن پلنــگ رفــت و مــادرم 
قــاِب مالفــه گرفــت. ســواِر هــم کــرد گوشــه ی اتــاق، چــادر کشــید، شــد صــاف و چارگــوش 

و بلنــد.
بالهــِت خودخواســته بی آبرویــی نیســت، تــا بدانــی کســی نمی دانــد. بــوِق باهــار کــه خــورد و 
عقربــه پریــد، بــاز تــوی اتــاِق بچگــی ســر گرفتیــم بــه کنــاره ی آن تــوده ی مرتــب... کــه عیــدت 

مبــارک. زودتــر بیــا.
3

کِت چرمِی سیاه می پوشید. وانت هم از خودش بود. شش ماهی می آمد خانه ی ما و با آقام 
حرف می زد. چندباری هم آمده بود زیرزمین که نقِش قالی را ببیند. ولی آن روز، هم سیگار 

می کشید، هم به آقام بد می گفت.
برزخ بود که اگر به آقام باشد، آن شش متر قالی به پاییز هم وصلت نمی دهد. می گفت 

دست دست می کنی. از اوِل بهار یا نخ نداری یا دار نداری یا دخترت چاییده. تموِم پوِل پشت بام 
این خراب شده رو من دادم، خرج دوا درمون و مریض خونه ی عیاِل خدابیامرزت رو من دادم، 

باز واسه چی تا زمستون صبر کنم؟
آقام گفت تا ترنج و کشکوِل باالی قالی بافته، اگه ناخوش نبود، دوهفته ای تموم می شد. اقاًل 

چندرغاز پولش رو می زدیم به زخم مون.
بعد هم با سر به م اشاره کرد از پشِت دار پاشو که ببیند.

ندید. از پله های زیرزمین که می رفت باال، به آقام گفت هرچی تا حاال بافته ماِل من. بگو قالی 
رو واز کنند، بندازند پشِت وانت. منتها همین اآلن رخت و لباسش رو جمع کنه. فکر خودت 

نیستی، فکر شیش سر نون خورت باش. فکر این  دختر باش. اگه جا بزنند، هیچی دستت نیست. 
اینم که هشت سالش شده، بی مادر. بگو جمع کنه. اون جا  به ش می رسند. شاید مدرسه هم رفت.
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1
آه 

را من سروده ام !
تا 

کوتاه ترین 
شعر عاشقانه ی جهان باشد .

2
وقتی بر گردی ،

چیزی به نام زندگی هست ،

خسته ات کند 
یا دوستش بداری ،

تنها اگر عاشق شده باشی 
بالهایت را 

پس می دهند ،
وگرنه 

روی رفاقت هیچ خدایی حساب نکن 
 .

3
 مادرم مرا  

یکبار به دنیا آورد  .
اما

برادرم را ۴8 سال است
هر صبح می زاید ،
 بزرگ می کند، 

 به جنگ می فرستد 
و او 

هربار بر نمی گردد .
4

 زمانی که پی بردی 
زندگی 

پوچ است ،

وقتت 
را به مردن نگذران ! 

پیش از آنکه مرگ ترا دریابد 
بگذار عشق 

جانت را بگیرد . 

  دیگر لبخندت را 
الی کتاب پایزی مگذار

یس شعر  | نادر پناه زاده 
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5
به تقدیر هم می مانیم 

 با  آئینی 
که پیامبری ندارد ،

مومن به 
عشق

به آن شک مشترک .

6
دنیا 

برایش چاهی بیش نبود ! 
آن دل تنگ .

وقتی مرا یتیم می آفرید 
نوازش را 

"علی" صدا کرد .
خودش اما تنها بود 

شاهدانش کبوتر ان !
و

نخلهای تشنه ی پرهیزگار.

7
هر صبح 

پیش از من بیدار می شود 
نان می خرد 

چایی دم می کند 
سیگار می کشد 

به فکر فرو می رود 
کتاب نیمه خوانده ام را 

در قفسه می گذارد 
لباسها را اتو می کند 
گلها را آب می دهد 

و
بعد از شنیدن آواز مورد عالقه اش 

در چشمان من به  ''عشق '' 
خیره می شود ،

خیالش که راحت شد 
به آسمان بر می گردد 

مرگ ! 
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8
ز آخرین باری که کنار ت بودم 

با تنهایی 
حرفی نمانده  

که باتو 
نگفته باشم ،

جز سکوت که هر چه بگویم 
 تمام نمی شود .

9
سالهاست 

در کافه های شلوغ 
دنبالش می گردم ،

دیوانه ای  
با شعری ناتمام 

از من گریخته است .

10
 آه  ای نجار  اهل ناصریه

صلیبت از
 درختی بود 

که به تو 
ایمان داشت !

11
می شد 

اگر 
به تو رسید

نیازی به اینهمه 
جاده ی 

سر در گم نبود! 

12
 وقتی درنا ها کوچ می کنند 

از خانه می روند 
یا به خانه بر می گردند؟

13
 پشت شیروانی ها 

آسمان دیگری هست
تا روی گونه های من  

صبح خیلی زود 
کلمات خیس

آنجا 
 گنجشک می شوند.

14
بر گشتم 

با 
چراغي که خورشید بود 

تو 
با ماه رفته بودي . 

15
امید چیست ؟ 

همان دروغ حزن آلود
که رنج زیستن را دو چندان مي کند! 

همانند عشق 
که جانت را مي گیرد 

پیش از آنکه مرده باشي ، 
و

هر شادي غم انگیز دیگري 
که مي شود

 براي یک بادکنک قرمز 
در میدان تیر تصور کرد! 

16
صداي سکوتم 
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صداي نگاه پرنده اي 
که صبح را شنیده است 

صداي  باغ لیمویي 
که زانو زده باشد 

براي آغاز میوه هایش .

17
 لعنت به شاعري 

که صبح از خواب بیدار شود 
سیگاري روشن کند 

تا عصر در تخت خواب بلولد
ساعت ۵ به کافه برود 

قهوه بخورد 
ترا ببیند 

و
زنده بماند. 

18
 مه بود 

وصبح زود بود 
و پرنده اي جا مانده از شب 

با صدایي خیس 
 اندوه هم بود 

مادر براي مرغها 
دانه مي گریست 

 من تنور بودم 
تو همه ي تمشکهاي 

جنگل خاموش .

از باد بر مي گشتیم 
جاده خسته تر از ما بود .

19
 تنها تر از من 

درختي است 
در خیابان 

که هر روز برایش 
شعري از جنگل مي خوانم . 

تنها تر از من 
کالغ  هاي فراموش شده اند 

الي کتابهاي کم عقل 
و گربه هاي رنگي 

کوچه ي سر به هوا 

تنها تر از من 
شاعران سرگردانند 

که کلمات را 
به لبخند کودکان 
ترجیح مي دهند 

تنها تر از من 
بسیاري هستند 

که به اندازه ی چراغ روشن 
ایوانشان زنده اند .

20
صبحانه ات را بخور

بعد
دسر پرتقالی ات را

مرا از چوب لباسی بردار
 ببر و در بازار بفروش

یا با یک طوطی ِدست دوم عوض 
کن

حتی مي تواني 
به جای من یک زود پز بخری

برای پختن رویاهایت ،
اگر نباشم
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از شر لک لک هایی که هرصبح از 
یخچال

به مقصد شانه هایم پرواز می کنند راحت 
خواهی شد 

اگر من نباشم
دیگر صدای گریه ی هیچ جورابی شنیده 

نخواهد شد 
اگر نباشم 

در این جهان ِ کوچِک تنها
فقط رد پایی کم خواهد شد 

پس
گنجشکها می توانند برای آب 

خوردن
به رد پای دیگری مراجعه کنند 

فقط
یادم باشد

زود به فروش برسم
صبحانه ات را بخور

دسر شیر عسلت را
نقش فرشها را خاموش کن

نگران نباش
من بچه را از روی گاز بر می دارم !

امروز
نوبت صندلی ششم میز 

ناهارخوریست
که با من برقصد

مرا ببوسد
دست به صورتم بکشد

و
بگوید

ریشت سفید شده است
شاعر

یادم باشد
از او بیاموزم

که چگونه می شود
انسانها را

بی بهانه در آ غوش گرفت 
یادم باشد

وقتی نیستم
یاد بگیرم که نباشم

حتی روی چوب لباسی
به عنوان ِ شاعری که می شود او را 

پوشید
و به میهمانی شب رفت.

21
منتظرم روزي بیایي 

در چشانم نگاه کني 
دستم را بگیري 

و 
دوستانه بگویي 

دنیا را فراموش کن 
بیا 

برویم 
در یک کافه ي خلوت سیگار بکشیم 

منتظرم 
روزي بیایي 

با واقعیتي مطمعن 
مثل مشقهاي نانوشته 

و
سیلي معلمها در سرما 

و
 دوستانه بگویي 

بیا برویم 
در خلوت شبهایت قدمي بزنیم 

تا دلمان باز شود 
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منتظرم روزي بیایي 
و بگویي که از خدا بودن 

خسته شده اي، 
تا من باور کنم که 

 این همه  دلتنگي را 
از تو آموخته ام . 

22
 برگي کوچک 

در مشت طوفان  

قناري سرما زده اي 
در گلوي صاعقه 

شمعي نیمه جان 
بر محراِب معبدي دور

بي مقصد در یقینم  
بي آواز غرق ترانه ها 

شعله اي ، خود ، پروانه اي   

راز من 
رازي است کهن  
مي رقصد شادي 

در آبشارهاي وحشي پشت پلکم . 

23
 تقدیم به سید عبدالجواد موسوي 

از ترانه هایت غمگین تري 
از گنجشکهاي زمستان شادتر 

هر بالت شبي از شبهاي بهشت است 
و دستهایت 

آرزوي پیرترین درخت عناب 
تا عصایت باشد 

هم 
شانه ي پریشاني هایت 

چشمانت دو درویش غریبه اند 
بي نیاز تر از باران 

روزي با لشگري از درختان 
قیام خواهي کرد 

تا چشمه ها را به زاللي سخنت 
مبتال کني . 

24
بیدار شدي 

خواب 
برگشت به تنهایي 

 نگاهم کردي 
آئینه 

پر از ماهي قرمز شد 

 به همین زودي 
ساعت چقدر پیر شده است  

دیگر 
لبخندت را   

الي کتاب پاییز نگذار.

25
 تقدیم به 
علیرضا کرم زاده

آکا
برادِرشِب گرمسیر خلوت

سکوت ساده ي جزیره ي دور 
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آکا 
درخشِش روزمره 

در صداي مرغان دریایي 

آکا 
آکا

مي شنوي صداي تمنارا 
در ریشه هاي جوان درختان حرا؟ 

مي بیني 
تولد اقیانوس را در چشمان عسلي 

نهنگي که 
در تاریکي طلوع امروز 

به دنیا آمد ؟ 

آکا 
کابوس بیداري تمام نمي شد 

خوب شد 
 به خواب عمیق برگشتیم.

26
 در این دورآباِدشب کور  

نام همه ي پدرها خلیل است 
نام تمام دخترها لیال 

 
دلتنگي لباس زبري است 

بر تن ماهیگیر 
معشوقه اش فانوسي آویزان از تیرک 

میان قهوه خانه ي متروک 
سایه ي درختان تبعیدي 

پیر مي شوند

گندم وکبوتر 

با هم از زمین مي رویند  

معني عشق را 
از چشمان باران پس نمي گیرد 

دستهاي شوره زار 
 که ترا هر کجا گریه بخواباند 

شب بوها  سرنوشتت را 
روي شبنم صبحگاهي مي نویسند.

27
 صبح زود بود از من پرسید 

پاییز کو ؟ 
گفتم هر شب 

در این بندر رنگ پریده 
پرسه می زند 

پی باران 
پی درختهای پر کالغ 

پی دو عاشق زیر یک چتر .
.

در این بندر زنگ زده 
باد همه چیز را 

با خود می برد ، 
پاییز هم 

درختها و کالغهایش را 
در چمدان گذاشته 

کنار من ایستاده 
منتظر است 

بگویم باران با چتر بیاید 
بیتی شویم 

در غزلی عاشقانه 
با صدا تو 

و ضربان این قلب قدیمی 
که در عصر نمور یک پارک متروک 
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رادیو 
پخش می کند . 

28
سرنوشت شخصي انسان 

در هیچ کتابي نیست 
در  خیابانها

نه آغازي هست 
نه پایاني 

هر شب شاعري
 در رویاي مه غرق مي شود 

و ماه کودکي مرده 
به دنیا مي آورد 

در این گوشه ي تاریک 
اندوه 

کارخانه ي 
عروسک سازي دارد

اسبها و دیوانگان 
زندگي را 

بهتر فهمیدند 
که

سالهاست 
دیگر 

هیچ تقدیر جدیدي 
نوشته نمي شود . 

29
 خوابم نمي برد 
انساني در ذهنم 

با همه آرزوهایش 
مانند درختي که 

سایه اش در باد مي لرزد 

پرسه مي زند ،
چند 

روز بعد 
که پنجاه ساله شدم 

مردي خواهم بود 
که فقط پنجاه ساله شده است .

30
تقدیم به 
مرگ گوزن وحشی در برف 

معشوقت را
 درشبی از شب های

 اقلیم هفتم
گرگ ها به توله هایشان

 خوراندند
در شکوه عشق شهیدت

چنان ماغ کشیدی
که آسمان پنهان شد!

آن
اندک خاکستری که تند باد

بر چروک پیشانی صخره  پاشید 
جنگلی بزرگ بود 

که از آتش حنجره ی تو سوخت!
نمی دانم از کی پیدا نمی کنم

دریایی را که 
در چشمان
تو گم شد!
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جاودانگــی   –
میالن کوندرا

فقــط زندگــی در جهانــی را تصــور کــن 
کــه در آن آیینــه نباشــد. تــو دربــاره ی 
صورتــت خیالبافی می کنــی و تصورت 
آن  بازتــاب  صورتــت  کــه  اســت  ایــن 
چــزیی اســت کــه در درون تــو اســت.

ســاله  چهــل  وقتــی  بعــد  و 
بــار  اولــنی  بــرای  کســی  شــدی، 
گــرد.  مــی  برابــرت  در  ای  آیینــه 
کــن! مجســم  را  خــودت  وحشــت 
را  بیگانــه  یــک  صــورت  تــو 
روشــنی  بــه  و  دیــد  خواهــی 
کــه  بــرد  خواهــی  پــی  چــزیی  بــه 
نیســتی:  پذیرفتنــش  بــه  قــادر 
نیســت. تــو  خــوِد  تــو،  صــورِت 

|
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یــک چــزی دیگــر هــم هســت 
ایــن  آن  و  دارنــد  الزم  همــه  کــه 
اســت کــه بدانیــم مــا کیســتیم 
کنیــم. مــی  چــه  اینجــا  در  و 

 دنیای سوفی 
یوستنی گردر

زندگــی  در  چــزی  یــن  مهمرت
را  ســوال  ایــن  گــر  ا چیســت؟ 
ســخت  کــه  بکنیــم  کســی  از 
گفــت  خواهــد  اســت،  گرســنه 
ــه  ــیم ک ــی برپس ــر از کس گ ــذا. ا غ
از رسمــا دارد مــی مــرد، خواهــد 
ــک  ــی ت ــر از آدم گ ــا. و ا ــت گرم گف
ــم،  ــوال را بکنی ــنی س ــا هم و تنه
مصاحبــت  گفــت  خواهــد  البــد 
آدم هــا. ولــی هنگامــی کــه ایــن 

بــرآورده  اولیــه  نیازهــای 
شــد، آیــا چــزیی مــی مانــد کــه 

انســان بــدان نیازمنــد باشــد؟ 
بلــی.  گوینــد  مــی  فیلســوفان 
بــه عقیــده آن هــا آدم نمــی توانــد 
باشــد.  شــکم  دربنــد  فقــط 
خــوراک  و  خــورد  همــه  البتــه 
همــه  کــه  البتــه  دارنــد.  الزم 
مواظبــت  و  محبــت  محتــاج 
انــد. ولــی از اینهــا کــه بگذریــم، 

|



118دوماهنامه ادبی . شماره نهم  1398

ه نامه هوشنگ ابهتاج         ویرژ
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ادای به احترام

 سسایه

ــطه  ــم متوس ــارم و پنج ــا کالس چه ــدم. ت ــا آم ــه دنی ــت ب ــفندماه ۱۳۰۶ در رش ــن در ۶ اس م
در  کــردم.  رهــا  را  خوانــدن  درس  و  تهــران  بــه  آمــدم  بعــد  خوانــدم،  رشــت  در  را 
ــد... ــاپ ش ــدي چ ــدي حمی ــر مه ــه اي از دکت ــا مقدم ــعرم ب ــاب ش ــن کت ــال ۱۳۲۵ اولی س
بــا شــعر گفتــن مــن موافقــت نداشــت. دلــش نمي خواســت پســرش محتــاج  پــدرم 
را  کاري  هــر  هوشــنگ  مي گفــت:  کــه  بــود  ایــن  خوشــی  اش  دل  تنهــا  بشــود. 
کنــم.  رهــا  باالخــره  هــم  را  شــعر  ایــن  داشــت  امیــد  و  مي کنــد!  رهــا  روزه  دو 
اســتنباطش درســت بــود، ولــي ایــن بــار شــعر مــرا رهــا نکــرد. پــدرم مي خواســت 
کــرد. معرفــي  ابتهــاج  ابوالحســن  بــه عمویــم  مــرا  کنــد.  پــا  و  برایــم دســت  کاري 

وقتــي عمویــم مــرا دیــد گفــت: شــنیده ام شــعر مي گویــي، چــه کاري بلــدي؟ گفتــم هیــچ! 
سؤال کرد: چه کاري مي تواني بکني؟ گفتم: همه کار!

از ســال ۱۳۳۷ بــا شــهریار آشــنا شــدم. فــوران عاطفــه در شــعرش و قــدرت بیــان و انتقــال آن 
شــهریار را از شــاعران دیگــر متمایــز مي کــرد. خیلــي دوســتش داشــتم. او هم دوســتم داشــت.

محبــوب  نیمــا  شــدم.  آشــنا   ۱۳۳۰ ســال هاي  همــان  از  نیمــا  بــا 
مي کردیــم. نگاهــش  اعجــاب  و  احتــرام  بــا  مــا  و  بــود  مــا  همــۀ 

جوشــش  یــک  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت  کــردم.  شــروع  غــزل  بــا  قدیــم  از  مــن 
شــعري در مــن بــود... مــن از بچگــي بــه موســیقي عالقــه داشــتم. کم کــم آموختــم 
بفهمــم. را  آن  زبــان  و  بدهــم  گــوش  مختلــف  ملــل  و  اقــوام  موســیقي  بــه  کــه 
بررســي  و  منعکــس  مطبوعــات  در  کــه  دارد  نیمایــي  شــعر  از  مجموعه هایــي  ســایه 
داریــد؟  دســت  در  تــازه اي  کار  چــه  پرســند،  مــي  او  از  جایــي  در  اســت.  شــده 
ســایه مي گویــد: مــن اصــاًل کاري نمي کنــم کــه تــازه و کهنــه داشــته باشــد صبر عجیبــي براي 
ســاختن شــعر دارم. تــا امــروز نــاز شــعر را نکشــیده ام. تــا بخواهــد بــازي در بیــاورد کنــارش 
مي گــذارم. شــعري کــه بــه نوعــي نــاز مــرا مي کشــد و مي گویــد »مــرا بگــو« آن را مي گویــم.
 »حدیث نفس« مصاحبه با بیژن اسدپور، اردیبهشت ۱۳۷۴،
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ابتهــاج: مــن می گفتــم: آقــا رضــا! ایــن تلگــراف رو می بــری مخابــره کنــی؟ می گفــت: 
ــتم.  ــس هس ــای رئی ــم آق ــن ه ــته و م ــاق نشس ــوی ات ــاال ت ــتم. ح ــته هس ــان خس ــنگ خ هوش
ــن دســتور  ــه م ــد. ب ــک چــای بیاورن ــرام ی ــن حــاال ب می گفــت: هوشــنگ خــان خســته ام، بگی
ــت،  ــه داش ــون عالق ــورد، چ ــه می خ ــای را ک ــه چ ــود. البت ــه می ش ــم چ ــد ببین ــا بع ــی داد ت م
می بــرد و مخابــره می-کــرد. مــا ایــن رابطــه را داشــتیم. خــب اگــر اینگونــه باشــد، همــه کارهــا 
درســت پیــش مــی رود. اگــر نــه، صــرف ریاســت و زور و اســتفاده از اختیــارات کــه نمی شــود.

هادی سعیدی کیارسی: استاد! فهم این موضوع از هر موجودی برنمی آید.

ــم  ــه خــدا فهــم خاصــی نمی خواهــد، کمــی انســان بودن می خواهــد. مــن بارهــا گفت ابتهــاج: ب
کــه خواجــه حافــظ شــیرازی، بــه قــول شــهریار، ایدئــال مــا شاعرهاســت. البتــه در زمــان معینــی 
ــاید  ــد ش ــت می کن ــاری را درس ــی بخ ــه خرطوم ــه لول ــاز ک ــا حلبی س ــاز ی ــاری س ــک بخ ی
کارش از غــزل خواجــه حافــظ شــیرازی بیشــتر ارزش داشــته باشــد؛ چــون هــوا ســرد اســت و 
مــا بــه بخــاری احتیــاج داریــم. مــن وارد ایــن حــوزه نمی شــوم کــه چقــدر وســعت و چــه نــوع 
ــی،  ــاِت زبان ــه آن امکان ــا هم ــید ب ــم باش ــیرازی ه ــظ ش ــه حاف ــما خواج ــتفاده هایی دارد. ش اس

ــد. ــه کمــال بلدی ــد اول آدم هســتید بعــد یــک کاری را هــم ب ــد بدانی ــری و شــعری، بای هن
داســتانی هســت کــه می گویــد: فــردی گرســنه یــک کیســه زر پیــدا کــرد، ریخــت دور. اگــر 
یــک تکــه نــان خشــک بــود، می-خــورد. مــن دارم حرفــۀ خــودم را می گویــم، خواجــه حافــظ 
شــیرازی را می گویــم کــه بــرای مــن استثناســت. البتــه ایــن اســتثنا را هــم برایتــان بگویــم: چنــد 
روز قبــل کســی بــا حیــرت از مــن شــنید کــه گفتــم: اگــر خواجــه حافــظ شــیرازی همیــن االن 
ــط  ــم. فق ــاب« می گفت ــه او »جن ــه ب ــتم و ن ــا می خواس ــه از او امض ــن ن ــل، م ــد داخ از در می آم
ــت چطــور اســت؟ چقــدر خــوب شــد دیدمــت. چقــدر دوســت  ــم: حافــظ جــان! حال می گفت
داشــتم ببینمــت. ایــن شــعر را چــرا اینطــوری ســاختی؟ چــرا آن کار را نکــردی؟ نمی خواهــم 

 که سایه بیشرت از من
 به خواجه می ماند
گفت و گوی حسن خجسته، مهدی سدیفی ، محمدرضا جوادی یگانه
هادی سعیدی کیاسری و باقر معمل

با | هوشنگ ابهتاج

به احترام

سسا یه
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ــا او  ــن رابطــه را ب ــی ای ــظ شــیرازی می رســد، ول ــن بیشــتر از خواجــه حاف ــم کــه عقــل م بگوی
داشــتم، همانطــور کــه بــا یــک دوســت هــم ســن و ســال و همزمــان خــودم برخــورد می کــردم. 
می گفتــم: فالنــی اگــه بــه جــای ایــن کار اون کار را انجــام مــی دادی بهتــر نبــود؟ بهــش ثابــت 
می کــردم و بی شــک او دســت می انداخــت گــردن مــن و مــرا می بوســید و می گفــت: 
آفریــن! درســت می گویــی، مــن متوجــه نبــودم. می خواهــم بگویــم در ذهــن مــن ایــن رابطــه 
وجــود دارد نــه اینکــه بــا خواجــه حافــظ شــیرازی بنشــینیم و بگوییــم آقــا شــما بــزرگ هســتید؛ 
همانقــدر کــه هــر کــدام از شــماها بــرای مــن ارزشــمند هســتید. اگــر میلیاردهــا دالر در حســابتان 
ــی  ــی خیل ــد: فالن ــا بگوین ــود. ی ــن نمی ش ــزد م ــما ن ــار ش ــث اعتب ــاز باع ــید، ب ــته باش ــول داش پ

دانشــمند اســت. آن احتــرام خــودش را دارد. مــن او را بــه عنــوان یــک آدم نــگاه می-کنــم.
در رادیــو بــرای مــن اتفاقــی افتــاد: روزی آقــای فریــدون شــهبازیان بــه مــن گفــت: فالنــی! رفتــار 
شــما بــا برخــی از ایــن هنرمنــدان خــوب نیســت. مــن اول ترســیدم کــه شــاید یــک کاری کــردم، 
ــا  ــه بعضی ه ــد ک ــار می کنی ــوری رفت ــما ط ــه ش ــت: آخ ــده؟ گف ــم: چــی ش ــدم. گفت ــران ش نگ
ــود کــه  ــن ب ــه ای ــد، قضی ــوراً متوجــه شــدم. راســتش را بخواهی ــن ف ــد. م ســوء اســتفاده می کنن
آقــای جهانگیــر ملــک | نوازنــده تنبــک | از در آمــده بــود داخــل. آقــای شــهبازیان هــم بــود، 
ــه استقبالشــان و ســالم  ــم ب ــن می رفت ــن حضــرات کــه وارد می شــدند، م ــر کــدام از ای ــد ه دی
ــتم.  ــم نمی نشس ــن ه ــتند م ــا نمی نشس ــردم و ت ــارف می ک ــی دادم و تع ــت م ــردم و دس می ک
ــه مــن نصیحــت کــرد و گفــت: بعضــی از اینهــا ظرفیــت  ــای شــهبازیان از روی دلســوزی ب آق
ندارنــد، شــما افــراط می کنیــد. گفتــم: نــه آقــا اگــر جنــاب ســرهنگی بــا آن لبــاس ســرهنگی و 
درجــه ای کــه دارد از در وارد بشــود شــما چــه می گوییــد؟ می گوییــد: ســالم جنــاب ســرهنگ! 
ــه. گفتــم: یکــی از اهالــی موســیقی از در وارد شــده  ــدون اینکــه بدانیــد ایــن چــه جــور آدمی ب
و مــن هــم ترازویــی نــدارم کــه بگویــم آن کســی کــه نــی می زنــد باالتــر از آن کســی اســت 
کــه تنبــک می زنــد یــا آن کســی کــه تنبــک می زنــد باالتــر از آن کســی اســت کــه مثــاًل تــار 
می زنــد. مــن همچیــن ترازویــی نــدارم. یــک آدمــی کــه از در داخــل شــده اســت، ایشــان اول 
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بــه عنــوان یــک انســان بــرای مــن مطــرح اســت.

باقر معلم: برخورد سازمانی به چه شکلی بود و چگونه برخورد می کردند؟

ــم  ــا ه ــش ب ــون اعضای ــتیم، چ ــیقی داش ــورای موس ــک ش ــت. ی ــز اس ــی غم انگی ــاج: خیل ابته
نمی ســاختند، مــن ناچــار شــدم شــورای موســیقی را دو تــا کنــم. یــک شــورای موســیقی درســت 
کردیــم کــه آقایــان تجویــدی، حبیــب اهلل بدیعــی و جــواد معروفــی کارهــای رادیــو را بررســی 
ــری و  ــوم ناص ــه، مرح ــوم حنان ــور مرح ــا حض ــم ب ــم کردی ــم تنظی ــورا ه ــک ش ــد و ی می کردن
ــد  ــو می آم ــه رادی ــرون ب ــه از بی ــیقی هایی را ک ــم موس ــر ه ــه نف ــن س ــه ای ــهبازیان ک ــای ش آق
ــه  ــدی ب ــای تجوی ــا درخواســت آق ــد. روزی ب ــدا کن ــا اجــازه پخــش پی ــد ت ــب می کردن تصوی
اتــاق آنهــا رفتــم و بــه خواســته ایشــان آهنگــی را گــوش کردیــم. دیــدم ترانــه »مــرغ ســحر« بــا 
صــدای خانــم اکــرم بنایــی اســت. جــواد معروفــی ایســتاده بــود و حبیــب اهلل بدیعــی هــم نشســته. 
آقــای تجویــدی خــودش ایــن نــوار را گذاشــت و بــه مــن گفــت نظرتــان چیســت؟ گفتــم: ایــن 
ــن دوره  ــده. در ای ــوع ش ــش آن ممن ــه پخ ــت ک ــاه اس ــی از دوره رضاش ــف قدیم ــک تصنی ی
هــم ممنــوع اســت، امــا بــرای مــردم مــا حالــت ســرود ملــی پیــدا کــرده. بــه گمــان مــن خــود 
ــز  ــک چی ــده. ی ــده ش ــد خوان ــعرها ب ــده، ش ــده ش ــتباه خوان ــگ اش ــا آهن ــت، ام ــف اس کار حی
بــازاری اســت کــه بــد درآمــده. تجویــدی بــه مــن گفــت: آقــا ایــن نوشــته مــا را بخوانیــد، دیــدم 
ــم  ــی نداری ــم: خداروشــکر اختالف ــوار. گفت ــد ن ــد حرف هــای مــن نوشــته پشــت جل ــاً مانن دقیق
بــا همدیگــر. گفــت: شــما هــم پشــت جلــد ایــن رو امضــا کــن. گفتــم: مــن حــق نــدارم امضــا 
کنــم، امضــاء شــما ســه نفــر عضــو کافــی اســت. گفــت: نــه آقــای ابتهــاج! شــما ایــن را امضــا 
کنیــد مگــه گنــاه می شــود؟ گفتــم: رســم نیســت. گفــت: حــاال مــن خدمتتــان عــرض می کنــم. 
ــم: یعنــی  ــد. گفت ــره هــم خــرد نمی کنن ــا ت ــرای امضــاء م ــا ب باالخــره  امضــا کــردم. گفــت: آق
چــه آقــای تجویــدی؟ گفــت: حــاال می بینیــم. نوشــته بودنــد و مــن هــم امضــا کــرده بــودم کــه 
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قابــل پخــش نیســت.
ــنیدم.  ــود و می ش ــد ب ــم بلن ــو ه ــی دادم، صــدای رادی ــه داشــتم باغچــه را آب م ــن روز جمع  م
فریــدون فرخــزاد در رادیــو برنامــه داشــت. بــا زدن طبــل گفتنــد: هنرمنــد اکــرم بنایــی وارد شــد. 
ــا آهنــگ دارم. خواننده هــا همیشــه  ــرای مــا امــروز چــی آوردی؟ گفــت: دو ت گفتنــد: خــب ب
مالــک آهنــگ هســتند و می گوینــد آهنــِگ مــن. گفــت: یکــی فــالن و یکــی مــرغ ســحر. مــن 
همینطــور متعجــب مانــدم. فکــر کــردم فــردا شــنبه بــروم رادیــو، چــه بگویــم بــه تجویــدی؟ بعــد 
ایــن آهنــگ را گذاشــت. تلفــن کــردم بــه پخــش. آن زمــان آقــای مهنــدس شــاه بختی مســئول 
پخــش رادیــو بــود. گفتنــد ایشــان نیســتند. گفتــم اســتودیو پخــش را بــه مــن بدهیــد. بــا فریــاد 
گفتــم: چــه کســی گفتــه ایــن آهنــگ پخــش بشــود؟ یــک نفــر آنجــا بــود بــه مــن گفــت: چــرا 
ــم. اگــر  ــد مــن بایــد پخــش کن ــه مــن داده ان ــوار ب ــی؟ اینجــا یــک مشــت ن ســر مــن داد می زن
ــن  ــذرت خواســتم. تلف ــد. از او مع ــدم راســت می گوی ــد جــای دیگــه. دی ــد بری ــراض داری اعت
ــود. مــن تلفــن منشــی اش را هــم نداشــتم کــه  ــه رضــا قطبــی، نبــود. روز جمعــه هــم ب کــردم ب
خونــه اش کجاســت. زنــگ زدم بــه آقــای فرازمنــد، مدیــر تولیــد رادیــو، نبــود. دوبــاره زنــگ 
زدم و فرازمنــد را پیــدا کــردم. گفــت: کارهــای پخــش بــه مــا چــه ربطــی داره؟ شــنبه بــه آقــای 
ــی  ــد، یعن ــره هــم خــرد نمی کنن ــدم ت ــود. از اینجــا فهمی ــم، ایشــان هــم بی اطــالع ب ــی گفت قطب

چــه.

حسن خجسته: آیا شما با خواننده مشکل داشتید؟

ابتهاج: بله.

حسن خجسته: ظاهرًا شما به استاد شهریار 
خیلی ارادت داشتید و دارید. علتش چیست؟
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ابتهــاج: مــن شــهریار را بــدون اینکــه خــودش را ببینــم از شــعرهایش می شــناختم. خیلــی 
شــعرهایش را دوســت داشــتم. بــه گمــان من، شــهریار در شــعر فارســی یــک چهرۀ کامــاًل خاص 
اســت. غــزل فارســی را اگــر بــا یــک مســامحه تقســیم بندی کنیــم، یــک دوره شــبه غــزل داریــم 
کــه مقدمــه قصیــده اســت. بعــد کم کــم غــزل ســنایی می رســد و عطــار و عراقــی و موالنــا کــه 
حالــت عرفانــی بــه خــودش می گیــرد. یــک نــوع غــزل ســاده هــم هســت کــه خیلی هــا پیــش از 
انــوری و ســعدی بــه آن ورود کردنــد، امــا در انــوری بــه اوج رســید و در ســعدی بــه کمــال. در 
دوره بازگشــت ادبــی هــم عــده ای بــه همــان شــیوه-های قدیــم رجــوع کردنــد. یــک نوع ســبک 
ــه معمــاوار  ــات جداگان ــدی. دارای ابی ــه ســبک هن ــران معــروف اســت ب هــم هســت کــه در ای
معمــوالً دیرفهــم. بــه هــر صــورت اگــر ایــن تقســیم بندی را ســرهم بندی بکنیــم، غــزل شــهریار 
ــا  ــه هیــچ یــک از اینهــا شــبیه نیســت. از همــۀ اینهــا مایه هایــی گرفتــه، ولــی از یــک جهــت ب ب

همــه اینهــا فــرق دارد. بــه گمــان مــن عاطفــه در غــزل شــهریار مــوج می زنــد.

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را
 ولی من باز پنهانی ترا هم آرزو کردم

ــم  ــان ک ــن از ارزش بزرگانم ــه ای ــد. البت ــدا کنی ــد پی ــت را نمی توانی ــن بی ــل ای ــما مث ــاًل ش اص
نمی کنــد.

حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر
 به سر نکوفته باشد در سرایی را

شعر سعدی است. مثل این غزل شهریار می ماند از نظر نفوذ انتقال عاطفه:

گاهی گر از مالل محبت برانمت
 دوری چنان مکن که به شیون بخوانمت

واقعاً در سرتاسر شعر فارسی همچین بیت هایی پیدا نمی کنیم:

چو بستی در به روی من به کوی صبر رو کردم 
 چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم

صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را
ولی من باز پنهانی ترا هم آرزو کردم
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هادی سعیدی کیارسی: نوع استخدام زبان اینها چگونه بوده است؟

ابتهــاج: بــه گمــان مــن رازی کــه شــهریار در زبــان فارســی کشــف کــرده بــود، کمتــر نصیــب 
شــعرا شــده بــود. ایــن بــاز از عجایــب اســت کــه زبــان مــادرش فارســی نبــود و همیــن اســت کــه 
ــد در  مــن می گویــم: شــاید هیــچ شــاعری در تاریــخ شــعر فارســی ایــن قــدر شــعر خــوب و ب

کنــار هــم نــدارد.

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم 
روزی سراغ وقت من آیی که نیستم

پیداست از گالب سرشکم که در چمن
 یک روز خنده کردم و عمری گریستم

گر آسمان وظیفه شاعر نمی دهد
گو نام هم به خفیه بلیسد ز لیستم

ــچ شــاعری را  ــرود باشــد. مــن هی ــراز و ف ــی نیســت در یــک غــزل ای نقــدر ف اصــاًل باورکردن
ــد. ــته باش ــرود داش ــراز و ف ــدر ف ــه اینق ــم ک نمی شناس

حسن خجسته: چند سالگی شما با شهریار آشنا شدین؟

ــود.  ــر ب ــن بزرگت ــود؛ ۱8 ســال از م ــود. ایشــان نزدیــک ۴۰ ســالش ب ــا ۲۲ ســالم ب ابتهــاج:۲۱ ی
عــرض کنــم قاعــده ای هســت کــه اگــر شــاعر را ندیدیــد و بــا شــعرش آشــنا هســتید، تصوراتــی 
ــو زندگــی می کنیــم، گمــان می کنیــم  از او داریــد. حتــی امــروز هــم کــه مــا در ایــن دنیــای ن
ایــن شــاعر از قمــاش دیگــری اســت و اصــاًل نمــی رود مثــاًل ســبزی بخــرد یــا هندوانــه بخــورد 
ــت  ــی اس ــم آدم ــویم، می بینی ــنا ش ــک آش ــه از نزدی ــودش ک ــا خ ــی ب ــد. ول ــتنی گاز بزن ــا بس ی
مثــل همــۀ مــا. البتــه دنیــای شــاعرانه ای دارد کــه در شــعر خــودش معرفــی می کنــد و بــا دنیــای 
معمولــی اش خیلــی فــرق می کنــد. تنهــا شــاعری کــه بــه گمــان مــن از شــعرش شــاعرتر بــود، 

همیــن شــهریار بــود.

باقر معلم: زبان رابطه ایشان و جهان کاًل می شود گفت شعر بوده.

ابتهــاج: بلــه، شــعر بــوده. بعــد رابطــۀ خــودش هــم بــا جهــان خیلــی عجیــب و غریــب بــود. بارهــا 
پیــش آمــده مــن رفتــم دیــدم نشســته اخــم کــرده و اوقاتــش تلخ اســت. بهــش می گفتم: شــهریار 
جــان! چــرا ناراحتــی؟ مــی زد زیــر گریــه. مــن اویــل نگــران می شــدم کــه مثــاًل کســی طوریــش 
شــده اســت؟ بعــد می گفــت: در انقــالب روســیه دو میلیــون جــوان کــه لپهایشــان مثــل گل انــار 
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بــود کشــته شــدند. بعــد شــروع می کــرد بــه گریه کــردن. عیــن واقعــه را می گویــم. می گقتــم: 
ــو  ــت: ت ــدی؟ می گف ــا دی ــون رو از کج ــدی؟ لپ هاش ــا دی ــر رو از کج ــون نف ــن دومیلی ــو ای ت
آخــه نمی دونــی اصــاًل چقــدر خوشــگل بودنــد ایــن جوان هــا. دوبــاره زار زار گریــه می کــرد. 
بعــد مــن شــوخی می کــردم و بــازی درمــی آوردم کــه از ایــن حالت هــا دور بشــیم و بــه حالــت 
ــم،  ــن شــبها کــه ســه تار می زن ــن می گفــت: ســایه جــان! م ــه م ــا گاهــی ب ــم. ی طبیعــی برگردی
ایــن پریــا ســر ذوق می-آینــد و در لیــوان مــن می رقصنــد، روی شــانه هایم می رقصنــد. بعضــی 
ــاز  ــای س ــد روی پرده ه ــم، می آین ــاز می-زن ــن دارم س ــتند و م ــج هس ــن ل ــا م ــه ب ــب ها ک ش
ــتم را  ــوک انگش ــد ن ــم، می آین ــار و دراز می کش ــذارم کن ــاز را می گ ــن س ــد م ــینند. بع می نش
ــم و  ــر گوش ــد زی ــان را می گذارن ــد سرش ــد می آین ــم. بع ــن بخواب ــد م ــند و نمی گذارن می کش

ــد. ــخره می کنن مس
ــه  ــن چ ــم: ای ــتم. می گفت ــادی نداش ــا اعتق ــن حرف ه ــه ای ــاًل ب ــودم و اص ــوان ب ــن ج ــاال م ح

کارهایــی اســت کــه می کنــی؟ 
ــا آن تاریخــی  ــن می دونســتم ت ــم گفــت کــه دیشــب داشــتم غــرق می شــدم. م یــک روز رفت
کــه داشــتم حــرف مــی زدم شــهریار اصــاًل دریــا را ندیــده بــود. یعنــی یــا در تهــران بــود یــا تبریز. 
اصــاًل دریــا ندیــده بــود. گفتــم: کجــا داشــتی غــرق می-شــدی؟ گفــت: بــه جــان تــو آنقــدر یــا 
علــی یــا علــی کــردم کــه مــادر از آن طــرف حیــاط آمــد کــه ببینــد چــی شــده. داشــت منظومــه 
ــا غــرق  ــد در آن ســاختن، فکــر می کــرد دارد در دری ــا« را در دل شــب می ســاخت. ببینی »دری
می شــود. بعــد آنقــدر یــا علــی یــا علــی راه انداختــه کــه مــادر از آن طــرف آمــده، ببینــد چــی 

شــده.

باقر معلم: البته برخی شاعرها شعر خودشان را برتر می دانند
مثــاًل وحشــی بافقــی در شــعرش گفتــه کــه »مــن خانــه ام را جایــی ســاخته ام کــه بــه رنــگ خانــۀ 
ــن شــبیه  ــی شــعر م ــر هســتم ول ــم از شــاعران دیگــر برت ــا نمی کن دیگــران نیســت اگرچــه ادع

حسن خجسته
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شــعر آنهــا نیســت.« در خصــوص اســتاد شــهریار می شــود گفــت کــه ایشــان بــه شــدت اعتمــاد 
بــه نفــس و شــعر خــودش را بــه شــدت بــاور داشــته.

ــن  ــا او، ای ــنایی ب ــل آش ــن اوای ــد. م ــودش می دی ــای خ ــل بچه ه ــودش را مث ــعر خ ــاج: ش ابته
ــتی  ــت را گذاش ــن بی ــرا ای ــنگی چ ــن قش ــه ای ــزل ب ــان غ ــهریار ج ــم: ش ــتم. می گفت را نمی دانس
ــم  ــم: می دان ــردم. می گفت ــه کار ب ــت را ب ــالن صنع ــن ف ــی، م ــو نمی دان ــت: ت ــا؟ می گف اینج
ــقی دارم  ــه عش ــا چ ــن ب ــه م ــد ک ــد دی ــت. بع ــت هس ــن بی ــم در ای ــز ه ــالن چی ــز و ف ــالن چی ف
ــا او آشــنا  ــود کــه پــش از اینکــه ب ــده ب ــم و شــعرهای مــرا دی ــه شــعرش حــرف می زن راجــع ب
بشــوم چقــدر از او اســم بــردم و چقــدر شــعر خــودم را مقایســه کــردم بــا شــعر او، بــاور کــرد. 
ــه آن  ــا ب ولــی اوایــل ســخت مقاومــت می کــرد. یعنــی نمی توانســت دل بکنــد از ایــن بیتــش ی
خاطــره ای کــه ایــن بیــت را ســاخته بــود. چــون آن خاطــره برایــش عزیــز بــود، طبعــاً آن بیــت 
هــم برایــش عزیــز بــود. یــادم می آیــد کــه می گفــت: کاش تــو زودتــر می آمــدی مــن اینهــا را 
ــه  چــاپ نمی کــردم. بعــد می گفــت: کــه نــه، عیــب نــدارد؛ خــود روزگار آنهایــی را کــه خوب

ــه. ــوش می کن ــت فرام ــب نیس ــه مناس ــی را ک ــره و باق می پذی

جوادی یگانه: شما زمان مرگ ایشان را دیدید؟

ابتهــاج: متأســفانه مــن زمــان مرگــش نبــودم. بــه او می گفتنــد: ســایه دارد می آیــد. بــه او دروغ 
گفتنــد. او هــم مــرا می-خواســت.

جوادی یگانه: این قصه هست که در بسرت مرگ
ایشان منتظر شما بوده اند.

جوادی یگانه
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ــح زود  ــان داد. صب ــهریار نش ــی از ش ــون فیلم ــک روز تلویزی ــتم. ی ــن نمی دانس ــه، م ــاج: بل ابته
بــود. مــن داشــتم نــگاه می کــردم. زنــم از خــواب پریــد و دســت پاچــه آمــد دیــد مــن آن زمــان 

دارم بــا صــدای بلنــد گریــه می کنــم. گفــت: چــی شــده؟ مــن فقــط اشــاره کــردم کــه ببیــن.

سعیدی کیارسی: یک غزلی هم گفته بودند 
برای حرضتعالی آن زمان که در تربیز بودند.

ابتهاج: بله.

 سعیدی کیارسی: با آواز خوانده است خود شهریار:
 »سایه به تربیز آمد«. در مراسمی بوده یا در مجلس خصوصی؟

ابتهاج: در مجلس خصوصی بود.

ولــی  گفتیــم،  چزیهایــی  موســیقی  بــه  راجــع  گرچــه  کیــارسی:  ســعیدی  هــادی 
مصداقــش بــه هــرن بــر می گشــت و اینکــه انســان بودن و بــه هــر حــال توجــه بــه 
مأموریــت انســان روی زمــنی و شــئون انســان را رعایــت کــردن، ارجمندیــش بیشــرت 
از امکاناتــی هســت کــه ممکــن اســت آدمــی در جهــان بــه دســت آورد. بیــدل دهلــوی 

یــک رباعــی دارنــد، می گوینــد کــه:

بیدل! به سجود بندگی توأم باش
 تا بار نفس به دوش داری خم باش

زین نقص که در کارگه طینت توست
 هللا نمی توان شدن، آدم باش

عــرض مــن ایــن اســت که نــوع ســلوک و صفای شــخصیت جنــاب شــهریار خیلــی تأثر 
ــتعدادها  ــی اس ــم ول ــتعداد داری ــا اس ــت. م ــته اس ــه او داش ــی ک ــته در آن توفیقات داش
 بــه جایــی نمی رســند؛ یعنــی یــک مســر تربیتــی را انــگار 

ً
تلــف می شــوند و واقعــا

ــرد. ــان را نمی گ ــی دستش ــگار کس ــال ان ــر ح ــه ه ــا ب ــد ی ــت رس نمی-گذارن پش

ابتهــاج: ببینیــد، مــن از شــما خیلــی ممنونــم. مــن متوجــه یــک عیــب بــزرگ در خــودم شــدم. 
ــاال  ــت. ح ــود داش ــر وج ــک کب ــان، در آن ی ــا نامه رس ــودم را ب ــۀ خ ــل زدم رابط ــن َمثَ ــی م وقت
ــل  ــا رضــا فخــاری | و خــودم را مث ــا حــاال مــن بارهــا مســئله نامه رســان | آق متوجــه شــدم. ت
ــن  ــزرگ هســت. م ــب ب ــن عی ــن ای ــودم کــه در م ــه آن توجــه نکــرده ب ــروز ب ــا ام ــی ت زدم ول
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ــدم  ــظ می خوان ــن حاف ــود. م ــواب ب ــهریار، خ ــه ش ــم خان ــر می رفت ــد از ظه ــر روز بع ــاً ه تقریب
تــا او بیــدار شــود. یــک روز فــردی آمــد آنجــا کــه اصــاًل یــادم نیســت چــه کســی بــود. گاهــی 
ــد، گاهــی احمــد  ــای لطــف اهلل زاهــدی | دوســت و همکالســی قدیمــی شــهریار | می آم آق
ــی  ــای عل ــا می آمــد، یــک دوره ای آق ــار، گاهــی ابوالحســن خــان صب ــده ســه ت ــادی، نوازن عب
زهــری می آمــد کــه آن دیــوان چهــار جلــدی شــهریار را در انســتیتوی ایــران و فرانســه چــاپ 

کــرده بــود.

باقر معلم: پس آدم های خاصی به خلوت ایشان راه داشتند؟

ــت و  ــرش نشس ــت. روی ف ــه اس ــود غریب ــخص ب ــد و مش ــردی آم ــک روز م ــه. ی ــاج: بل ابته
شــروع کــرد کــه اســتاد! دیشــب فــالن جــا بودیــم، فالنــی و فالنــی و فالنــی | اســم بــرد آقــای 
میــری و آقــای رهــی و آقــای ورزی و آقــای گلچیــن معانــی | بودنــد و بعــد شــروع کــرد بــه 
نقــل دشــنام هایی کــه در آن مجلــس بــه شــهریار دادنــد. شــهریار هــم ســرش پاییــن بــود. مــن 
ــگاه می کــردم  ــا ن ــه ایــن آق می دانســتم کــه داره از درون خــودش را آرام می کنــد. مــن هــم ب
تــا چشــمانش بــه مــن بیفتــد و یــک اشــاره کنــم کــه چــرا ایــن حرف هــا را می گویــی. او هــم 
یکســره گفــت. شــهریار وقتــی حرف هایــش را شــنید، نــگاه کــرد بــه مــن و گفــت: ســایه جــان! 
تــو کــه می دانــی مــن بــا رهــی چــه عوالمــی داشــتم و شــروع کــرد بــه تعریف کــردن خاطــره. 
بــرای مــن خیلــی جالــب بــود کــه ایــن آقــا از او برایــش دشــنام آورده و از ایــن طــرف ایشــان 
چنیــن عکس العملــی دارد. فــردا کــه رفتــم پیــش او، گفــت: یــک غــزل عــرض کــردم. گفتــم: 

بخــوان. در دیوانــش هســت:

من چه دارم که شود رصف قمار با تو
 رصفه از دست نبازی که ندارم با تو

وقت آزاده به تشویش تبه نتوان کرد
من افتادۀ درویش چه کارم با تو!

گرچه ای جان نشدی کوکب زندان افروز 
بس بود خاطره های شب تارم با تو

ببینیــد، ایــن از هــزار تــا ســیر و ســلوک و خلــوت نشســتن و چلــه نشســتن و اینهــا مهم تــر بــود. 
شــهریار بــدون اینکــه در ایــن چیزهــا گرفتــار بشــود، درون پــر صلــح و منزهــی داشــت بــدون 
توقــع از دنیــا. ولــی اواخــر بــه او می گفتنــد فرهنــگ و هنــر می خواهــد برایــت خانــه و ماشــین 
بخــرد. متوقــع شــده بــود. فشــار زندگــی هــم بــود، بچه هایــش هــم بــزرگ شــده بودنــد، وضــع 
ــا زمســتان ۱۳۲۷ و  ــود. دو ت مــادی خوبــی هــم نداشــت. از نظــر جســمی هــم خیلــی ضعیــف ب
۱۳۲8 مــن یقیــن داشــتم کــه شــهریار بــه بهــار نمی رســد. وقتــی مــن بغلــش می کــردم، درســت 
ــود؛ مثــل اینکــه روی یــک اســکلت را پیراهــن پوشــانده باشــند. اینقــدر  مثــل یــک اســکلت ب
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ضعیــف و بدحــال. ولــی خوشــبختانه مانــد و عمــر طوالنــی هــم کــرد. کارهــای خــاص خــودش 
ــودم. روزی کــه  ــده ب ــه ندی ــاس خان ــت جــز در آن لب ــچ وق ــن شــهریار را هی را هــم داشــت. م
مــن در خانــه اش بــودم، در حــدود ســاعت چهارونیــم یــا پنــج بعــد از ظهــر بــه مــن گفــت: ســایه 
ــد ندیــده بــودم. برایــم  ــان قــدم بزن جــان! حوصلــه ایــن را داری برویــم بیــرون؟ اینکــه در خیاب
ــال  ــر ح ــه ه ــه دارم. ب ــه ک ــش را دارم؟ بل ــن حال ــی م ــم: می پرس ــه او گفت ــود. ب ــاده ب فوق الع
ــی  ــم. اول نشســت از یــک جای ــرون بروی ــه بی ــر از خان ــد از ظه ــا توانســتیم ســاعت هفــت بع م
ــت  ــش رف ــه ای از اتاق ــپس گوش ــید. س ــش پوش ــیده کف ــاس نپوش ــوز لب ــش آورد. هن ــک کف ی
یــک چادرشــبی را برداشــت. دیــدم رختخــواب اســت. از میــان رختخــواب شــلوارش را کشــید 
بیــرون. بــا کفــش آن شــلوار را پوشــید. یــک بلــوز بی آســتین را زیــر پوشــید، روی همــان، یــک 
پیراهــن و ســپس یــک جلیقــه و روی آن یــک کــت پوشــید. روی کــت هــم یــک پالتــو. یــک 
شــال گــردن دور گردنــش و یــک کاله شــاپو گذاشــت روی ســرش. حــاال ایــن فراینــد دو یــا 
ســه ســاعت طــول کشــید و مــن هــم مشــغول تماشــای ایشــان بــودم؛ چــرا کــه همــه اینهــا برایــم 
دیدنــی بــود. ســپس بــه مــن گفــت: حاضــری؟ گفتــم: بلــه. مــن واقعــاً نمی توانســتم ایــن منظــره 
را توصیــف کنــم. شــهریار کاله بــر ســر بــا ایــن همــه لبــاس! بــا خــودم فکــر می کــردم ایشــان 

بــا ایــن همــه لبــاس چگونــه راه مــی رود؟
آنــگاه از در خانــه بیــرون آمدیــم. تــا از در بیــرون آمدیــم، بــه مــن گفــت: شــما دو قــدم از مــن 
ــگاه  ــا ن ــد ی ــی کن ــی و کوچک ــه بزرگ ــد رابط ــان می خواه ــردم ایش ــر ک ــن فک ــا. م ــر بی عقب ت
اســتاد و شــاگردی داشــته باشــد. مــن هــم کــه خــدا را بنــده نبــودم و ایــن حرفهــا برایــم ارزش 
نداشــت ســریع گفتــم چــرا؟ گفــت: حــاال تــو دو قــدم از مــن عقب تــر بیــا. یــواش هــم صحبــت 
می-کــرد. گفتــم: آخــه چــرا شــهریار جــان؟ گفــت: ببیــن چــه کســی مــا را تعقیــب می کنــد؟ 
گفتــم: بــاز شــروع کــردی؟ او می-گفــت کــه روس و انگلیــس می خواهنــد مــرا بکشــند. مــن 
ــد آخــه ســر  ــوا دارن ــا هــم دع ــا ب ــس در دنی ــم: شــهریار جــان روس و انگلی ــه ایشــان می گفت ب
ــا هــم متحــد شــدند و می خواهنــد تــو را بکشــند؟! تــو مگــر چیــکار کــردی؟ می گفــت:  تــو ب

هادی سعیدی کیاسری
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ــی  ــه مــوال عل ــاره شــروع می کــرد. قســم می خــورد ب ــچ کاری نکــردم. و دوب ــه خــدا هی مــن ب
مــن هیــچ کاری نکــردم ولــی آنهایــی کــه دائــم اســکیمو می فروشــند، می گفــت اینهــا اســکیمو 
ــد  ــد بگوین ــن می خواهن ــاق م ــوار ات ــت دی ــتند. از پش ــال روس هس ــا عم ــه اینه ــند ک نمی فروش
ــم: شــهریار جــان  ــم می گفت ــن دائ ــه حســابت می رســیم. م ــم، ب ــی فراموشــت کردی ــال نکن خی
دســت بــردار؛ چــرا عرصــه زندگــی را بــر خــودت حــرام می کنــی؟ می گفــت: تــو نمی فهمــی.

باقــر معلــم: برخــی معتقدنــد ایــن رفتــار یــک نــوع انتخــاب بــوده اســت. شــما کــه بــا 
ایشــان بودیــد و در عمــق خلوتشــان، فکــر می کنیــد ایــن حقیقــت را بــاور داشــت؟

ابتهاج: بله، باور داشت. به خیلی چیزها باور داشت مثل طلسم شکستن و اینها.

باقر معلم: نه، یک وجهی می تواند داشته باشد.

ابتهــاج: خالصــه گفتــم شــهریار جــان بــاز شــروع کــردی؟ گفتــم: برویــم آقــا. ایشــان دو قــدم 
رفــت و مــن ایســتادم. گفتــم: شــهریار جــان! مــن حوصلــه نــدارم، برگردیــم خانــه. شــهریار بــا 
ــن  ــگاه ک ــرت را ن ــت س ــرد پش ــزم! برگ ــم: عزی ــود؟ گفت ــس نب ــچ ک ــید هی ــتگی می پرس آهس
اصــاًل پرنــده پــر نمی زنــد. خــب مــن هــم بــرای اینکــه ایشــان را از ایــن فکرهــا منصــرف کنــم، 
ــنت  ــن س ــد. ای ــن می کنن ــمع روش ــا ش ــد کلیس ــه می رون ــد ک ــنی دارن ــا جش ــم: ارمنی ه گفت
ــا و  ــروب دختره ــد. غ ــود می برن ــزل خ ــه من ــا ب ــش را از کلیس ــه آت ــت ک ــی اس ــی ایران قدیم
پســرهای جــوان شــمع بــه دســت می رونــد. خالصــه بــا هــم بــه پشــت مســجد سپهســاالر رفتیــم، 
ســر خیابــان، پاییــن مســجد، در ایســتگاه اتوبــوس ایســتاد. گفتــم: چــرا اینجــا ایســتادی؟ گفــت: 
بیــا حــاال. اتوبــوس آمــد، ســوار شــدیم رفتیــم یــک جایــی پیــاده شــدیم. یــک خــط اتوبــوس 
ــان  ــه در آن زم ــدیم. منیری ــاده ش ــه پی ــان منیری ــر خیاب ــه. س ــم امیری ــدیم و رفتی ــوار ش ــر س دیگ

باقر معلم
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باریــک بــود. بیشــتر از نصــف منیریــه را بــه طــرف غــرب رفتیــم. دســت راســت یــک کوچــه 
پیــچ در پیــچ بــود کــه اگــر یکــی از روبــه رو می آمــد، شــما بایــد خودتــان را بــه دیــوار مــی-

چســباندید کــه او بتوانــد از جلــوی شــما رد شــود. در آن کوچــه باریــک پیــچ در پیــچ رفتیــم و 
رفتیــم جلــوی یــک بقالــی ایســتادیم کــه اصــاًل بــرق نداشــت و روشــنایی اش بــا فانــوس بــود. 
ــد.  شــهریار بلنــد گفــت: حــاج حســن ســالم! و دســت انداختنــد گــردن هــم و روبوســی کردن
در حــد یــک ســاعت حــال و احــوال کــه اســتاد چطــوری؟ و حــاج حســن تــو چطــوری؟ بعــد 
گفــت کــه دو ســیر از آن پنیرهــا بــه مــن بــده. او هــم قاشــق را زد در خیکــی و داد بــه شــهریار 
و ایشــان هــم شــروع بــه به بــه گفتــن کــرد. مقــداری پنیــر ریخــت در کاغذهــای مشــق بچه هــا 
روی آن را نــخ بســت و کنــار گذاشــت. شــهریار گفــت: دو ســیر هــم از آن کــره بــده. او هــم 
داد. شــهریار دســت کــرد از زیــر پالتــو و کــت و جلیقــه و پلیــور بــا زحمــت پــول را در آورد. 
ــد. باالخــره بعــد از  ــرد و شــهریار هــم اصــرار می کن ــول نمی خواهــد بگی حــاال حــاج حســن پ
ده دقیقــه تعــارف، پــول را داد و دوبــاره دســت انداختنــد گــردن هــم و روبوســی کردنــد. مــا از 
بقالــی بیــرون آمدیــم و ایســتادیم جلــوی ایســتگاه اتوبــوس. گفتــم: شــهریار جــان! ایــن همــه راه 
آمــدی کــره و پنیــر بخریــم؟ از شــمیران مــردم راه می افتنــد می آینــد سرچشــمه مرکــز خریــد 
کــه کنــار خونــه شماســت خریــد می کننــد، آن وقــت مــا دو خــط اتوبــوس ســوار شــدیم حتمــاً 
دو خــط هــم بایــد برگردیــم. گفــت: در ســال ۱۳۱۱ یــا ۱۳۱۲ خانــه ام در خیابــان امیریــه بــود. در 
آن زمــان مــن هــر موقــع می خواســتم کــره و پنیــر بخــرم، می رفتــم از حــاج حســن می خریــدم. 

ــد می کــردم! ــا ایــن حــاج حســن آشــنا شــدم و از او خری ــه مــن ب ــم چگون گفــت: نمی دان
 

باقــر معلــم: جالــب اســت. البتــه همــنی نکته هــا و خیلــی از مســائل در شــعر و آثــار 
ــهریار  ــتاد ش ــوب اس ــه محب ــد ک ــث ش ــما باع ــخصیت ش ــت. ش ــهریار هس ــتاد ش اس

بشــوید. ایشــان بارهــا بــر ایــن موضــوع صحــه گذاشــته.

ابتهاج: بله می گوید: من این نوشته ام که خواننده بداند سایه بیشتر به خواجه می ماند.

باقــر معلــم: ایــن را بــرای برخــی دوســتان عــرض می کنــم کــه بداننــد شــهریار هیــچ 
 خیلــی 

ً
 قبــول نداشــت، ولــی نســبت بــه حرضتعالــی اخالقــش انصافــا

ً
کــس را تقریبــا

ــد و  ــت، تأیی ــورد عنای ــه م ــاعری ک ــوان ش ــه عن ــی ب ــما از طرف ــازه، ش ــود. ت ــه ب صمیمان
ســتایش ویــژه اســتاد شــهریار بودیــد، معروفیــد.

ابتهاج: به شعر من می گفت شعر ژاپنی.

باقر معلم: به کدام بخش شعر شما تأکید داشتند؟

ابتهــاج: شــعرهای کوتــاه را بیشــتر می پســندید. روزی در یــک مهمانــی کــه ۵۰-۶۰ نفــر بودنــد 
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ــدم  ــم، دی ــی رفت ــت. وقت ــی هس ــی بزرگ ــن مهمان ــتم چنی ــاًل نمی دانس ــتم. اص ــور داش ــن حض م
خیلــی از دوســتان مــن هــم هســتند. بعــد یــک نفــر گفــت حــاال کــه فالنــی اینجاســت، خــوب 
اســت بپرســیم کــه منظــور نیمــا از فــالن شــخص چــه چیــز اســت. مــن دیــدم مجلــس مهمانــی 
ــود. خالصــه هــر  ــن هــم نب ــار م ــه اختی ــه مجلــس بحــث و گفتمــان و ب ــل می شــود ب دارد تبدی
کــس یــک چیــزی گفــت. یکــی از دوســتان مــا خیلــی آدم افراطــی اســت و همــه کارهــای دنیــا 
را سیاســی می بینــد. گفــت کــه نیمــا ایــن شــعرش سیاســی اســت. مــن گفتــم: قبــول نمی کنــم 
شــعر »ری  را صــدا می آیــد« اجتماعــی و سیاســی باشــد، حتــی بــرای شــعرایی کــه کاًل کارشــان 
ــد و در زندگــی  ــث نفــس بکنن ــل شــویم کــه گاهــی شــاید حدی ــد قائ ــد نق سیاســی اســت بای
شــخصی خودشــان ایــن چیزهــا را بگوینــد. بعــد آن آقــا گفــت: نخیــر، ایــن سیاســی اســت. مــن 
ــود  ــاً خ ــت: حتم ــردم. گف ــش ک ــب نگاه ــا تعج ــد. ب ــوخی می کن ــن ش ــا م ــردم دارم ب ــر ک فک
شــما فــالن شــعر را بــرای ویتنــام ســاختید. ویتنــام هــم سوسیالیســتی شــده مــا نشــدیم. اول گفتــم 
شــوخی می کنــی؟ دیــدم نخیــر، ایســتاده رگ هــای گــردن برآمــده کــه اســتدالل کنــد. گفتــم: 
واهلل مــن هیــچ کاری نمی توانــم انجــام دهــم، فقــط می توانــم بگویــم بــه حضــرت عبــاس مــن 
چنیــن قصــدی نداشــتم. بعــد دیــد دلیــل هــم دارم و آن را در دی مــاه ۱۳۳۱ گفتــه ام کــه ایــن 

واقعــه ویتنــام هنــوز اتفــاق نیفتــاده بــود.

جوادی یگانه: این شعر هم سیاسی است؟ 
»یوسفی در چاه و این کنعانیان / بر رس بازار سودند و زیان.«

ــی  ــر وقت ــس ه ــوی مجل ــد. ت ــد سیاســی نباش ــاًل نمی توان ــی اص ــعر فارس ــد ش ــه، ببینی ــاج: بل ابته
ــت. ــن اس ــی ای ــعر فارس ــد. ش ــروع می کنن ــعر ش ــا ش ــد ب ــخص کنن ــه مش ــد کابین می خواهن

جوادی یگانه: اگر شأن نزول اشعار را بگوییم، از حرمتشان کاستیم.

ــچ  ــان هی ــب بزرگانم ــا از اغل ــه م ــردم ک ــر ک ــه فک ــن قضی ــال ها روی ای ــن س ــد م ــاج: ببینی ابته
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــعدی چ ــیخ س ــک ش ــم کوچ ــم اس ــاًل نمی دانی ــم. مث نمی دانی

جــوادی یگانــه: ایــن ســازوکار فرهنــگ ایرانــی نیســت کــه آدمهــا را از ســاخت واقعیــت 
بــه ســاخت اســطوره ای می بــرد؟

ابتهاج: بله، کاماًل.

باقــر معلــم: نکتــه ایــن اســت کــه، اینهــا را بــه ســاحت اســطوره برنــد تــا بــرای 
همیشــه بــرای همــه مــا تبدیــل بــه کلیــدی بشــودند.
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ابتهــاج: ببینیــد یــک قضیــه ای اتفــاق افتــاده. مــن فکــر می کنــم کــه ایــن تنهــا غفلــت در دیگــران 
نبــوده کــه یادداشــت نکردنــد یــا خــود ســعدی کــه در هــر مقولــه ای حرفــی می زنــد، راجــع بــه 
خــودش و پــدر و مــادرش هیــچ نگفتــه اســت. الاقــل می-توانســت بگویــد: پــدر مــن ایــن فــرد 
بــوده، مــن یــک زن داشــتم، چنــد تــا فرزنــد داشــتم، چــه تاریخــی بــه دنیــا آمــدم، چــه تاریخــی 
بــه ســفر رفتــم و ســفر واقعــی مــن بــه کجــا بــوده اســت. اینهــا را کــه می توانســت بگویــد. مــن 
ــزا  ــی را از آن مج ــی خاک ــته زندگ ــی خواس ــت. یعن ــوده اس ــدی در کار ب ــم عم ــان می کن گم
ــدر او  ــم پ ــی اگــر بگویی ــرای همیشــه(. یعن ــدون مــکان )ب ــدون زمــان و ب ــد. یعنــی بشــود ب بکن
ــط  ــه او در محی ــه بل ــت ک ــی درمی گرف ــه بحث های ــال آن چ ــه دنب ــود ب ــاه ب ــا پادش ــر ی آهنگ
خانوادگــی رنــج و کار بــه دنیــا آمــده، بــرای همیــن در آنجــا طــرف توانگــر را گرفتــه. یــا بــه 
طبقــه خــودش خیانــت کــرده یــا فرزنــد مثــاًل فــالن خــان و مالــک بــوده. اصــاًل او از ایــن مســائل 
ــن حیطــه بشــوند.  ــم نخواســته-اند وارد ای ــا و دیگــران ه ــزرگان م ــب ب ــده. اغل خــودش را کن
همیــن شــهریار را می بینیــد یــک وقتــی می خواهنــد از او فیلــم تهیــه بکننــد، شــهریار دروغــی 
و افســانه ای می ســازند. در ایــن فیلــم نشــان می دهنــد کــه ایــن آدم گاهــی کارهایــی می کــرد 

کــه اصــاًل یــک بچــه آن کار را انجــام نمــی داد.
روزی رفتــم تبریــز، ســال ۱۳۳۷. بــه مــن گفــت: ســایه جــان! ایــن تلویزیونــی کــه می گوینــد در 
تهــران اســت آیــا می توانــد یــک آدم درســت هــم نشــان بدهــد؟ چونکــه ایــن شــهریاری کــه 
تــا ســال چنــدم طــب خوانــده و هنــوز در ســر پیــری فرانســه را بلــد اســت و هنــوز یــک مقــدار 
ــت  ــن آدم درس ــد ای ــت، بع ــی اس ــوش و زیرک ــاده باه ــت و آدم فوق الع ــادش هس ــت ی از طباب
ــا تلویزیــون واقعــاً  ــرای همیــن او از مــن پرســید: آی مثــل یــک آدم عامــی نشــانش می دهنــد. ب

ــد یــک آدم کامــل هــم نشــان بدهــد؟ می توان

باقــر معلــم: چــه چــزیی باعــث می شــود کــه شــعر مــا بــه شــأن حقیقــی اش نزدیکــرت 
بشــود؟ االن فقــدان چهــره بیــداد می کنــد؛ یعنــی مــا یــک تعــداد آدم داریــم همــه 
ــث  ــد بح ــه می توانن ــتند ک ــی هس ــارض مدع ــال ح ــا در ح ــاعران م ــی از ش ــتعد. خیل مس
نظــری کننــد و بــه هــر حــال دنبــال مطالعــات نظری انــد. فقــط چنــد تــا از شــاعران جــوان 
ــز  ــخص و تمای ــی آن تش ــت، ول ــا هس ــات و ابزاره ــاید امکان ــد. ش ــان می دانن ــا دو زب م

نیســت. راز اینکــه اگــر بخواهیــم یــک شــعر موفــق داشــته باشــیم، چیســت؟

ابتهــاج: بــه گمــان مــن از ســال های دهــه چهــل یــک امــری پیــدا شــد در انحــراف شــعر. مــن 
وارد جزئیــات نمی خواهــم بشــوم و نتیجه گیــری سیاســی هــم نمی خواهــم بکنــم. امــا در 
انتهــای ذهــن مــن حتــی یــک مســئله سیاســی بــود کــه خواســتند شــعر را بی خاصیــت بکننــد؛ 
ــعرا،  ــی از ش ــام بعض ــردن ن ــا ممنوع ک ــی ب ــد حت ــر کاری کردن ــی ه ــک زمان ــه ی ــرای اینک ب
نتوانســتند جلــوی شــعر را بگیرنــد. در ســال های ســی و چهــل خــود شــعر را بی محتــوا کردنــد 

ــا جامعــه از دســت بدهــد. ــا ارتباطــش را ب ت
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باقــر معلــم: بــرای اینکــه شــعر مدعــی سیاســی گری بــوده. چــون روزگار اقتضــا 
می کــرده، بســیاری از شــاعران بــا گرایش هــای ویــژه سیاســی دنبــال ایــن باشــند.

ــر چــاپ نمــی رود و نامشــان در مطبوعــات  ــی شــعرایی کــه آثارشــان هــم زی ــه، حت ابتهــاج: بل
ــه  ــوری کهن ــک تئ ــه ی ــن نتیج ــر م ــه نظ ــردد. ب ــه می گ ــان در جامع ــود، شعرهایش ــرده نمی ش ب
ــعر  ــه ش ــع ب ــی راج ــه مطلب ــی در فرانس ــد در ۱۹۲۰ کس ــرض کنی ــال ف ــرای مث ــت. ب ــو اس و ن
ــه دســتش می رســد و  ــاب ب ــن کت ــد دهــه ای ــر چن ــا تأخی ــردی در اینجــا ب فرانســوی نوشــته و ف
خیــال می-کنــد آخریــن تئــوری شــعر اســت و چــون فرانســه غــرب هــم هســت پــس هــر چــه 
بگویــد حجــت اســت. آن فــرد ایــن را برداشــته و مــالک قــرار داده. همینطــور پشــت ســر هــم 

ــد. ــع ش ــعری وض ــای ش تئوری ه

باقر معلم: در حال حارض هم همنی وضع را معنی شعر دارد؟

ــه طــور  ــم ب ــوده اســت. بعــداً دائ ــه گمــان مــن عمــدی در کار ب ابتهــاج: »معنی زدایــی« شــعر. ب
ــه آن اضافــه شــده و هیــچ کــس هــم توجــه نکــرده ایــن بهمــن را چــه کســی از  طبیعــی هــم ب

بــاال رهــا کــرده اســت!

باقر معلم: جریان روشنفکری تجددطلبی 
در شعر شعرا به یک شکل بدیهی است.

ابتهــاج: بعــداً هــم برخــورد کــرد بــه انقــالب اســالمی و بــاز در ســال های اول انقــالب گزینشــی 
شــد، مثــل خیلــی از گزینش-هایــی کــه در ایــن کشــور اتفــاق افتــاد. یــک مالک هایــی آمــد 
و یــک مدتــی ســعی شــد شــعر بیفتــد روی مســائل مذهبــی خــاص، و ایــن از بیــرون بــا ســنت 
ــه ایــن  ایرانــی جــور در نمی آمــد. بــر عکســش در ایــران صــدق می کــرد. یــک نــوع تظاهــر ب
ــا  ــزرگان م ــار ب ــر آث ــن چیزهــا ب ــه کفــر و الحــاد و ای ــوع فخرفروشــی ب ــی یــک ن ــود حت کار ب
دیــده می شــود. بــه نظــر مــن بعــداً بــه طــور طبیعــی، جریــان افتــاد روی مســیر عــادی خــودش 
کــه یــک خــرده کار راحت تــر شــد. حــاال بــه گمــان مــن یــک چیــزی کــه جــای نگرانــی دارد، 
توجهــی اســت کــه بــه شــعر کالســیک پیــدا شــده؛ چونکــه می بینیــم خیلــی از جوان هــا غــزل 
و مثنــوی می گوینــد و یــک عکس العمــل افراط کارانــه شــده. البتــه گاهــی میــان بعضــی، آثــار 
ــوزده ســاله ای شــعری  ــر ن ــه پیــش دخت ــاًل یــک هفت فوق العــاده خــوب هــم دیــده می شــود. مث
خوانــد کــه مــن شــگفت زده شــدم، بــا خــودم گفتــم: چطــور ممکــن اســت کــه کســی اینچنیــن 
اســتعداد فوق العــاده داشــته باشــد؟! ایــن در جایــی اســت کــه اگــر ایــن نســل تــازه نیفتــد بــه دام 
شــعر کالســیک | مقصــودم شــمع و گل و پروانــه اســت | خــوب اســت. یــا نمونــه دیگــر ایــن 
بــود کــه جــوان حــدوداً ۲۴ ســاله کــه اهــل تبریــز اســت، بــا توجــه بــه اصــراری کــه بــرای دیــدار 
مــن داشــت روزی بــه او گفتــم بیــا تهــران تــا ببینــم شــعرت چیســت. آمــد و برایــم شــعر خوانــد 



136دوماهنامه ادبی . شماره نهم  1398

کــه حیــرت کــردم؛ بــرای اینکــه کســی کــه چنیــن شــعری می خوانــد بــه نظــر مــن الاقــل ۱۵-
۲۰ ســال بایــد تجربــه شــعری داشــته باشــد تــا بتوانــد بــا کلمــات اینگونــه بــازی کنــد؛ چونکــه 
او رازی را در کلمــات پیــدا کــرده بــود کــه هنــوز خیلــی از شــعرای بــزرگ مــا بــه آن دســت 

نیافتــه بودنــد.

باقــر معلــم: بــه هــر حــال اینکــه یــک ســری قالب هــای کالســیک احیــا شــده، نتیجــۀ انقــالب 
ــتانه  ــد و در آس ــده بودن ــوش ش ــی فرام ــی برخ ــد، حت ــروع ش ــالب ش ــی از انق ــت یعن ــوده اس ب

ــاره شــروع شــدند. انقــالب دوب

ابتهاج: بله، مثل دوبیتی و رباعی.

باقر معلم: بله به فراگرشدن اشاره کردم.

ابتهاج: بله به نظر من اینها فرم های ایرانی مستعدی هستند، اگر درک شوند.

 باقر معلم: ظرفیت دارند، اما راه دشوار است.

ابتهــاج: بلــه، خیلــی دشــوار اســت. دوبیتــی در سرتاســر ایــران در شــعر عامــه هــم وجــود دارد 
و خیلــی جالــب اســت کــه پیــش از اســالم، پیــش از زبــان فارســی دری و حتــی پیــش از وزن 
عروضــی وجــود داشــته اســت و هنــوز هــم ادامــه دارد. بــه نظــرم یکــی از فرم هــای ملــی ایرانــی 

ماســت.
 

 باقــر معلــم: یکــری قالب هــا احیــا شــدند کــه محمــل یکــری تعالیــم ویــژه و 
اندیشــه های جدیــد هســتند، مثــاًل غــزل. در مثنــوی همینطــور؛ نوآوری هــای ویــژه ای 
دیــده شــده. ولــی از ایــن بــه بعــد بایــد منتظــر نوعــی تجربــه و رویکــرد بــه قالب هــای 

کالســیک بــا نــگاه دیگــر باشــیم.

ابتهــاج: خوشــبختانه حرفــی نیســت کــه بگوینــد شــاعران نیســتند کــه زبــان را حفــظ می کننــد. 
ایــن حــرف فالســفه اســت. بــه گمــان مــن، شــعرا آیینــه دار زبــان هســتند. گاهــی البتــه 

خالقیت هایــی در شــعر دارنــد ولــی زبــان و جامعــه قبــول می کنــد. 

باقــر معلــم: بــه هــر حــال رسمایــه شــاعران، زبــان اســت و هرنشــان در زبــان تجلــی 
می کنــد. اگــه قــرار باشــد شــاعران خودشــان بخواهنــد تیشــه بــه ریشــه زبــان بزننــد 

کــه نمی شــود.
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ابتهــاج: مطلــب دیگــر ایــن کــه همــه آدم هــا در هــر حــال یــک اســتعداد بــرای بیــان احســاس 
ــان  ــا احساساتش ــد، ام ــی نبودن ــچ مدع ــاًل هی ــه اص ــی را ک ــدم آدم-های ــدم. دی ــن دی ــد و م دارن
ــات  ــف و احساس ــد عواط ــعرا می توانن ــه ش ــت ک ــن نیس ــط ای ــوده. فق ــاعرانه ب ــاده ش فوق الع
ــاید  ــد. ش ــا رو می کنن ــن کاره ــی از ای ــم گاه ــی ه ــای معمول ــد، آدم ه ــان بدهن ــی را نش خاص
ابــزار بیانــش را ندارنــد. امتیــازی کــه یــک شــاعر یــا بــه اصطــالح یــک هنرمنــد دارد، شــاید در 
مواقعــی کمــی حســاس تر و چابکتــر در دریافــت ایــن احــوال باشــد، ولــی امتیــاز بزرگــش ایــن 

ــش را دارد. ــزار بیان اســت کــه اب

باقــر معلــم: آن جریان هــای دهــۀ چهــل را کــه فرمودیــد، درســت؛ امــا کســانی کــه االن 
کارهــای نیمایــی می کننــد و در قالــب کالســیک شــعر می رساینــد در کجــا قــرار دارنــد؟ 
ــر  ــای دیگ ــواع و قالب ه ــارۀ ان ــدارد؟ درب ــود ن ــیقی وج ــه موس ــی ب ــچ الزتام  هی

ً
ــا ــا واقع آی

شــعر چــه نظــری داریــد؟

ــواع ایــن شــعرها شــروع شــده  ــه گمــان مــن در حــدود پنجــاه ســالی کــه ســرودن ان ابتهــاج: ب
اســت، مــن گمــان می کنــم کــه بــه آخــر خــط رســیده ایم؛ یعنــی آنچــه بــرای مــا باقــی مانــده 

ــه دســت آمــده. ــچ نیســت و برایمــان ناکامــی بی چــون و چــرا ب هی

باقــر معلــم: یعنــی هــر روز یــک چــزیی را حــذف کردنــد و بــه اینجــا رســیدند کــه دیگــر 
هیچــی الزم نیســت و شــعر فارســی بــه تــه عوالــم تاریخــی اش رســیده و امیــد فرجــی 

وجــود نــدارد، اینگونــه اســت؟

ــه شــعر  ــاره توجــه شــده ب ــد کــه دوب ــه نیســت. شــما فرمودی ــه، شــعر فارســی اینگون ــاج: ن ابته
کالســیک کــه ایــن، هــم خوشــحال-کننده اســت و هــم نگران کننــده. آنچــه در شــعر مــدرن 
رواج پیــدا کــرد، نتیجــه قابــل توجهــی نیســت. بــه گمــان مــن بــه یــک ناکامــی مطلــق رســیده ایم 
و مــوج آن شــاید ده هــا ســال دیگــر هــم ادامــه داشــته باشــد. ولــی همچنــان منتظریــم کــه چنــد 
تــا نمونــه درخشــان پیــدا بشــود. وقتــی پیــدا شــد، دنیــای تــازه بــرای شــما خلــق می کنــد و هــر 
ــن گمــان  ــدا خواهــد شــد. م ــازه پی ــات ت ــرد، یــک نفــس و حی ــن خلقــت انجــام بگی ــت ای وق
می کنــم کــه همیــن حــاال کــه اینجــا نشســته ایم کســانی هســتند کــه در کار ایــن خلقــت دســت 
دارنــد و چــه بســا آثــاری هــم بــه وجــود آوردنــد یــا در شــرف رســیدن بــه آن نقطــه هســتند. مــن 
همیشــه بــه نظــر مــی آورم آن مــادری کــه بچــه اش را از دســت داده، واقعــاً موهایــش را می کنــد 
و گریبانــش را چــاک می-دهــد و البتــه آن موقــع از خــدا مــرگ خــودش را هــم می خواهــد، 
امــا در همــان موقــع می گویــد یــک لیــوان آب بــه مــن بدهیــد. ایــن ســلطه زندگــی اســت. چــه 
بخواهیــد و چــه نخواهیــد تــا موجــودی زنــده اســت، زندگــی ایــن ســلطه را اعمــال می-کنــد. 
و باقــی آثــار هــم از جملــه آثــار هنــری تابــع همیــن قانــون اســت. بــه گمــان مــن جاذبــه زمیــن 
دارد کارش را می کنــد. آیــا مــا می توانیــم جاذبــه زمیــن را انــکار کنیــم؟! می توانیــم پنجــره را 
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بــاز کنیــم و بگوییــم ایــن جاذبــه را قبــول نداریــم؟! اینهــا همــه بیــرون از اختیــارات مــا هســتند. 
پــس تــا زندگــی وجــود دارد، همــۀ آثــار زندگــی از جملــه هنــر و بــه ویــژه شــعر، ناچارنــد بــه 

زندگــی ادامــه بدهنــد؛ چــون اراده افــراد نیســت، یــک کار جمعــی اســت.
روزی خدمــت جنــاب خجســته گفتــم: همــه چیزهــای دنیــای امــروز نشــان می دهــد کــه اگــر 
آدم را بــه غــار بفرســتند، شــدنی اســت. ظاهــراً مــا نمی خواهیــم بپذیریــم. یعنــی خیــال می کنیــم 
نمی شــود آدم بــه غــار برگــردد. مــن از هشــت | نــه ســالگی بــا وقــوف زندگــی کــردم یعنــی 
متوجــه اطــراف خــودم بــودم، زیــاد چیــز می خوانــدم و نــگاه و گــوش می کــردم، هیــچ وقــت 
دنیــا را بــه بــدی کــه امــروز هســت ندیــدم، ولــی یــک لحظــه شــک نکــردم کــه آدم می توانــد 
بــه غــار برگــردد. کم کــم مــا داریــم یــک چیــزی از ایــن خرمــن بــه دســت می آوریــم. یــک 
ــی و  ــن همیشــه ناکامــی ازل ــم. ای ــم بیشــتر می خواهی ــم و آن اینکــه هــر چــه می بینی ــی داری عیب
ابــدی بــرای مــا فراهــم می کنــد. در ایــن صــورت شــعر هــم بــه گمــان مــن مثــل همــه تصــورات 
زندگــی آدمــی ناگزیــر بــه جوابگویــی بــه آدمیــزاد اســت. مــن نمونه هایــی دیــدم. یــک ســفر 
ســمنان رفتیــم، یــک دختــر نــه ســاله مطلبــی نوشــته بــود کــه حیــرت کــردم. وقتــی ایــن دختــر 
شــروع بــه خوانــدن کــرد، در دلــم گفتــم: ایــن بایــد چخوفــی داشــته باشــد. از آنجــا کــه آمدیــم 
بیــرون، بــه دکتــر شــفیعی کدکنــی گفتــم: شــوخی نیســت کــه آدم از یــک دختــر نــه ســاله کــه 
پارســال یعنــی در هشــت ســالگی شــعر را نوشــته چیــزی بشــنود کــه در ذهنــش چخــوف زنــده 
ــا هیــچ وقــت مــا چخــوف دوم  ــد، ام ــد کردن ــا از چخــوف تقلی شــود. خیلــی از نویســندگان م

نداریــم کــه بــه تقلیــد در بیایــد. بعــد یــک دختــر هشــت – نــه ســاله...! 
یــک بــار دختــری کــه تــازه دیپلــم گرفتــه بــود و قــرار بــود بــرود بــه دانشــکده ای در شــاهرود 
ــود.  ــرای کســی کــه در محلشــان شــهید شــده ب ــد ب ــد[ شــعری خوان ــادم نمی آی ــا نیشــابور ]ی ی
حیــرت آور بــود. شــعرش نــه شــبیه کار فــروغ بــود، نــه شــبیه شــاملو، نــه اخــوان و نــه مشــیری. 
ــان  ــه دوست ش ــعرایی ک ــقی از ش ــک سرمش ــا ی ــد ب ــروع می کنن ــب ش ــا اغل ــوالً جوان ه معم
دارنــد. ســاختمان شــعر بــه گونــه ای بــود کــه ایــن آدم بایــد ده یــا بیســت ســال تجربــه شــعری 
می داشــت در حالــی کــه خــودش هفــده یــا هجــده ســالش بــود. یــا از همیــن رادیــو مــن بعضــی 
ــن  ــان م ــه گم ــردم. ب ــت می ک ــم: ای کاش یادداش ــه می گوی ــنوم ک ــعرهایی می ش ــا ش وقت ه
ــه هــم آمــاده بشــود. متأســفانه حــاال ناشــرها  ــه و زمان جــای نومیــدی نیســت، منتهــی بایــد زمین
چــاپ نمی کننــد؛ بــرای اینکــه آنهــا ناچارنــد کــه حســاب برگشــت سرمایه شــان را بکننــد. حــق 
هــم دارنــد. بعضــی هــم بــه زبــان می آورنــد و می گوینــد مــا چیزهایــی را چــاپ می کنیــم کــه 

یــا چــاپ دوم باشــد یــا شــانس چــاپ دوم داشــته باشــد.

ــی  ــم بعض ــر می کن ــن فک ــد. م ــل می کن ــودش را تحمی ــی خ ــته: زندگ ــن خجس حس
اشــعار از تجلیــات حقیقــت زندگــی خیلــی دور هســتند. شــاید نتیجــه یــک دوره بحــران 
در فــرد باشــند. بــه همــنی دلیــل در طــول تاریــخ هــر رفتــاری کــه بــا تجلیــات و حقیقــت 

زندگــی ســازگاری نداشــت، آمــد و بــه رسعــت عبــور کــرد.
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ابتهاج: هیچ شکی نیست؛ چون اصل خلقت انسان زمینی ما همین است.

و  جامعه شناســی  بحث هــای  در  آمــد.  یــادم  چــزیی  یــک  خجســته:  حســن 
مردم شناســی. متفکــران ایــن حــوزه معتقدنــد کــه وقتــی اولــنی گروه هــای اجتماعــی 
پیــدا شــدند، در همــان بــدو پیدایــش دو تــا قانــون بــا رسعــت پیــش آمــد: یکــی »قانون 
ــون اول را  ــد قان ــه معتقدن ــه ک ــا زن«. جالب ــه ب ــون رابط ــری »قان ــذا« و دیگ ــیم غ تقس
ــه  ــرد ک ــاب می ک ــا ایج ــت آنه ــون طبیع ــد؛ چ ــاد کردن ــا ایج ــون دوم را زن ه ــا و قان مرده

ــد. ــاق بیفت ــالن اتف ــاًل ف ــه مث ــداد ک ــازه ن ــرشی اج ــت ب ــی طبیع ــد. یعن ــدی بگذارن ح

ابتهــاج: یــک فیلمــی االن یــادم افتــاد بــه عنــوان »خدایــان دیوانه انــد«. نمی دانــم فیلــم آمریکایــی 
اســت یــا انگلیســی. یــک قبیلــه یــا خانــواده ای بودنــد ده پانــزده نفــری کــه در آفریقــا زندگــی 
ــا هــم  ــود، بچه هــا ب ــد کــه هیچــی از تمــدن نمی دانســتند و صلــح و صفــا درونشــان ب می کردن
ــزی  ــه چی ــوا چ ــتند دع ــاًل نمی دانس ــد، اص ــوا نمی کردن ــم دع ــا ه ــز ب ــد، هرگ ــازی می کردن ب
ــتفاده  ــم اس ــا ه ــی آورد ب ــت، م ــس داش ــر ک ــی ه ــر چ ــد، ه ــت می خوردن ــه درخ ــت. ریش اس
می کردنــد. گذشــت تــا اینکــه هواپیمایــی از بــاالی ســر اینهــا رد شــد و یــک مــرد یــک شیشــه 
ــرت کــرد. آن  ــن پ ــه پایی ــود – از پنجــره هواپیمــا ب ــی ب کوکاکــوال | کــه ســمبلی از آمریکای
بطــری در همیــن قبیلــه کــه تــا حــاال بطــری شیشــه ندیدنــد، می افتــد. آنهــا آن را بــر می دارنــد، 
ــد صــدای ســاز می دهــد.  ــد، می بینن ــد، فــوت می کنن ــگاه می کنن ــن طــرف و آن طــرف را ن ای
ــرای رخــت شســتن آن را  ــد. یکــی ب ــواع کارهــا اســتفاده می کنن ــرای ان ــن بطــری، ب بعــد از ای
ــه  ــه ب ــن قبیل ــم در ای ــد و ... کم ک ــرد می کن ــزی خ ــا آن چی ــی ب ــد، یک ــاس می کوب روی لب
ــا زن  ــا آن رخــت می شــوید، ب ــی کــه دارد ب ــی زن ــرد؛ یعن ــوا در می گی ــن وســیله دع خاطــر ای
ــا خشــونت بگیــرد تــا رخــت خــودش را بشــوید جــدال می کنــد و  دیگــر کــه می آیــد آن را ب
همــه بچه هــا و اهالــی قبیلــه متعجــب می-شــوند چطــور ایــن زن آمــده ایــن کار را کــرده! چــون 
ــد چــون از آســمان   ــال می کن ــد و خی ــرد می آی ــک م ــود. ی ــاده ب ــاق نیفت ــن اتف ــه حــال ای ــا ب ت
ــه خــدا پــس بدهــد. شیشــه  ــاال کــه ب ــد ب ــرت می کن ــده پــس آن را خــدا فرســتاده. آن را پ آم
ــی آن را  ــد حیوان ــد، بع ــی رود آن را خــاک می کن ــد م در برگشــت می خــورد ســربچه اش. بع
ــاره جــدال می-شــود و بعــد قبیلــه مشــورت می کننــد و یکــی را  از خــاک در مــی آورد و دوب
ــد.  ــدازد. او هــم راه می افت ــرون بین ــه بی ــن قبیل ــن بطــری را از حــدود ای ــد کــه ای مأمــور می کنن
وقتــی بــر می گــردد، می بینــد همــه قبیلــه ماتــم زده نشســتند و در غیبــت آن وســیله ای غمگیــن 
ــش  ــیاری از بخش های ــه بس ــد. البت ــر می افت ــاق دیگ ــا اتف ــزار ت ــد ه ــد. بع ــه دارن ــتند و غص هس

گره گشاســت.

حسن خجسته: جامعه ما گرفتار اهل ادب امروزی است.
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ــردم؛  ــه کار ب ــد از ایــن اصطالحــی کــه مــن ب ابتهــاج: بلــه. چنــدی پیــش برخــی تعجــب کردن
ــه گمــان مــن  ــه کار می بریــد. ب ــد کــه چــرا ســاختن را ب گفتــم: شــعری ســاختم. تعجــب کردن
ایــن حــرف درســت اســت. حتــی شــعرهایی کــه بــی اراده بــه وجــود می آینــد، ســاخته شــده اند؛ 
چــون در ذهــن انجــام گرفته انــد. اگــر شــما دقــت بکنیــد می بینیــد کــه چــه زمینــه قبلــی داشــته 
اســت کــه چیزهایــی مثــل ابــر و بــاد و مــه و خورشــید و فلــک کارهایــی کردنــد تــا ایــن شــعر 
بــی اراده شــما دوبــاره ریختــه شــود بیــرون. متأســفانه مــن اســم ایــن قضیــه را گذاشــتم »پایــان« 
و تــا حــاال کــه چنــد ســال گذشــته، همینطــور مانــده و هنــوز صــدق می کنــد. مــن گاه گاهــی 
بــه ســرم می زنــد کــه حتمــاً شــعری بســازم کــه فــردا نگوینــد فالنــی پیش گویــی کــرده اســت 
کــه آخریــن شــعرش بــود و از ایــن کرامــات بــرای مــن بشــمارند. جامعــه مســتعد ایــن حرف هــا 

ــود. ــه او الهــام شــده ب ــه می دانســته و ب ــد بل هســت. می گوین
در شعر »پایان« سراییده ام:

رس بگذاریم وقت خواب رسیده است 
روز به پایان آفتاب رسیده است

مزنل راحت کجاست در سفر عمر
پرسش دیرینه را جواب رسیده است
چون نخ تابیده گرد خویش چه پیچی 

 نوبت واگشت پیچ و تاب رسیده است
سنگ رها گشته در هوای و اینک 

وقت فرود تو با شتاب رسیده است
آنچه در انباشتیم، باد هوا بود 

وقت َسر َاندازی حباب رسیده است
رشح غم ما هنوز اول قصه است
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گرچه به پایاِن این کتاب رسیده است
مژدۀ آسودن است ای شب پایان 

 بوی تو از سایه ساِر خواب رسیده است

ایــن شــرح غــم مــا هنــوز اول قصــه اســت، یــک چیــزی در مــن هســت کــه پیونــد و پیوســتگی 
ــا  ــه دنی ــداً ب ــد بع ــه می خواهن ــی ک ــی آدم های ــا حت ــه آدم ه ــودم و هم ــان خ ــم می ــس می کن ح
بیاینــد و آدم هایــی کــه هــزاران ســال پیــش بودنــد. بعــداً خــودم متوجــه شــدم کــه ایــن در خیلــی 

از جاهــای شــعر مــن بــروز می کنــد. غزلــی ســاختم کــه:
تو یار خواجه نگشتی به صد هنر هیهات / که بر مراد دل بی قرار من باشی

یعنی معشوق را همان معشوق می بینم که معشوق حافظه ام بوده.

 باقر معلم: یک زمان رسمدی هست که به هر حال این اتفاق بیفتد.
ابتهاج: 

شاهد سرمدی تویی وین دل سالخورده من / عشق هزار ساله را بر تو گواه می کند
باز همان مضمون را دارد: کیست که از درون من در تو نگاه می کند.

ــگاه  ــگاه، ن ــن ن ــت. ای ــب اس ــی عجی ــد، خیل ــت کردی ــما عنای ــه ش ــن ک ــم: ای ــر معل باق
شــفاف و روشــن بینانه اســت؛ یعنــی وحشــت در آن نیســت.

ابتهاج: نه، اصاًل.

باقر معلم: یعنی هیچ تلخی و کدورت و ترگی نیست.
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ابتهاج: نه، یک کتاب دارد بسته می شود.

 باقر معلم: خیلی عجیب است
سفری که روایت می شود، آن حال باطنی شماست.

ابتهــاج: حــاال یــک چیــزی برایتــان بگویــم. ســال ۱۳۲۶ مــن نــوزده ســالم بــود و در واقعــه مــرگ 
مــادرم شــعر گفتــم. بــرای یــک بچــه نــوزده ســاله مــرگ مــادر یــک قضیــه خیلــی تأســف بار 

قلمــداد می شــود. هــم از نــگاه موضــوع شــعر و هــم از نظــر ســاختمان آن.

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت
دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت

شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ
 زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت

آن پر که چون طفل ازین قافله درماند
وان طفلی که چون پر به بانگ جرسی رفت

از پیش و پس قافلۀ عمر میندیش 
گه پیرشوی پی شد و گه بازپسی رفت

ما همچو خسی بر رس دریای وجودیم
دریاست چه سنجد که بر این موج خسی رفت

رفتی و فراموش شدی از دل دنیا 
چون ناله مرغی که ز یاد قفسی رفت

این عمر سبک سایۀ ما بسته به آهی ست 
دودی ز رس شمع پرید و نفسی رفت

حســن خجســته: یــک وقتــی از حرضتعالــی شــنیدم کــه برخــی خصوصیــات مادرتــان 
روی شــما خیلــی تأثــر داشــت.

ــت.  ــا کار خداس ــه چیزه ــه هم ــت ک ــاد داش ــاًل اعتق ــود. کام ــی ب ــب و مذهب ــاج: زن عجی ابته
ــه  ــتیم ک ــری داش ــایه فقی ــا همس ــرد. م ــث می ک ــر و بح ــدا ج ــا خ ــا ب ــت ام ــرا نداش ــون و چ چ
ــود و  ــاده ب ــه اش افت ــام کفتــر خان ــاز. پســر از روی ب ــود و پســرش کفترب ــواده، عطــار ب مــرد خان
پایــش شکســت. مــادرم بــا خــدا جــر و بحــث داشــت کــه: تــو مگــه نمی دونــی اینهــا ایــن بچــه 
ــای ایــن رو  ــی پ ــو می زن ــد، ت ــزرگ کردن ــی ب ــا چــه خــون دل ــد؟ ب ــزرگ کردن رو چطــوری ب
می شــکنی؟ آخــه ایــن چــه حکمتــی اســت؟ ایــن عــدل اســت؟ بعــد یــک کمــی صبــر می کــرد 
و می گفــت: »اســتغفراهلل«، حتمــاً کارت یــک حکمتــی دارد. امــا مــن کــه نمی فهمــم کار 
ــن چــه خــدای شــیرینی اســت، چــه خــدای نزدیکــی اســت و چقــدر  ــه. ببی ــا ن ــی کــرد ی خوب
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ــا  ــی م ــعر عرفان ــه در ش ــتی ک ــت. آن دوس ــک نیس ــدر نزدی ــه آدم اینق ــتی ب ــچ دوس ــز. هی عزی
هســت و عرفــای مــا می گوینــد، اگــر بــه کمالــش برســیم همــان خدایــی اســت کــه مــادر مــن 
بــا او ســر و کار داشــت. حتــی وقتــی پــادرد داشــت و کمــی چــاق شــده بــود نمی توانســت نمــاز 
بخوانــد، نشســته نمــازش را می خوانــد، نــه ایــن کــه بزنــد بــه ســیم آخــر و بگویــد اینهــا را قبــول 
ــه گمــان مــن  ــود باهــاش حــرف مــی زد. ب ــد. خــودش اینطــوری ب ــدارم. نمــازش را می خوان ن

ــه اینجــا برســد، خوشــا بــه حالــش! اگــر هــر خداپرســت و هــر خداشناســی ب

عشق بازی نیست این سوداگریست 
عاشق از سود و زیان خود بریست

جان شریین می فروشد آن دغل
 در بهای وعدۀ شر و عسل

عشق بازی نیست این سوداگریست 
عاشق از سود و زیان خود بریست
آنکه جیب جان در این سودا درید

در بهای جان چه می خواهد خرید

جانــش را داده بــدون اینکــه طمــع بهشــت داشــته باشــد. مــزد نخواســته، اگــر مــزد بخواهــد کار 
ــد. ــراب می کن را خ

اگر مراِد تو، ای دوست، بی مرادِی ماست
مراِد خویش دگرباره من نخواهم خواست!

اگر به اینجا برسد بله، خوشا به حالش اگر نه حساب سود و زیان داشته باشد.

یوسفی در چاه و این کنعانیان 
 بر رس بازار سودند و زیان

جوادی یگانه: برای شما فرق دارد وقتی غزل می گویید؟

ــم  ــال می کن ــی می ســازم. مــن خی ــم غزل ــدارد. وقتــی آواز می خوان ــرای مــن فرقــی ن ابتهــاج: ب
ــا آواز ســاخته شــده اند هیــچ ناهمــواری نیســت. موســیقی نمی گــذارد کــه  در شــعرهایم کــه ب

شــما ثقیــل و دشــوار و پســت و بــاال بشــوید. دو تــا امــر اســت:
اول: خاصیت موسیقی است.

دوم: از روز اول مــن نمی خواســتم شــعر بگویــم، یعنــی شــعر گفتــن را وســیله برتــری و تفاخــر 
ــل یــک  ــرای مــن دوست داشــتنی اســت، مث ــوز هــم همینطــور اســت. شــعر ب نمی دانســتم و هن
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نــوع درد دل کــردن اســت؛ مثــل ســخن دوســتانه بــا دوســتان گفتــن اســت.

سعیدی کیارسی: دربارۀ تخلص شعری خودتان بفرمایید.

ایــن تخلــص »ســایه« خیلــی قدیمــی اســت. بارهــا از مــن پرســیده اند. مــن صریــح و بــا انصــاف 
ــم  ــاً نمی توان ــش. واقع ــال پی ــاد س ــی هفت ــه ترق ــت ن ــن اس ــروز م ــی ام ــترش ترق ــه ام. بیش گفت
ــی از آن  ــم کــه چــرا کلمــه »ســایه« را انتخــاب کــرده ام. یــک چیزهای ــم بگــردم و ببین در ذهن
می توانــم بگویــم کــه واقعــی اســت ولــی همیشــه شــک می کنــم کــه چقــدر تلقــی امــروزت را 
داری؟ در توجیــه ایــن کلمــه از ســالهای قدیــم مــواردی بــرای مــن مطــرح بــود. حــروف الفبــا 
ــرم  ــی گ ــن. برخ ــی روش ــتند و برخ ــک هس ــا تاری ــد، برخی-ه ــدا دارن ــگ و ص ــن رن ــرای م ب

ــرد. ــا س ــتند و برخی ه هس
بعــد دو تــا حــرف الفبــا کنــار هــم قــرار می گیرنــد، ایــن رنگش را بــه دیگــری و دیگــری رنگش 
را بــه دیگــری می دهــد و یــک ترکیــب تــازه بــه وجــود می آورنــد. بعــد هــر کــدام صداهایــی 
دارنــد، غیــر از صــدای فیزیکــی کــه معمــوالً دارنــد یــک چیــز دیگــری هــم همراهشــان هســت. 
گاهــی کار مــن بــه حــدی بــه ســواس می رســد کــه بارهــا شــده شــعری را رهــا کــردم بــرای آن 

کلماتــی کــه می خواهــم، اصــاًل شــدنی نیســت یــا بــرای آن کلمــه وجــود نــدارد.

سعیدی کیارسی: این شناختی که از کلمه می گویید
درک علم است یا شخصی است؟

ابتهــاج: مقــداری از آن شــخصی اســت، یعنــی قابــل انتقــال نیســت؛ یعنــی مــن نمی توانــم بگویــم 
کــه مثــاًل حــرف جیــم، خاکســتری اســت. باقــی قضایــا هــم همینطــور اســت، جــز اینکــه یــک 
مقــدار اســتدالل ادبــی و فنــی داشــته باشــد. مــن یــادم هســت یــک موضوعــی را کــه فریــدون 
مشــیری می گفــت: ســایه! چقــدر ثقیــل اســت شــعرت. فــوراً فهمیــدم، گفتــم: آره تــو بــودی یــه 

ــی. جــور دیگــه می گفت

خون می رود نهفته از این زخم اندرون
ماندم خموش و آه که فریاد داشت درد

فریــدون گفــت کــه فریــاد داشــت درد ثقیــل اســت. گفتــم اگــر تــو بــودی می ســاختی: مانــدم 
خمــوش و آه کــه بــس نالــه داشــت درد.

گفتــم: مانــدم خمــوش و آه کــه بــس نالــه داشــت درد، روان و راحــت اســت. آنجــا تشــنج دیــده 
ــه کار دارد  ــد چ ــا می دانی ــن دال ه ــت درد، ای ــاد داش ــه فری ــوش و آه ک ــدم خم ــود؛ مان می ش

می کنــد؟



145دوماهنامه ادبی . شماره نهم 1398

 باقر معلم: نشان می دهد که فریاد...

ــش  ــی چــون دنبال ــداع باشــد، ول ــد اب ــه می توان ــه داشــت، نال ــس نال ــاد ب ابتهــاج: اوالً خــود فری
ــر  ــاد دیگ ــدای فری ــت. آن ص ــر نیس ــدا دیگ ــت درد، آن ص ــه داش ــس نال ــود، پ ــام می ش ادغ
ــاض را  ــن انقب ــختی و ای ــنج دارد. آن س ــاد تش ــت، درد و فری ــای داش ــن دال ه ــد ای ــت. بع نیس

ــد؟! ــس بکنی ــد ح ــما می توانی ــاًل ش اص
ــد  ــام »ملکــه شــدن« کــه فــرق می کن ــه ن ــم ب ــا اصطــالح اســت: مــا یــک اصطالحــی داری دو ت
ــپس  ــد و س ــد کالچ را بگیری ــد بای ــی می کنی ــه رانندگ ــما اول ک ــی ش ــتن«. یعن ــد داش ــا »آم ب
دنــده را عــوض کنیــد. خــب ایــن در ابتــدا ســخت اســت و دایــم فــرد مبتــدی اشــتباه می کنــد. 
ــک  ــما )ی ــد ش ــی. بع ــن هماهنگ ــه ای ــد ب ــادت کن ــا ع ــت و پ ــا دس ــد ت ــول می کش ــا ط مدت ه
فــرد راننــده ماهــر( پشــت فرمــان نشســته اید بــه هــزار موضــوع فکــر می کنیــد از جملــه: بدهــی، 
دعواهایــی کــه کرده ایــد و ... امــا دســت و پــای شــما بــه صــورت خــودکار ماشــین را هدایــت 
می کننــد. یــا مثــال دیگــر؛ شــما هــر روز کــه بــه خانــه خــود می رویــد، از روی کاغــذ بــه دنبــال 
ــه  ــت ک ــان هس ــا در انس ــری حس ه ــد. یکس ــظ داری ــد. آدرس را از حف ــه نمی گردی آدرس ک
ــرارادی. حتــی از نظــر  ملکــه وجــودش شــده اســت. مــواردی ارادی اســت و مــواردی هــم غی
علمــی هــم قابــل توجیــه اســت. بــه گمــان مــن شــعر هــم همیــن گونــه اســت، بعــداً ملکــه ذهــن 
ــعر  ــود ش ــه خ ــود ب ــر. خ ــز دیگ ــا چی ــذارم ی ــا دال بگ ــاال اینج ــد ح ــاعر نمی گوی ــود. ش می ش
ــن  ــت. م ــده اس ــا آم ــا از کج ــه اینه ــد ک ــب می کن ــی تعج ــاعر گاه ــد و ش از درون می جوش
ــودم. ســال ها زحمــت  ــل علمــی کار ب ــال دالی ــه دنب ــودم و همیشــه ب از بچگــی آدم لجوجــی ب
ــره  ــود. باالخ ــدم نمی ش ــب می دی ــتم عق ــم برمی گش ــرم و دائ ــودم را بگی ــچ خ ــا م ــیدم ت کش
پیــدا کــردم کــه از کجــا شــروع کنــم و بــه چــه چیــز فکــر کنــم. منتهــا بــه قــدری ســرعت زیــاد 
اســت کــه انســان متوجــه نمی شــود کــه از کجــا شــروع کــرده اســت. در اینجاســت کــه شــاعر 

می-بینــد کلمــه ای را بــر زبــان گفتــه کــه از قبــل فکــرش را نکــرده اســت.
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برنامــه رادیویی»فرزانــگان فرهنــگ« برای مخاطبانــش، دریچه ای را به زندگــی و آثار مفاخر فکر 
و فرهنگ هنر ایران زمین گشــوده و از مراحل زندگی و آثار اندیشــمندان ایرانی سخن می گوید.

تیرمــاه   ۱8 سه شــنبه  روز  در  خــود،  فعالیــت  و  برپایــی  ســال  بیســتمین  در  برنامــه  ایــن   
پرداخــت. ابتهــاج  هوشــنگ  اســتاد  تأثیرگــذار  شــخصیت  بررســی  و  معرفــی  بــه   ۱۳۹8
ــتان  ــواده، دوس ــمند خان ــای ارزش ــخنرانی ها و صداه ــاوی س ــه ح ــه ک ــه برنام ــن مجموع در ای
ایــن شــاعر  ادبــی و هنــری  بــه زندگــی  اســت،  ابتهــاج  اســتاد  و آشــنایان و شــاگردان 
ایرانــی پرداختــه شــده اســت کــه در ایــن قســمت بخشــی از آن را بــا هــم مــی  خوانیــم.

امشــب بــه قصــه دل مــن گــوش می کنــی           فــردا مــرا چــو قصــه فرامــوش می کنــی

اسماعیل آذر:
ــن  ــع. بزرگتری ــم ممتن ــت ه ــهل اس ــم س ــن ه ــخن گفت ــاج س ــنگ ابته ــر هوش ــه امی ــع ب  راج
ــعر  ــم در ش ــاد. او ه ــه زی ــم ن ــه ک ــت ن ــاعر اس ــک ش ــان ی ــه ایش ــت ک ــن اس ــاج ای ــاز ابته امتی
ــت.  ــعرش رود و آب روان اس ــه ش ــت ک ــاعری اس ــت. ش ــوده اس ــاذ ب ــنتی ش ــم س ــر و ه معاص
باالفاصلــه خواننــده را جــذب می کنــد و خیلــی زود شــعرش در ذهــن رســوب می کنــد. 

ای عشق همه بهانه از توست
من خامشم این ترانه از توست

آن بانـگ بلنــــــد صبحگاهی
وین زمــزمـه شبــانه از توست

 ای عشق 
همه بهانه از توست

| سیدمحمد حسیین باغسنگامی

به احترام

سسا یه
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من انــــــُده خویـش را ندانم
این گـریه بی بهــــانه از توست

ای آتـــش جـــان پاکبـازان
در خـرمـن مـن زبانـه از توست

افسون شده تو را زبان نیست
ور هسـت همـه فسانه از توست

کشتــی مـرا چــه بیــم دریا؟
توفـــان ز تـو و کـرانه از توست

گر باده دهـی و گرنه، غم نیست
مست از تو، رشابخانه از توست

می را چه اثر به پیـش چشمت؟
کاین مستی شادمانه از توست

پیش تو چه توسنـی کند عقل؟
رام اسـت که تازیـانه از توست

من می گـذرم خموش و گمنام
آوازه جــــاودانــــه از تـوست
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چون سـایه مـرا ز خـاک برگر
کاینجا ســر و آستـانه از توست

 
دکتر ایرینا آبرامبکو) رئیس سازمان پرسیا(:

 بــا عــرض ســالم و ادب، بنــده سی ســال پیــش یــک مجموعــه اشــعار بــا اســم»زمین« بــه  دســتم 
آمــد و بــرای اولین بــار بــا اشــعار ایــن شــاعر بــزرگ آشــنا شــدم و بیســت ســال بعــد کــه بنــده 
ــت  ــها فعالی ــه روس ــران ب ــگ ای ــی فرهن ــازمان در معرف ــن س ــودم، ای ــیا ب ــازمان پرس ــس س رئی
داشــت. بنــده همیشــه یــک ترجمــه از اشــعار مختلــف )چــه ترجمــه شــده و چــه فارســی(، بــرای 
مخاطــب روس روی صحنــه می خوانــدم، کــه تأثیــر عظیمــی داشــت و امــروز می خواهــم یــک 
تکــه از کنســرتی را برایتــان بفرســتم کــه در آن شــعری از ســایه خوانــده شــده بــه اســم »آزار«:

دخرتی خوابیده در مهتاب
چون گل نیلوفری برآب

خواب می بیند
 خواب می بیند که بیمارست دلدارش

وین سیه رؤیا
 شکیب از چشم بیمارش باز می چیند

می نشیند خسته دل در دامن مهتاب

چون شکسته بادبان زورقی بر آب
/می کند اندیشه با خود

از چه کوشیدم به آزارش؟
وز پشیمانی رسشکی گرم 

می درخشد در نگاه چشم بیدارش
روز دیگر

باز چون دلداده می ماند به راه
روی می تابد زدیدارش

می گریزد از نگاه او
باز می کوشد به آزارش...  

همراه این شعر،ترجمه اش به زبان روسی هست و یک شعر دیگر. درباره مترجم شعر استاد 
ابتهاج و آن شاعر دوم، خدمتتان توضیح می دهم:

 مترجــم ایــن شــعر یک شــخص بــزرگ و مهمی در فرهنگ روســیه اســت به  اســم  لوگومیلوف 
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کــه پســر دو شــاعر بــزرگ قــرن نقــره ای ادبیــات روســیه اســت. پــدرش نیکــوالی گومیلــوف و 
مــادرش آنــا آخماتــووا کــه امیــدوارم  ایــن اســم به گــوش مخاطبــان ایرانی رســیده باشــد. در این 
تکه غیر از اصل شعـر که به فارسـی است، ترجمـه شـعـر از لوگومیلوف و شعر پدرش نیکوالی 
گومیلــوف بــه اســم »خــواب« کــه موضــوع ایــن شــعر خیلی زیبــا ربــط دارد به شــعر »آزار« ســایه: 

و حاال شعر نیکوالی گومیلوف:

می نشیند خسته دل در دامن مهتاب 
 چون شکسته بادبان زورقی بر اب 

 می کند اندیشه با خود 
 از چه کوشیدم به آزارش 

 وز پشیمانی رسشکی گرم 
 می درخشد در نگاه چشم بیدارش

روز دیگر باز چون دلداده می ماند به راه او 
روی می تابد ز دیدارش 

می گریزد  از نگاه او 
باز می کوشد به آزارش.

 محمد باقر کالیه اهری:
خدمــت  ادب  عــرض  و  برنامــه  ایــن  صاحــب دِل  مخاطبــان  خدمــت  ســالم  بــا   
باشــند.  برنامــه  ایــن  مخاطــب  هــم  ایشــان  چنانکــه  ابتهــاج.  هوشــنگ  اســتاد 
 وقتــی کتاب هــای تذکــره را نــگاه می کنیــم خیــل عظیمــی از شــاعران در هــر دوره ای 
زحمــت کشــیدند و کارهایــی بــه یــادگار گذاشــتند و آن مقــداری کــه بــه مــا رســیده و 
بســیار زیــاد اســت و هرکــدام، عمــری را در ایــن مســیر صــرف کردنــد. منتهــا عــده ای 
در  ادبــی  صنایــع  کــه  هســتند  شــاخصی  چهره هــای  جمــع  ایــن  بیــن  از  دوره  هــر  در 
کننــد. جمع بنــدی  را  زمانــه  آن  روح  توانســتند  کــه  هســتند  کســانی  هســت.  کارشــان 

همین طــور کــه می بینیــم، مشــخصات کلــی شــعر آن دوره هــا )قــرون اول( در کار ایــن 
ــتاوردهایی  ــه دس ــه اضاف ــوده، ب ــان ب ــن زم ــا ای ــش ت ــتری دارد و ماحصل ــی بیش ــزرگان تجل ب
ــه  ــتند ک ــخاص هس ــن اش ــلما از ای ــاج مس ــتاد ابته ــزوده. اس ــعر اف ــه ش ــزرگ ب ــه آن ب ــم ک ه
ــا  ــه ب ــت ک ــرم هس ــود و خاط ــاخته ش ــی س ــمایل ادب ــان ش ــه از ایش ــد ک ــازه ندادن ــم اج اصاًله
»ســیاه  را  یکشــان  اشــعاِردرجه  آن  رفتارهــا،  نــوع  ایــن  از  پرده بــرداری  و  شمایل شــکنی 
اولیــن  نــگاه می کــردم  بــه تقریــب در دهــه۵۰ آن کتــاب را  نامیدنــد. مــن کــه  مشــق« 
ــد  ــرادی چن ــا اف ــه بس ــی ک ــود. در حال ــاب ب ــوان کت ــرد عن ــب ک ــه ام را جل ــه توج ــزی ک چی
تــا شــعر گفتــه بودنــد و فکــر می کردنــد در قلمــرو شــعر فارســی کاری انجــام داده انــد. 
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اســتاد،  کــه  می بینیــم  کتــاب  ایــن  در  پرنیان پــوش«؛  »پیــر  کتــاب  بــه  برگردیــم  حــاال 
نــه تنهــا شــمایلی از خــود ارائــه نمی کننــد بلکــه در بیــن آن همــه مطالــب، بســیاری از 
واقعی بینانــه  ســاحت  یــک  در  می کننــد  ســعی  و  می کننــد  ســرنگون  هــم  را   شــمایل ها 
ــب از جهــات  ــن مطال ــد و ای ــان کنن ــوده، بی ــق ب ــی هــم عمی ــد و خیل ــداع کردن آنچــه را کــه اب
مختلــف مهــم اســت از جهــت اینکــه ایــن بــزرگان بی خــود نیســت کــه بــزرگ شــدند. 
 عــرض کنــم مــن در همــان دهــه ۵۰ ایــن اشــعار را می خوانــدم. بــه نســبت ســن و ســال 
جوانی کــه داشــتم احســاس می کــردم کــه میــراث ادبــی مــا در اثــر ایــن توجهــات جدیــد، شــعر 
در ســایه قــرار گرفــت و چــه بســا شــعارهای سیاســی بیشــتر مطــرح شــد. اینهــا ذخیــره بزرگــی 
هســتند کــه هــرگاه در یــک شــعر جدیــد تجلــی بکننــد بــه اعتبــار و شــوکت آن شــعر خواهنــد 
ــارغ از اینکــه اســتاد ابتهــاج یــک  ــود. حــال ف ــوع ب ــن ن ــاً غزل هــای اســتاد از ای ــزود و انصاف اف
ــتان  ــان داس ــن هم ــه مضامی ــی کــه توجــه ب ــر، آن دوران ــای قبل ت ــد کــه در دهه ه ــه ای دارن عقب
ظالــم و مظلــوم و همــان قضیــه کلیشــه ای، بهرحــال از ایــن دوره همــه را تحــت تأثیــر قــرار داد. 
ــرار داد . ــر ق ــت تأثی ــه را تح ــم هم ــکل آن ه ــه اون ش ــود ب ــی ب ــعر واردات ــه ش ــن دوره ب  از ای
 و در یــک دوره ای اشــعاری از ایشــان در آن فضــا می بینیــم ولــی بــه تدریــج بــه نظرم شــعر اســتاد 
ابتهــاج بــا پــوزش بــه تعادلــی که ما انتظار داریم رســید و این شــعرهای آخرشــان کــه در آن زمان 
مــن می خوانــدم و نســل مــن می خواندنــد واقعــاً بســیار تاثیرگــذار بــود و جا داشــت که ایشــان در 
حافظ پژوهــی قــدم بردارنــد و قلــم بزننــد چراکه ما پرتو شــعر حافــظ را در آثار ایشــان می دیدیم . 
 عــرض کنــم کارهــای ایشــان حاصل جمــع بســیاری از اتفاقــات بــود. یــک بخــش از آن 
ــد.  ــی بودن ــد و در موقعیت ــدا کردن ــی پی ــیقی مل ــت موس ــان در خدم ــه ایش ــود ک ــی ب ــم توفیق ه
ــتری  ــه بیش ــه توج ــاج ب ــه احتی ــی ک ــیقی غرب ــم موس ــر تهاج ــه در براب ــیقی را ک ــی از موس بخش
ــد.  ــود آم ــه وج ــد و در آن دوره ب ــدی کنن ــر جمع بن ــار فاخ ــا آث ــت آن را در آن دوره ب داش
 یــادم می آیــد کــه یــک شــب یلدایــی کــه فکــر می کنــم آن ترانــه معــروف و ســتوده 
ــد و  ــش ش ــار پخ ــن ب ــرای اولی ــد و ب ــی ش ــب رونمای ــی« آن ش ــری کجای ــو ای پ ــان  »ت ایش
ــه  ــد بقی ــب بای ــن ش ــه در ای ــد ک ــه می گفتن ــد ک ــنیده می ش ــو ش ــم از رادی ــان ه ــدای ایش ص
شــب را نــزد دوستانشــان برونــد و شــبی را بــا هــم بگذراننــد.و بعــد ایــن تصنیــف پخــش شــد. 

 
شبی که آواز نی تو شنیدم

چو آهوی تشنه پی تو دویدم   

دوان دوان تا لب چشمه رسیدم
نشانه ای از نی و نغمه ندیدم   

تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان، دری نمی گشایی   
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من همه جا، پی تو گشته ام
، نشان گرفته ام از مه و مهر   

بوی تو را، ز گل شنیده ام
دامن گل، از آن گرفته ام   

تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان، دری نمی گشایی   

دل مــن، ســـرگشتـــــه تو
نفســـــم، آغشـــــــته تو   

به باغ رؤیاهــا، چـو گلت بویم
در آب و آئینه، چو مهت جویم   

تو ای پری کجایی؟
در این شب یلدا، ز پی ات پویم

به خواب و بیداری، سخنت گویم   

تو ای پری کجایی؟
مه و ستاره درد من می دانند

که همچو من پی تو رسگردانند   

شبی کنـار چشـمــه پیـدا شو
میان اشک من چو گل وا شو   

تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی
از آن بهشت پنهان، دری نمی گشایی   

ــعر را  ــن ش ــاج ای ــتاد ابته ــی اس ــه وقت ــنیدم ک ــه ش ــک برنام ــرم در ی ــون خ ــد همای ــداً از فرزن بع
ــون خــرم  ــد همای ــودی بســازند، فرزن ــد کــه روی آن یــک مل ــون خــرم دادن ــه مهنــدس همای ب
می گفتنــد کــه بنــا بــه روایــت پــدرم، ایــن ملــودی یــک شــبه و یکســره خلــق شــد چــون گاهــی 
ــی ایشــان  ــه هــم الصــاق شــوند، ول ــق شــوند و بعــد ب ــار تکه تکــه خل ــات ممکــن اســت آث اوق
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می گفتنــد ایــن ملــودی یــک شــبه بــه وجــود آمــد و ایــن نشــان می دهــد کــه شــعر چقــدر روان 
و مؤثــر بــود کــه توانســته چنیــن تکانــه ای در ذهــن خــالق جنــاب همایــون خــرم ایجــاد کنــد. 
بیــن اســتاد ابتهــاج و خــرم َســر ایــن صحبــت بــوده کــه چــه کســی آن را بخوانــد و در آن جــا 
نقــل شــد کــه اســتاد حســین قوامــی کــه آن موقــع نســبتاً ســن و ســالی هــم داشــتند و حتــی مــن 
شــنیدم کــه ایشــان در آن حالــت کســالت هــم داشــتند. شــعر بــه ایشــان ارائــه شــد و ایشــان هــم 
واقعــاً کاری مانــدگار و ســنگی تمــام در تــرازو گذاشــتند و به هرحــال از کارهــای مانــدگاری 
اســت کــه خــود مــن هــم در یــک دوره ای از کودکیــم در یــک جایــی بــودم کــه بــه دامنه هــای 
ــن  ــد. م ــد باشــند، می دانن ــاران مشــهد را بل ــه چن ــاد «معــروف بود.کســانی کــه آن دجل »پری آب
بچــه خیلــی کوچکــی بــودم کــه ایــن اســم برایــم یــک طنینــی داشــت و فقــط نــام پــری زاد و 
پری خوانــی و اینهــا برایــم جالــب بــود و آن ترانــه اســتاد واقعــاً شــعری بــا موضوعــات عمیقــی  
اســت کــه روح و روان انســان را در بر می گیــرد و آن بحــث آنیمــا در شــعر هــم قابــل طــرح بــود.
علــی ایهــا الحــال دربــاره اســتاد ابتهــاج گفتنــی بســیار زیــاد اســت ولــی همــه اینهــا را دیگــران 
ــی را  ــن کس ــا چنی ــه م ــد و گرن ــرَّف باش ــر مع ــرف ب ــد اع ــرِّف بای ــه مع ــد. و البت ــا گفته ان باره
ــه  ــرا ک ــد چ ــی بزن ــان حرف ــاره ایش ــد درب ــه بتوان ــم ک ــدا نمی کنی ــاج پی ــتاد ابته ــه اس ــبت ب نس
ایشــان گفتنی هــا را در آن کتــاب )پیــر پرنیان پوش(مفصــل گفته انــد و در جاهــای دیگــر 
ــه  ــاج را ب ــعر ابته ــاً ش ــت. نهایت ــه هس ــار هم ــم در اختی ــان ه ــار ایش ــنیدم و آث ــان ش ــم از ایش ه
ــل  ــا، اوای ــی از آن دوره ه ــرد. یک ــیم ک ــف تقس ــای مختل ــه دوره ه ــوان ب ــوع می ت ــاظ موض لح
ــد.  ــه ش ــعرهایش گفت ــخنانی در ش ــم س ــا ه ــه آنج ــت ک ــالب اس ــروزی انق ــال ۵۷ پی ــع س وقای

ازجمله:

زمانــه قرعــه نــو می زنــد بــه نــام شــما      خوشــا کــه جهــان مــی رود بــه کام شــما
تنــور ســینه ســوزان مــا بــه یــاد آریــد     کــز آتــش دل مــا پختــه گشــت خــام شــما

 یعنــی بــه عقبــه ای اشــاره می کننــد کــه مــن هــم در گفتــه بــاال بــه ایــن موضــوع اشــاره کــردم که 
شــعر معاصــر مــا ســعی کــرد کــه آن تحــوالت اجتماعــی را بیــان کنــد. منتهــا نمی دانــم. واقعــاً 
آن قوالــب و امکانــات طــوری بــود کــه بتوانــد آن دوره هــای تاریخــی را جــوری ثبــت کنــد کــه 
بــرای آینــدگان باقــی بمانــد؟ چــون در هــر حــال شــعر مــا اســتعاری اســت و مــا توانســتیم خیلــی 
ــی  ــه ازای بیرون ــات را و ما ب ــای موضوع ــم و مصداق ه ــرون بیایی ــتعاره ها بی ــب اس ــر از قال کمت
شــعرها را بــه نحــوی توضیــح دهیــم کــه یــک مقــدار مســتندنمایی هــم در آنهــا اتفــاق بیفتــد. 
بــه هرحــال اینکــه  شــعر مــا حالــت اســتعاری دارد ُخــب بایــد در ایــن بــاره هــم صحبــت شــود.
ــی و ...  ــات همدان ــه عین القض ــی ک ــان حرف های ــه هم ــنیده ایم ک ــن و آن ش ــا از ای ــا باره  م
ــه آن  ــی ب ــاید کس ــود ش ــعر ب ــان ش ــه زب ــون ب ــد و چ ــه بودن ــم گفت ــوی ه ــاب مول ــد جن گفتن
ــه  ــتقیماً ب ــر مس ــت و نث ــر اس ــعر تأویل پذی ــال ش ــر ح ــه ه ــون ب ــد. چ ــا نش ــرض آنه ــدازه متع ان
ــه  ــر هــم داشــتیم ب ــا اگــر نث ــر داشــتیم و ی ــر کمت ــا نث ســراغ موضــوع مــی رود و شــاید اینکــه م
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ــوده  ــوع ب ــب مصن ــم اغل ــر ه ــوذ کــرده و نث ــر نف ــی زده و صناعــات شــعری در نث ــو م شــعر پهل
ایــن پیچیدگی هــا در هــر دوره ای  نثــر و  اینکــه آن غمــوض  و پیچیدگی هایــی داشــته و 
نشــانه چیــزی بــوده، موضــوع واضحــی اســت. مــا کمتــر کتــاب منثــوری داشــتیم کــه 
ــت.  ــتثناء اس ــا اس ــه این ه ــد ک ــود باش ــه مقص ــی ب ــی از نمونه هاواف ــی و بعض ــخ بیهق ــل تاری مث
 بــه هــر حــال خزیــدن در غــالف شــعر که یــک پدیده تاریخی اســت این خــود نشــان می دهد که 
درهــر زمانــی شــعر ســعی می کــرده موضوعــات خــود را درلفافه هایــی بپیچانــد و این باعث شــده 
شــعر، پیچیدگی هایــی پیــدا کنــد کــه خــود مــا هــم درهنــر شــرقی، ایــن پیچیدگی هــا را دوســت 
داریــم. مثــاًل وقتــی بــه مینیاتورمــان نــگاه می کنیــم  بــه این پیچــش و یا خطــوط در کاشــی ها و در 
مکان هــا و کتیبه هــا ، آن پیــچ و تاب هــا را کــه می بینیــم، لــذت می بریــم از رمزگشــایی از ایــن 
موضوعــات. )ببخشــید مطالبــم پراکنــده بــود(. بــرای اســتاد طول عــم و همــه را به خدا می ســپارم. 

تهیه و تألیف محمد حسین باغسنگانی، 
گوینده: بهروز رضوی،
 صدابرداران : محسن فراهانی و آسیه همتی

صحبت استاد هوشنگ ابهتاج: 
ــط  ــوج متوس ــد و م ــوج بلن ــتر م ــو بیش ــع رادی ــود آن موق ــف ب ــی ضعی ــرق خیل ــا ب ــهر م  در ش
ــران آن  ــو ته ــود. رادی ــی نب ــوی و نزدیک ــتنده ق ــی فرس ــتند ول ــم داش ــاه ه ــوج کوت ــت و م داش
ــد. ــاب می ش ــف حس ــط و ضعی ــم متوس ــد.آن ه ــش می ش ــاه ۷۵ پخ ــوج کوت ــان، روی م زم

یــک کافــه قنــادی در رشــت بــود بــه اســم »گلســتان« یــک ترانســفرمر بــرق داشــت. آن بــاال یک 
طاقچــه چوبــی درســت کــرده بــود. رادیویــی  رویــش بــود کــه کســی بــه آن دسترســی نداشــته 
باشــد.  مــا می رفتیــم تــوی ایــن کافــه چــای و بســتنی می خوردیــم تــا ســاعت، هشــت و نیم شــود 
و برنامــه موســیقی پخــش بشــود و بشــنویم. مثــاًل ادیــب خوانســاری می خواند.مــن اواز را گــوش 
ــوراً آن غــزل ســعدی  ــم ف ــد می رفت ــظ می کــردم و بع ــاً حف ــظ می کــردم واقع می کــردم و  حف
ــودم  تکــرار  ــم و آن آواز را کــه شــنیده ب ــود آن را می گذاشــتم جلوی ــده ب را کــه ادیــب خوان
می کــردم. یــک هفتــه، ده روز،یــک مــاه، دومــاه آن آواز همین طــور در ذهــن مــن می گشــت.

یــک امتیــازی کــه ایــن کار دارد اینکــه، شــما وقتــی مثــاًل یــک بیــت شــعر از دردلتــان 
می خوانیــد، دو ثانیــه طــول می کشــد. وقتــی آن را بــا صــدا می خوانیــد  یــک بیــت شــعر 
ــه  ــت ۱۰ثانی ــن اس ــم، ممک ــا آواز بخوانی ــم آن  را ب ــی می خواهی ــی وقت ــه. ول ــج ثانی ــود پن می ش
یــا ۲۰ثانیــه یــا یــک دقیقــه، حتــی دو دقیقــه هــم طــول بکشــد، چــون بــا کشــش های موســیقی 
ــد  ــردد. بع ــی رود و برمی گ ــت م ــر بی ــا آخ ــت ت ــممان از اوِل بی ــه چش ــت. درنتیج ــراه هس هم
کم کــم )حــاال در زمــان نوجوانی،جوانــی هــم کــه آدم احوالــی پیــدا می کنــد( طبعــاً بــه 
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ــن  ــرای م ــیقی ب ــن موس ــت ای ــر هیچ وق ــی دیگ ــدم. ول ــیده ش ــعر کش ش
ــت. ــه دوم نیس ــن، درج ــرای م ــیقی ب ــم موس ــوز ه ــد. هن ــه دوم نش درج

 
ــو ای پــری کجایــی« کــه در دســتگاه همایــون  ــا »ت تصنیــف »سرگشــته« ی
ــود،  ــه شــانزده دقیقــه ب ســاخته شــده اســت و نســخه اصلــی اش نزدیــک ب
جــزو خاطــرات ایرانیان شــده اســت. پــری در ادبیات ایــران همیشــه جایگاه 
ــد یکــی از مکان هــای زندگــی  باالیــی داشــته و البتــه آن طــور کــه گفته ان
ــه اســتفاده می کنــد:  پریــان، چشــمه ها بودنــد. حافــظ از لفــظ پــری اینگون
ــا قدمــش چــون پــری از  ــود/ ســر ت ــه مــا جــای پــری ب »آن یــار کــزو خان
ــد: »طفیــل هســتی عشــق اند  ــود« و جــای دیگــر هــم می گوی ــری ب عیــب ب
آدمــی و پــری/ ارادتــی بنمــا تــا ســعادتی ببــری«. و پــری در ایــن تصنیــف 
شــاید آرزوهــای از دســت رفتــه ســایه باشــد و اندکی هــم آرزوهــای نیامده

.
از نگاه سایه

نحــوه  دربــاره  پرنیان اندیــش«  »پیــر  کتــاب  در  ابتهــاج  هوشــنگ 
شــکل گیری »تــو  ای پــری کجایــی« می گویــد: »ایــن اولیــن تصنیفــی 
ــون خــّرم یــک آهنــگ  ــود. همای اســت کــه مــن ســاختم. ســال ۵۱، ۵۲ ب
ســاخت در  دســتگاه همایــون و بــا ســازش برایــم زد. خیلــی آهنــگ 
قشــنگی بــود. همــان موقــع بــه او گفتــم مــن شــعرش را می ســازم. او 
اصــاًل انتظــار نداشــت کــه مــن ایــن حــرف را بزنــم. بعــد هــم ســاختمش.«

ــای  ــد آق ــد: »بع ــف می گوی ــن تصنی ــاره ای ــر درب ــی دیگ ــاج در جای ابته
ــوب  ــم خ ــی ه ــد و خیل ــتاد و خوان ــتر و ایس ــوی ارکس ــد جل ــی آم قوام
گفتــم.  نباشــید  خســته  ایشــان  بــه  رفتــم  شــد  تمــام  وقتــی  خوانــد. 
ــف  ــن تصنی ــد ای ــازه دادی ــه اج ــم ک ــما ممنون ــن از ش ــت »م ــی گف قوام
ــی دارد.« ــه م ــه نگ ــرای همیش ــرا ب ــم م ــف اس ــن تصنی ــم. ای ــن بخوان را  م

از نگاه استاد همایون خرم
اســتاد خــرم در گفت وگویــش بــا کامــران ملکــی از ســاختن تصنیــف پــری 
کجایــی، ایــن گونــه می گویــد: در جــاده شــمال مشــغول رانندگــی بــودم. 
بــه نزدیــک رامســر کــه رســیدم باغــی در آنجا بــود بــرای اســتراحت. به آن 
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بــاغ رفتــم بعــد از نیــم ســاعتی کــه خســتگی ام در رفــت، گفتــم دوری در بــاغ 
بزنــم کــه یــک دفعــه متوجــه شــخصی شــدم کــه بــا صــدای رســا می خوانــد. 
کمــی جلــو رفتــم ایســتادم و گــوش کــردم دیــدم چــه صــدای رســا و زیبایــی 
ــم  ــه گوش ــا ب ــایی از کج ــن رس ــه ای ــدای ب ــم ص ــا ببین ــم ت ــر رفت دارد. جلو ت
می رســد. دیــدم چنــد نفــر دور هــم نشســته اند و یــک نفــر از جمعشــان 
می خوانــد. وقتــی نزدیک تــر رفتــم، دیــدم موقــع آواز خوانــدن حتــی بــه نظــر 
می آمــد کــه دهــان ایــن فــرد تــکان نمی خــورد؛ آنقــدر متیــن و بــا وقــار بــود. 
کمــی نگاهشــان کــردم. پیــش خــودم گفتــم چقــدر چهــره ایشــان آشناســت. 

ــخص  ــون آن ش ــت چ ــاده اس ــی افت ــاق جالب ــه اتف ــدم چ ــم و دی ــر رفت جلو ت
ــده  ــود کــه مــن ســال ۱۳۴۵ در مراســم برنامــه ســازمان یونســکو دی کســی ب
ــم شــما حســین قوامــی  ــم و ســالمی عــرض کــردم و گفت ــر رفت ــودم. جلو ت ب
نیســتید کــه در مراســم نوازنــده ویولــن حضــور داشــتید و بــرای شــما نواختــم 
و شــما تصنیفــی خواندیــد؟ گفتنــد درســت اســت. گفتــم واقعــاً چقــدر جالب 
اســت کــه مــن بــه ایــن بــاغ بیایــم و چنین صــدای زیبایــی را بشــنوم و به ســوی 
ایــن صــدا بیایــم. مــن بایــد تصنیفــی را بــرای صــدای بــه ایــن زیبایــی بســازم.
ــا  ــه تهــران برگشــتم و بعــد از دو مــاه، روزی ب ایــن موضــوع گذشــت مــن ب
آقــای ســایه ابتهــاج )هوشــنگ ابتهاج شــاعر( کــه دیداری بــا یکدیگر داشــتیم 
ایشــان پیشــنهاد کردنــد آهنگــی را به مــن بدهید تــا ترانــه ای روی آن بگذارم.

اســتاد خــرم ادامــه داد: ملــودی پــری کجایــی از آن ترانــه ای بــود کــه 
مــن بــه ســرعت آن را نوشــتم و بــه ســایه ابتهــاج دادم تــا شــعری بــر 
روی آن بگذارنــد. ایــن ترانــه یــا تصنیــف در ســال ۱۳۵۱ تنظیــم شــد 
خواننــده  کــدام  کــه  بــود  خواننــده  انتخــاب  ســر  بحــث  اینجــا  در  و 
کنــد. اجــرا  را  ترانــه  ایــن  احســن  نحــو  بــه  می توانــد  زمــان  آن 
مــن بــه اســتاد ســایه گفتــم ایــن تصنیــف بایــد بــا صــدای یــک مــرد 
بــه  گفتــم  و  دادم  پیشــنهاد  را  قوامــی  اســتاد  مــن  کــه  شــود  خوانــده 
اســت. کار  ایــن  خوانــدن  بــرای  شــخص  بهتریــن  ایشــان  مــن  نظــر 
حــاال و بعــد از گذشــت ســال ها از ســاخت ایــن تصنیــف، همچنــان ایــن اثــر 
شــنیده می شــود.  در  ایــن روزگار کــه ترانه هایــی ضعیــف قدر می بینند، شــاید 
ــه هنــر اصیــل موســیقی. ــرای عالقه منــدان ب ــار قدیمــی پناهگاهــی باشــد ب آث
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ــا  ــور ب ــت؟ و چط ــکل گرف ــور ش ــایه چط ــه س ــما ب ــگاه ش ــه ن ــد ک ــه ای بفرمایی  مقدم
ــدید؟ ــنا ش ــاج آش ــی ابته ــری و فرهنگ ــی، ه ــخصیت ادب ش

 دکتــر احمــد تمیــم داری: در فرهنــگ کشــور ایــران  شــعر جایگاهــی  داشــته و چــون مانعــی 
ــد.  ــوده باش ــعر نب ــی دارای ش ــعر فارس ــدازه ش ــه ان ــی ب ــچ زبان ــاید هی ــوده ش ــش نب ــر راه ــر س ب
ــا  ــایر هنره ــش س ــی کباده ک ــه نوع ــعر ب ــاید ش ــده ش ــه ش ــعر گفت ــی در ش ــای مختلف مضمون ه
ــد کــه شــعر  ــح  می دادن ــوی ترجی ــی و مول ــوری، خاقان ــل ان ــی مث ــن جهــت بزرگان ــوده. از ای ب
بگوینــد، چــون مــردم هــم لــذت می بردنــد و شــعر یکــی از رســانه ها و وســایل ارتباطــی بــوده. 
مولــوی می گویــد: مــن خــودم نســبت بــه شــعر عالقــه ای نــدارم و  اینکــه مــردم بــه شــعر توجــه 
ــل  ــردازم. شــاید هــم در مقاب ــه شــعر می پ ــه و توجــه اســت کــه ب ــه خاطــر آن عالق ــد، ب می کنن

علمــای متعصبــی کــه بــا شــعر مخالــف بودنــد.
عــرض کنــم دربــاره هوشــنگ ابتهــاج، شــاعری اســت نوســرا و در شــعرش مثــل شــاعران دیگــر 
ــی  ــق و واقع ــاس عمی ــاً از احس ــعر او واقع ــه ش ــر اینک ــه دیگ ــت و نکت ــد نیس ــل تقلی ــدر اه آنق
ــر حافــظ اســت و  ــدری تحت تأثی ــرد. او ق ــول بگی ــاًل پ اوســت. شــاعر سفارشــی نیســت کــه مث

ــح دقیقــی از حافــظ داشــته.  تصحی
 یــک وقــت کســی تحــت تقلیــد شــعر حافــظ اســت کــه قابــل پســند نیســت ولــی تحت تأثیــر 
ــله  ــه و سلس ــک روحی ــی ی ــی وقت ــت. یعن ــر اس ــاج تحت تأثی ــت و ابته ــری اس ــز دیگ ــودن چی ب
ــد باشــد بلکــه  ــن طــور نیســت کــه تقلی ــد و ای ــظ را در خــودش هضــم می کن ــی ازحاف مضامین
تحت تأثیــر واقــع می شــود. البتــه همــه مــا هــم تحت تأثیــر بســیاری از  چیزهــای خــوب هســتیم 

ــه ویــژه در کارهــای هنــری.  وهیــچ آدمــی نیســت کــه تحت تأثیــر دیگــران نبــوده باشــد ب
 نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه شــعر او بــا شــعرهای شــاعران معاصــر و قدیــم فــرق می کنــد. بــرای 
اینکــه او هــم نوگراســت و هــم بــه شــعر  ســنتی توجــه دارد و ایــن طــور نیســت کــه مثــل بعضــی 

ل   ابتهاج در غز
شخصیت مستقلی دارد

گفت و گوی  سید محمد حسیین باغسنگاین با | احمد تممی داری

به احترام

سسا یه
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از شــاعران ادا واطــوار در بیــاورد یــا بــه شــعرای ســنتی، بــد و بیــراه بگویــد یــا خــودش را خیلــی 
نوگــرا نشــان دهــد. 

از ســوی دیگــر ابتهــاج این طــور شــاعری نیســت کــه تحت تأثیــر شــعر فرنگــی قــرار بگیــرد یــا 
از شــعر اروپایــی تقلیــد کنــد بلکــه بــه طــور طبیعــی  شــعر می گویــد. ُخــب؛ تحولــی کــه نیمــا 
ــی  ــا و یکــی از نکات ــدازه مصرع ه ــه وجــود آورده و ان ــه ب در شــعر فارســی از نظــر وزن و قافی
کــه نیمــا بیــان می کنــد، مســئله ارزش احساســات اســت نــه ارزش تقلیــد قافیه پــردازی. بــه قــول 
ایــرج میــرزا قافیه هــا را پــس و پیــش بکننــد و یــک شــعری درســت کننــد بلکــه ارزش احســاس 

ــد.  ــان می کن خــودش را در شــعرش بی
 مطلــب دیگــر اینکــه، ابتهــاج مضامینــی را انتخــاب می کنــد کــه مثــاًل در شــعر معــروف 
»ارغــوان« کــه در منــزل خــودش درخــت ارغوانــی بــوده کــه ایشــان خیلــی بــا آن مأنــوس بــود و 
ــا اشــیاء، گیاهــان و گل هــا و درخــت نشــان می دهــد. به هرحــال  ایــن قضیــه ارتبــاط انســان را ب
ــرده می شــود، ســوخته می شــود، گــم می شــود،  ــد، پژم ــل انســان رشــد می کن ــم مث درخــت ه

از بیــن مــی رود.

 برگردیــم بــه اول دیــدار ســایه بــا نیمــا یوشــیج و بــه قــول خــود نیمــا آن رودخانــه ای 
ــا  ــث و... . آی ــوان ثال ــل اخ ــد مث ــه آب برمی دارن ــن رودخان ــه از ای ــانی ک ــت؛ کس ــه هس ک
 ســایه را هــم جــزو کســانی می دانیــد کــه از ایــن رودخانــه نیمــا آب 

ً
شــما شــخصا

برداشــتند؟

احمــد تمیــم داری: البتــه عــرض کنــم شــعر ســایه ایــن طــور نیســت کــه تقلیــد صــرف از شــعر 
ــرق   ــا شــعر دیگــران هــم ف ــی ب ــرای خــود شــخصیت مســتقلی دارد و حت نیمــا باشــد. ابتهــاج ب
ــرام می گــذارد. یکــی از فرق هــای عمــده اش ایــن اســت  ــه همــه آنهــا هــم احت ــا ب ــد.  ام می کن
ــد.  ــه کلــی نفــی بکن کــه اوالً عــرض کــردم ابتهــاج شــاعری نیســت کــه شــعر گذشــتگان را ب



158دوماهنامه ادبی . شماره نهم  1398

ــه ســعی ســایه«. آن چنانکــه »حافــظ ب

ل ســایه را یــک   پــس آیــا شــما هــم ایــن نــگاه را داریــد کــه به هــر حــال می شــود  غــز
ل نیمایــی عنــوان کــرد یــا نــه؟  غــز

 احمــد تمیــم داری: بلــه از نظــر قالــب می تــوان گفــت. امــا از نظــر مفهــوم و محتــوا جــای تأمــل 
ــعر را  ــا وزن ش ــه نیم ــرد )البت ــروع ک ــن کار را ش ــه ای ــود ک ــاری ب ــن ب ــون اولی ــا چ ــت. نیم اس
رعایــت می کــرد، ولــی طــول مصــرع را نــه و دیگــر اینکــه قافیــه را بــه ضــرورت مــی آورد یــا 

بــه صــورت طبیعــی آنجایــی کــه قافیــه بیایــد، نــه بــه صــورت مصنوعــی. 
 مثاًل حافظ می گوید: 

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید     که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید

 و این شاعر بزرگ )ابتهاج( می گوید: 

یار دارد ســر صیــــد دل یاران، یـارا      شاهبــازی به شکار مگسـی می آید

ــظ باشــد  ــه اگــر کار حاف ــه کــردن کار هــر کســی نیســت! البت  اینجــا، مســیحا نفــس را هم قافی
ــدارد.  اشــکالی ن

 صائب هم می گوید: 
 ... دست بر رسزدن از هر مگسی می آید 

 گاهــی شــاعر مجبــور می شــود بــه خاطــر کمبــود قافیــه از کلماتــی اســتفاده کنــد کــه حداقــل 
ــت  ــه را رعای ــوده کــه قافی ــن الزم نب ــد و بنابرای ــی ندارن ــاط و هم معنای ــی ارتب ــا همدیگــر خیل ب
بکنــد، بیشــتر مضمــون مهــم اســت و ارزش آن احســاس واقعــی مهــم اســت. یعنــی شــعری کــه 

ی  ابتهاج شاعر
نیست که تحت تأثری 
شعر فرنگی
 قرار بگرید
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تحت تأثیــر احســاس درونــی شــاعر باشــد نــه شــعری کــه مصنوعــی ســاخته شــده باشــد. یعنــی 
ســایه بــه طبیعــِت خــودش نزدیــک اســت. 

ــن ســالیانی کــه فعالیت هــای  ــن اســت کــه در طــول ای ــاره ســایه ای یکــی از مســائل دیگــر درب
ــاز  ــه آغ ــقانه ای را ک ــعرهای عاش ــا ش ــوده ی ــرکتی ب ــرکل در ش ــاًل مدی ــرده مث ــی می ک فرهنگ
ــال  ــل از س ــاب قب ــب وت ــر ت ــوب و پ ــی آش ــال های خیل ــل س ــبگیر« حاص ــام » ش ــا ن ــد ب می کن
۱۳۳۲ اســت کــه بــه شــعر اجتماعــی هــم توجــه دارد. ولــی ســایه در شــعر اجتماعــی ـ سیاســی 
هــم طــوری بــا رنــگ و لعــاب و اســتعاره بحــث می کنــد کــه شــعرش تبدیــل بــه شــعر تاریخــی 

ــد. ــه شــعری خــود را حفــظ بکن ــی و جنب ــه ادب ــع جنب و گــزارش تاریخــی نشــود و در واق
 مثاًل در شعری از » چند برگ از یلدا« می گوید: 

ین آواز چیست  ین تر   گفتمش شری
چشم غمگینش به رویم خره ماند
قطره قطره اشکش از مژگان چکید

لرزه افتادش به گیسوی بلند
زیر لب غمناک خواند

ناله زنجرها بر دست من ....

ــال  ــن ح ــاه درعی ــاخت. کوت ــر و خوش س ــد. مؤث ــا عمیق ان ــاه ام ــایه کوت ــعرهای س ــی ش بعض
ــت  آورده،  ــه دس ــهرت ب ــی ش ــا خیل ــم، نیم ــم بگوی ــن را ه ــه ای ــت. البت ــم هس ــی ه ــعر نیمای ش
امــادر زمــان خــودش خیلــی مخالــف داشــت. نمی توانــم بگویــم ســایه صددرصــد تحت تأثیــر 
نیماســت. ولــی ُخــب او خیلــی بــه نیمــا احتــرام می گذاشــت و در واقــع نیمــا سرسلســله ایــن کار 
بــوده و اگــر نیمــا هــم نبــود، حتمــاً کــس دیگــری ایــن کار را می کــرد. درســت مثــل اســتفاده 
از صنعــت جدیــد اســت و یــک چیــز ضــروری بــوده کــه نمی تــوان گفــت کســی از چه کســی 

ــوده کــه پیــش آمــده. ــان ب تقلیــد می کــرده. یــک ضــرورت زمــان و پدیــده زب

 بعضی شعرهای 
سایه کوتاه اما 
عمیق اند. مؤثر 
و خوش ساخت 
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ترانه ســرای  و  شــاعر  ابتهــاج  هوشــنگ  اســتاد 
و  بــاد  دراز  عمــرش  کــه  معاصــر  بــزرگ 
ایران زمیــن  معاصــر  ادب  فریدونــی  رایــت 
اهتــزار. در  توانــش  پــر  دســت  در 
 مجالــی داد کــه از فرانســه میــر ســخنوران، ولتــر 
و بــه فاصلــه ای نــه چنــدان دور از مســکن مألــوف 
ویکتــور هوگــو در پاریــس، بــه شــنوندگان و 
فرزانــگان  رادیویــی»  برنامــه  دســت اندکاران 
ــادمانی  ــتی و ش ــتم و تندرس ــگ« درود بفرس فرهن
پیــر دیــر عرصــه ادب، امیــر هوشــنگ ابتهاج ســایه 
را آرزو کنــم و ســالمی چــو بــوی خوش آشــنایی 
بــر آســتان آن مــردم دیــده روشــنایی عرضــه دارم. 
ــبهه  ــک و ش ــچ ش ــاج بی هی ــنگ ابته ــر هوش  امی
معاصــر  غزل ســرایی  درعرصــه  اگــر  و  امــا  و 
امیــر ملــک ســرود و ســخن اســت. نخســتین 
بــار چنــد ســال پیــش، هنــگام شــعرخوانی در 
ــد  ــالها بع ــدم و س ــان را دی ــظ ایش ــگاه حاف آرام
دانشــگاه ســوربن در مراســمی  پاریــس در  در 
کــه جمــع کثیــری از دانشــجویان و ادب پژوهــاِن 
ــالمت  ــه ای از س ــد صحن ــده بودن ــرد آم ــاعر گ ش
ــاج  ــر ابته ــت نظ ــی و دق ــش روح ــس و پاالی نف
ظاهــر شــد و آن ایــن بــود کــه در برنامــه آن روز، 

پیش بینــی شــده بــود کــه برخــی از حاضــران 
در برنامــه مشــاعره بــه داوری ابتهــاج شــرکت 
ــاعره  ــدگان مش ــاج، برن ــان ابته ــد و در پای بجوین
ــه  ــن برنام ــد و ای ــویق کن ــزی تش ــا دادن جوای را ب
و  قبــول  از  و  نشــد  واقــع  ســایه  تأییــد  مــورد 
ــه در  ــت ک ــار داش ــاز زد و اظه ــر ب ــرای آن س اج
ــوی  ــت و در س ــده اس ــو برن ــک س ــه ی ــن برنام ای
ــه  ــاعره توج ــده مش ــال بازن ــه ح ــت. ب ــر باخ دیگ
خاطــر  مــالل  نمی خواهــد  ســایه  و  نمی شــود 
هــر چنــد جزیــی بازنــده مشــاعره را شــاهد باشــد.
 همچنیــن ابتهــاج بــه بیــان ایــن نکتــه پرداخــت که 
نمی خواهــد نحــوه خوانــدن ســروده هایش از روال 
طبیعــی و آهنــگ گفتــارش، خــارج شــود و جنبــه 
ــاعرانه  ــر ش ــیوه متبخت ــعر، ش ــدن ش ــی خوان تصنع
یابــد کــه شــیوه مرســوم اهــل ادب و ســخن اســت.
ــام  ــه ن  از مهمتریــن آثــار ســایه تصحیــح حافــظ ب
ــار  »حافــظ بــه ســعی ســایه« اســت کــه نخســتین ب
۱۳۷۲در نشــر کارنامــه بــه چــاپ رســید. ایــن 
کتــاب، محصــول زحمــات ســال های دراز اوســت 
کــه بــا دقت نظــر شــاعرانه در ایــن راه صــرف شــد 
ــا ســروده های خواجــه و  و همیــن انــس و الفــت ب
ــاندن  ــامان رس ــه س ــی در ب ــور و بررس ــت و غ دق
»حافــظ بــه ســعی ســایه« موجــب شــده کــه 
ــوه  ــیقایی و نح ــر موس ــاج از نظ ــروده های ابته س
بیــان ، بــه ســروده های خواجــه نزدیــک باشــد

.
نامدگان و رفتگان، از دو کرانه زمان

سوی تو می دوند، هان ای تو همیشه در میان
در چمن تو می چرد آهوی دشت آسمان

گرد رس تو می پرد باز سپید کهکشان
هرچه به گرد خویشنت می نگرم درین چمن

آینه ضمر من جز تو نمی دهد نشان
ای گل بوستان رسا از پس پرده ها در آ

بوی تو می کشد مرا وقت سحر به بوستان
ای که نهان نشسته ای باغ درون هسته ای

هسته فروشکسته ای کاین همه باغ شـد روان

 دکتر منوچهر برومند



161دوماهنامه ادبی . شماره نهم 1398

مسـت نیاز من شـدی، پـرده ناز پـس زدی
از دل خود بر آمدی، آمدن تو شد جهان

آه که می زند برون، از رس و سینه موج خون
من چه کنم که از درون دست تو می کشـد کمان

پیش وجودت از عدم زنده و مرده را چه غم؟
کز نفس تو دم به دم می شنـویم بوی جان

پیش تو، جامه در برم نعره زند که بر درم
 آمدمت که بنگرم گریه نمی دهد امان

فرهنگــی  خدمــات  وجــوه  دیگــر  از  و 
کــه  گلهاســت  برنامــه  سرپرســتی  ســایه، 
در  پیرنیــا  داوود  کناره گیــری  از  پــس 
گرفــت.  عهــده  ۱۳۵۰-۵۶بــه  ســالهای 
ــته  ــاعران برجس ــایه از ش ــه س ــه کالم اینک  خالص
معاصــر اســت کــه هم در زمینه شــعر ســنتی و شــعر 
ــو ســروده های شــیوایی ســروده، ولــی در زمینــه  ن
غزل ســرایی حافــظ از همــه موفق تــر بــوده بــه 
نحــوی کــه ســروده های او دارای مضامیــن گیــرا، 
صــور خیــال، زبانــی روان و مــوزون و هماهنــگ 
بــا صبغــه مالیــم اجتماعــی بــه شــیوه حافــظ اســت.
اشــعار نــو ســایه نیــز شــیوایی زبــان و رســایی بیــان 
ــه  ــه ب ــه ک ــه ای مبتکران ــا درونمای ــژه  ای دارد ب وی
ســروده های او شــاکله مخصوصــی می بخشــد.

 
ین آواز چیست؟ ین تر گفتمش شری
چشم غمگینش به رویم خره ماند

قطره قطره اشکش از مژگان چکید
لرزه افتادش به گیسوی بلند

زیر لب غمناک خواند
ناله زنجرها بر دست من

گفتمش:
آن گه که از هم بگسلد

خنده تلخی به لب آمد و گفت:
یغ آرزویی دلکش است اما در

بخت شورم ره بر این امید بست
و آن طالیی زورق خورشید را

صخره های ساحل مغرب شکست
من به خود لرزیدم از دردی که تلخ

دردل من با دل او می گریست
گفتمش:

بنگر در این دریای کور
چشم هر اخرت چراغ زورقی است

رس به سوی آسمان برداشت گفت:
چشم هر اخرت چراغ زورقی است

لیکن این شب نزی دریایی است ژرف
ای دریغا شب روان کز نیمه راه

می کشد افسون شب در خوابشان
گفتمش:

فانوس ماه
می دهد از چشم بیداری نشان

گفت:
اما در شبی این گونه گنگ

هیچ آوایی نمی آید به گوش
گفتمش:

اما دل من می تپد
گوش کن اینک صدای پای اوست

گفت:
ای افسوس در این دام مرگ

باز صید تازه ای را می برند
این صدای پای اوست

گریه ای افتاد در من بی امان
در میان اشک ها پرسیدمش:

ین لبخند چیست؟ خوش تر
شعله ای در چشم تاریکش شکفت

جوش خون در گونه اش آتش فشاند
گفت:

لبخندی که عشق رسبلند
وقت مردن بر لب مردان نشاند

من زجا برخاستم
بوسیدمش.
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ــص   ســید احمــد حســینی، شــاعر پاکســتانی متخل
ــان  ــه مخاطب ــم ب ــم می کن ــم را تقدی به»شــهریار«  غزل
ــه اســتقبال از  ــگان فرهنــگ«؛ شــعری ب برنامــه »فرزان

شــعر اســتاد هوشــنگ ابتهــاج:

امشـب به قصه دل من گوش می کنــی
فــردا چـو قصــه مرا فراموش می کنی

ای دیــده، چشــمه چشــمه عــزا جــوش می کنــــی
می کنــی ســیاووش  خــون  بــه  نظــــر  کــی  تــا 

می کشــم  آه  غمـــم  غبــار  از  پــر  امشــب 
مـی کنـــی فـرامـــوش  بــاز  و  آیینـــــــه ای 

نمی رسیـــد  جــــایی  بــه  کــه  مـــن  یادهــای  از   
می کنـــــی  گـــــوش  مــرا  ســکوت  بگــو  حــاال 
آسمـــــان  در  پریـــــدن  خـــواهـــــش  ای 
ــی ــی کنـ ــوش م ــم آغ ــرگ ه ــای م ــا میله ه ــرا ب م
اســــت  چنــــدم  بــار  ایــن  بی مالحظــه  بــاد  ای 
ــع ســیه پوش می کنــی شــب را بــه ســوگ شمـ

 بــا عــرض ســالم و احتــرام؛ بنــده ســید احمد حســینی 
هســتم متخلــص بــه »شــهریار«  اهــل پاکســتان. چنــد 
ــات  ــتم و ادبی ــران هس ــاکن ای ــه س ــت ک ــالی اس س

می خوانــم و در وســع خــودم بــه 
زبــان اردو ترجمــه و در پاکســتان 

وهنــد منتشــر می کنــم. 
 « نــام  بــه  اردو  شــعر  مجموعــه   
ــعر  ــده و ش ــاپ ش ــن چ ــم« از م اقلی
ــم و غزل هــای  فارســی هــم می گوی
ــاپ  ــت چ ــم در دس ــن ه ــی م فارس
ــده  ــم در آین ــدوارم بتوان ــت. امی اس
ــور  ــزل در خ ــک غ ــت، ی ــک بی ی

ــم.  ــا بگوی اعتن

کنــم  عــرض  ابتهــاج  دربــاره   
بزرگتریــن  از  یکــی  قطعــاً  کــه 
و  هســتند  مــا  زمــان  غزل ســرایان 
ــم کــه در عصــر  مــن افتخــار می کن
ابتهــاج زندگــی می کنــم. اشــعار 
ایشــان نــه تنهــا از حیــث زمــان کــه 
را  مخاطــب  مضامیــن،  حیــث  از 
بــه یــاد حافــظ می انــدازد و ایــن 
ــت.  ــف نیس ــی از لط ــاد آوری خال ی
پاســخی  اوقــات  گاهــی  چــون 
اســت بــه لســان الغیــب. ماننــد بیتــی 

 ای باد بی مالحظه 

این بار چنــدم اســت ؟

 | سید احمد حسیین ، شهریار

به احترام

سسا یه
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کــه حافــظ دارد:

عاشـق که شـد که یار به حالش نظر نکـرد 
ای خواجـه درد نیست وگرنه طبیـب هست 

و استاد ابتهاج این گونه پاسخ دادند: 

عاشـق منـم که یار به حـالـم نظـر نکــرد 
ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیسـت 

 و گاهــی شــور و حــال موالنــا را یــاد آور 
می شــود ماننــد ایــن بیــت: 

و  وزن  حیــث  از  کــه  ابتهــاج  هوشــنگ 
قافیه هــای درونــی و شــور و حــال، بســیار 
نزدیــک اســت بــه زبــان و شــعر موالنــا .  
از  و  می کنــم  بســنده  همین قــدر  بــه  بنــده 
دارم  ارادت  عــرض  و  ســالم   جــا  همیــن 
ــاج.  ــنگ ابته ــا هوش ــه م ــتاد هم ــت اس خدم
 ان شــاءاهلل کــه همیشــه تندرســت باشــند و 

نویســا.

ــرا ــندید م ــار پس ــده، ی ــژده ب ــده، مـ ــژده ب  مـ
ســایه او گشــتم و او بــرد بــه خورشیـــد مــرا
 جان دل و دیده منـــم، گریه خنـــدیده منــم
ــرا ــدید مـ ــار پسنــ ــم، ی ــندیده منـ ــار پس ی
کعبــه منــم، قبلــه منــم، ســـوی مــن آریــد نمــاز
کان صنــم قبلــه نما خم شــد و بوســید مرا
پرتــو دیــدار خوشــش تافتــه در دیــده مــن

آینــه در آینــه شــد ، دیدمــش ودیــد مــرا 
آینــه خورشــید شــود پیــش رخ روشــن او
 تــاب نظــر خــواه و ببــنی کاینــه تابیــد مــرا
گوهــر گــم بــوده نگــر تافتــه بــر فــرق ملــک
ــد و ســنجید مــرا گوهــری خــوب نظــر آم
نــور چــو فــواره زنــد بوســه بــر ایــن بــاره زنــد
رشــک ســلیمان نگر و غرت جمشــید مرا
هــر ســحر از کاخ کــرم چــون که فــرو می نگرم
بانــگ لــک الحمــد رســد از مــه و ناهیــد مــرا
چــون رس زلفــش نکشــم رس ز هــوای رخ او
بــاش کــه صــد صبــح دمــد زین شــب امیــد مرا
پرتــو بی پرهنــم، جــان رهــا کــرده تنــم
تــا نشــوم ســایه خــود بــاز نبینیــد مــرا
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ــی از  ــم  خیل ــک ببین ــان را  از نزدی ــه ایش ــش از اینک ــم و پی ــی می شناس ــاج را از جوان ــن ابته م
شعرشــان لــذت می بــردم  وقتــی هــم کــه بــه تهــران آمــدم، دوســتِی نزدیــک مــن بــا ســایه بیشــتر 
از ۵۰ ســال حــدود ۵۵ ســال شــد. ایشــان یکــی از درســت ترین و پاک تریــن هنرمندانــی اســت 
ــود  ــرض و حق کشــی وج ــان غ ــا ی ایش ــوزنی در داوری ه ــم  سرس ــور می کن ــدم و تص کــه دی
داشــته باشــد. علتــش هــم ایــن اســت کــه ایشــان در جایگاهــی از خالقیــت هنــری ایســتاده کــه 

از کوچکــِی دیگــران هرگــز بــزرگ نمی شــود.

پــرتــو شعلـۀ عصیـــان زمانـــی سـایه
هرچه خوانند تو را برتر از آنی سایه

نیست امروز کسی عارف و زندیق به هم
ین ره همه جا ورد زبانی سایه تو در

نوجوان بودی و شعرت همه آفاق گرفت
در نود سالگی ات نزی همانی سایه

ین شعبده در کار هرن چشم بد دور از
آفتابی تو که در سایه نهانی سایه

ل آنچه گشودند تو را از طلسمات غز
رهرو واقف این گنج روانی سایه ....

حشــر و نشــر نزدیــک مــن بــا او نیــز یکــی از خجســتگی های مــن در ایــن ســالها بــوده اســت. 
ــن  ــهر کل ــال ۱۳۶۹ در ش ــب در س ــک ش ــه ی ــرد ک ــتاخ ک ــرا گس ــک، م ــتی نزدی ــن دوس همی

 پرتو شعلۀ 

عصیان زمانی سایه

 | محمدرضا شفیعی کدکین

به احترام

سسا یه
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آلمــان در حضــور او از حافظــه و زمانــی بــا مراجعــه بــه مجموعه هــای شــعری او ایــن انتخــاب 
ــلیقه ای  ــال س ــچ اعم ــا هی ــی ب ــواری ول ــا بزرگ ــام دادم و او ب ــذ انج ــرگ کاغ ــد ب را روی چن
ــواع ســخن، شــعر خــوب و شــعر درخشــان بســیار  ــاً چــاپ شــود. ســایه در ان پذیرفــت کــه عین
ــا  ــت ب ــه اکثری ــاهکارهای او )ک ــی ش ــور اصل ــر مح ــاب را ب ــن انتخ ــتم ای ــر می خواس دارد. اگ
غزلهــای اوســت( اســتوار کنــم، شــاید بــرای بعضــی گونه هــا و نمونه هــای دیگــر، کمتــر مجــال 

ــد.  ــل می  ش ــی حاص تجل
امــا در ایــن گزینــش، مقصــود اصلــی ارائــه نمــوداری از مراحــل خالقیــت هنــری او و نمونه هایی 

از تجــارب گوناگــون درعالــم شــعر و شــاعری بوده اســت. 
ــی ســایه اســت و  ــار جوان ــه همیــن دلیــل شــعرهایی از مجموعــه »ســراب« کــه از نخســتین آث ب
ــه از  ــد نمون ــای چن ــت ج ــته اس ــی داش ــم نقش ــی بیش و ک ــد فارس ــی جدی ــعر غنای ــول ش در تح
غزل هــای ممتــاز دوران پختگــی و کمــال هنــری او را گرفتــه اســت و ایــن نقــض غــرض نیســت 
بــه ویــژه دیوان هــای او هرکــدام بارهــا و بارهــا چــاپ شــده اســت  و ماننــد کاغــذ زر در میــان 
ــه ای اســت  ــر حافظــه فرهیخت عاشــقان شــعر فصیــح فارســی دست  به دســت گشــته اســت و کمت
کــه شــعری از روزگار مــا بــه یــاد داشــته باشــد و در میــان ذخایــرش نمونه هایــی از شــعر و غــزل 

ســایه نباشــد. 
 من این نکته را در این لحظه یکی از مهمترین نشانه های توفیق یک شاعر می شمارم .

تهران مرداد ۱۳۶۹ 
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اســت کــه  فــرد  بــه  منحصــر  و  ای عجیــب  رابطــه  و شــهریار  ابتهــاج  رابطــه هوشــنگ 
شــهریار ســخن گفتــه  از  بســیار  ســایه  پیرامــون آن شــکل گرفتــه.  روایت هــای جالــب 
تاریخــی  اهمیــت  لحــاظ  بــه  دارد.  خاطره هــا  شــهریار  اســتاد  بــه  عالقمندیــش  از  و 
ایــن دیــدار شــاعرانه و مصائبــش می آیــد: شــناخت اســتاد شــهریار، خاطــره جالبــی از 

بــا  پیــش  ســال ها  از  مــن  کــه  پناهگاهــی  هــم  آن  بــود،  مــن  پناهــگاه  شــهریار 
دیــدم  هــم  را  خــودش  و  دارم  دوســت  را  شــعرش  عاشــقانه  هســتم،  آشــنا  شــعرش 
نیکخــواه. فوق العــاده  و  مهربــان  فوق العــاده  لطیــف،  فوق العــاده  اســت  آدمــی  کــه 
اســتاد! دیشــب گفتیــد شــهریار یــک برخــورد تلــخ بــا شــما داشــته، قضیــه چــه بــود؟
ســایه کمــی جــا بــه جــا می شــود و بــا صدایــی آهســته می گویــد: عاطفــه خانــوم! دوســتی مــن بــا 
شــهریار در حــد دوســتی نبــود؛ عشــق هــم اگــر بگویــم، کــم اســت... واقعــاً هــم   او نســبت به من 
و هــم مــن نســبت بــه او چنیــن احساســی داشــتیم، ولــی حــاال کــه نــگاه می کنــم می بینــم کــه مــن 
خیلــی صادقانه تــر و بی غــل و غش تــر  آن را دوســت داشــتم؛ بی هیچ توقعی او را دوســت داشــتم.

حزنی در نگاهش می نشیند.

گاهــی مســائلی از او دیــدم کــه انتظــار نداشــتم؛ مثــل بعضــی برخوردهایــی کــه بــا مــن کــرد ... 
بــه هــر حــال »چیــز« بــود.

واقعیــت  حــال  عیــن  در  کنــد  پیــدا  مالیــم  لغــت  یــک  کــه  می گــردد  ســایه 
بــود. مــن  تلــخ  خیلــی  روزهــای  از  یکــی  روز  آن  دهــد.  نشــان  را  احساســش 
بیــدار  دیــدم  شــهریار.  خانــه  رفتــم  روز  یــه  کــه  اســت  قــرار  ایــن  از  داســتان 
بــود. خــواب  او  شــهریار،  خانــه  می رفتــم  وقــت  هــر  معمــوالً  نشســته. 

نمی گویــد.  چیــزی  و  انداختــه  پاییــن  را  ســرش  دیــدم  جــان!  شــهریار  ســالم  گفتــم 
بــود  نکــرده  بــاز  را  در  مــادرش  اگــر  می کنــد(...  تقلیــد  را  شــهریار  )حــرکات 
گرفتــه. ماتــم  این طــوری  شــهریار  کــه  مــرده  مــادرش  البــد  می گفتــم  مــن 

 این نغمه ی فراقش 
با من دگر جفا بود

 | ماجرای کدورت بین ابهتاج و شهریار 
خاطره جالب از دیدار شاعرانه  ای�ن دو شاعر
از کتاب پیر پرنیان اندیش، میالد عظمیی و عاطفه طیه

به احترام

سسا یه
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ــودم. شــهریار کــه ســهله  ــی کلّه شــق ب ــاً خیل ــم واقع ــا تعجــب نگاهــش کــردم. ُخــب من ــم ب من
ــا  ــورم. ام ــن ط ــاال همی ــش؛ ح ــردم پیش ــم نمی ک ــر خ ــن س ــود م ــم ب ــظ ه ــه حاف ــه خواج اگ
ــم.  ــالم می کن ــه باره س ــم، س ــالم می کن ــاره س ــه دوب ــاال ن ــا ح ــم. ام ــی رد می کن ــا نرم ــاال ب ح
یــه چیزیــش می شــود. بــود کــه  معلــوم  تــکان می خــورد  لــب شــهریار  وقتــی گوشــه 

بــه هــر حــال گفتــم ســالم شــهریارجان! دیــدم بــق کــرده و ســرش را پاییــن انداختــه 
ســه- از  بعــد  دیــوار.  و  در  تماشــای  بــه  کــردم  شــروع  و  کــردم  بــق  منــم  نشســته.  و 
می خــورد. تــکان  لبــاش  گوشــه  دیــدم  کــردم،  نگاهــش  چشــمی  زیــر  دقیقــه  چهــار 

بعــد یــک مرتبــه ســرش را بلنــد کــرد و بــه مــن گفــت: تــو چــرا هــر روز می آیــی اینجــا؟ اگــر 
ــم...   ــی زدم و می رفت ــه در م ــدم و در را  ب ــا می ش ــن پ ــود، م ــری ب ــس دیگ ــهریار هرک ــز ش ج
چــون مــن جایــی نمــی روم کــه کســی بــه مــن بگویــد چــرا هــر روز می آیــی اینجــا.

ــدر  ــی انق ــد. ول ــوخی کن ــن ش ــا م ــه ب ــد ک ــش می آم ــردم، پی ــش می ک ــب نگاه ــا تعج ــن ب م
ــد. مــن فقــط  ــود شــوخی نمی کن ــوم ب ــود کــه معل ــه ب ــه خــودش گرفت ــخ و وحشــتی ب ــه تل قیاف
بــا تعجــب نگاهــش می کــردم... شــروع کــرد بــه داد و بیــداد و گفــت کــه: مــن مالــک نیســتم 
کــه تــو را مباشــرم کنــم، مــن وزیــر نیســتم کــه تــو را معاونــم کنــم و از ایــن چیزهــای مســخره 
دنیــوی بــه اصطــالح؛ مــن فقــط حیــرت کــرده بــودم کــه شــهریار چــرا ایــن طــور شــده؟ خــل 
ــود.  ــرای مــن یــک پناهــگاه ب ــن پیــش شــهریار ب شــده!... هــی گفــت، هــی گفــت. اصــاًل رفت
ــا آنهــا می تونســتم تحمــل و فرامــوش کنــم: ــود کــه مــن هــر مصیبتــی را ب ــز ب اساســاً چنــد چی

گاهــی  می کــردم.  بــازی  بیلیــارد  یکــی  و  می رفتــم  شــهریار  پیــش  یکــی 
بیلیــارد  بــازی  آن  در  و  می کــردم  بــازی  بیلیــارد  ســاعت  چهــارده  روزی 
بکنــم. فرامــوش  را  ناکامــی  هــر  بکنــم؛  فرامــوش  را  مــادرم  مــرگ  می توانســتم 

حــاال توجــه کنیــد کــه شــهریار کــه بــه زعــم مــن پناهــگان مــن اســت آن هــم پناهگاهــی کــه 
ــودش  ــت دارم و خ ــعرش را دوس ــقانه ش ــتم، عاش ــنا هس ــعرش آش ــا ش ــش ب ــالها پی ــن از س م
فوق العــاده  و  مهربــان  فوق العــاده  لطیــف،  فوق العــاده  آدمی اســت  کــه  دیــدم  هــم  را 
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نیکخــواه، دارد بــا مــن این طــور برخــورد می کنــد.. هــی گفــت و گفــت و گفــت؛ مــن 
ــرش را  ــهریار س ــه ش ــک لحظ ــراً ی ــد، ظاه ــرم می آی ــه س ــی دارد ب ــه بالی ــه چ ــدم ک می فهمی
ــد  ــا. نمی دانی ــم. از  آن گریه ه ــه می کن ــاکت گری ــن زارزار دارم س ــه م ــد ک ــرد و دی ــد ک بلن
ــک آدم  ــق، وای  وای؛ ی ــی مطل ــک بی کس ــب؛ ی ــی عجی ــک وادادگ ــتم... ی ــی داش ــه حال چ
ــته!  ــا نشس ــده و اینج ــا آم ــرا اینج ــه چ ــد ک ــاًل نمی فهم ــه اص ــس ک ــک آدم بی ک ــب. ی غری
ــکچه  ــک تش ــم. ی ــه می کن ــن دارم گری ــه م ــد ک ــرد و دی ــد ک ــرش را بلن ــراً س ــهریار ظاه ش
ــر  ــکچه دیگ ــک تش ــود، ی ــم ب ــی ه ــاق تنگ ــانت، ات ــرض ۹۰ س ــه ع ــاًل ب ــود مث ــاق ب ــوی ات ت
ــش  ــر جلوی ــک مت ــه عــرض ی ــم ب ــک ســفره ای ه ــود. ی ــارش ب ــه عــرض ۹۰ ســانت کن ــم ب ه
ایــن چیزهــا...  قنــدان و زیرســیگاری و  نــگاری و  بــود کــه چراغــش و کاســه و  پهــن 
شــهریار یــک مرتبــه ســاکت شــد... قورباغــه را دیدیــد کــه چطــور می پــرد. مثــاًل دو 
زانوهــای  پریــد  ســفره  روی  از  پریــد؟  چطــور  مردنــی  آدم  ایــن  واقعــاً  می پــرد!  متــر 
مــچ  و  زانــو  هــی  حــاال  می لرزیــد.  تنــش  تمــام  واقعــاً  می لرزیــد  گرفــت؛  مــرا 
دیوانــه ام. مــن  می دانــی  کــه  تــو  ببخــش؛  مــرا  می گویــد  و  می کنــد  مــاچ  را  پایــم 

ــم  ــم: ول ــم و هــی می گوی ــه ســینه شــهریار و او را پــس می زن حــاال مــن دســتم را می گــذارم ب
کــن شــهریار، بــرو شــهریار - دیگــه شــهریار جــان هــم نمی گویــم و فقــط می گویــم شــهریار- 
ــوب  ــاال خ ــاد آن ور. ح ــک افت ــه طفل ــار دادم ک ــادی فش ــهریار را زی ــم ش ــار ه ــک ب ــراً ی ظاه
ــد. ــه می کن ــاد! بعــد دیــدم کــه شــهریار رفــت ســرجایش و دارد زار گری شــد روی چــراغ نیفت

بعــد دوبــاره آمــد مــرا بغــل کــرد و بوســید. بعــد دیــد نمی توانــد مــرا آرام کنــد. رفــت ســرجایش 
ــادم  ــوب ی ــور زد، خ ــاز زدن... ش ــه س ــرد ب ــروع ک ــت، ش ــتش گرف ــار را  دس ــه  ت ــت و س نشس
ــی در  ــد... دیگــر حــزن و بهت ــرور می کن ــگار دارد خاطــره ســاز شــهریار را م اســت ! )ســایه ان
ــگاه و صدایــش نیســت، هرچــه هســت بهجــت و رضایــت اســت... دیگــر صحبــت موســیقی  ن
ــور  ــه ج ــیقی چ ــا موس ــن ب ــه م ــد رابط ــما نمی دانی ــد( ش ــکان می ده ــرش را ت ــده د )س ــو آم جل
ــد. ــمم می افت ــیقی از چش ــر موس ــز در براب ــه چی ــعر و هم ــت؛ ش ــر اس ــث دیگ ــک بح ــت، ی اس

ــک آوازی  ــدن... ی ــه آواز خون ــردم ب ــروع ک ــم ش ــاز زدن و من ــه س ــرد ب ــروع ک ــهریار ش ش
ــزل  ــاران«؛ غ ــر در به ــون اب ــم چ ــا بگری ــذار ت ــرد... »بگ ــان را می گی ــوی صداتیت کــه بغــض جل
ــهریار  ــتم . ش ــاکت نشس ــوری س ــم همین ج ــد ه ــدم و بع ــن آواز خون ــاز زد و م ــعدی.  او س س
هــم ســاکت نشســته بــود و فقــط گریــه می کــرد و گاهــی یــک هق هــق آرامــی هــم می کــرد.

مــن یــک مقداری نشســتم، نمی دا نم چقدر طول کشــید؛ کوتــاه بود. در هر صورت حاال ســاعت 
چهــار، چهــار و نیــم بعد از ظهر اســت. ُخب من تا ســاعت یــازده، دوازده، یــک، دو بعد از نصف 
شــب، گاهــی هــم اگــه صبــح بــود بیشــتر می نشســتم. بعــد پــا شــدم گفتــم: شــهریار بــروم دیگــر.

ــد  ــی دی ــهریار وقت ــادم. ش ــم راه افت ــن ه ــد و م ــا ش ــرد و پ ــن ک ــه م ــی ب ــک نگاه ــهریار ی ش
مــن راه افتــادم ســمت در، دنبــال مــن آمــد و گفــت: می دانــم کــه مــی روی و دیگــر 
نمی آیــی... مــن چیــزی نگفتــم. حتــی برنگشــتم نگاهــش کنــم. از در کــه رفتــم بیــرون 
گریــه  ســیر؛  گریــه  می خواســت،  دلــم  کــه  گریــه ای  آن  شــد،  شــروع  گریــه ام  تــازه 
ــا  ــن ت ــروم، م ــا ب ــن کج ــر م ــاال دیگ ــت، ح ــر اس ــد از ظه ــج بع ــازه پن ــاعت ت ــا. س دیوانه ه
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نصــف شــب خانــه شــهریار بــودم و بعــد می رفتــم خانــه و می خوابیــدم. حــس می کــردم 
ــه موجــودی. ــی و ن ــه زمان ــی، ن ــه مکان ــزی نیســت؛ ن ــچ چی ــی اســت، هی کــه دیگــر شــهر خال
را  خــودم  کــردم  ســعی  رفتــم.  راه  خیابان هــا  تــو  ســاعت  چنــد  دیوانه هــا  مثــل  رفتــم 
مســلط  خــودم  بــه  می توانــم  زود  حالتــی  هــر  در  مــن  درحالی کــه  نشــد.  کنــم  آرام 
ــد  ــرون. قص ــه زدم بی ــم از خان ــح ه ــرد و صب ــم ب ــر خواب ــم دی ــی ه ــه و خیل ــم خان ــوم. رفت بش
ــود. ــب ب ــا غری ــود... همه ج ــب ب ــم غری ــهر برای ــا ش ــروم، ام ــهریار ن ــش ش ــر پی ــتم دیگ داش

ــد  ــن چن ــد ای ــه بای ــتم ک ــدم می دانس ــا می ش ــه پ ــح ک ــم، صب ــه کار کن ــتم چ ــر نمی دانس دیگ
ــم  ــه نمی رفت ــم ک ــح ه ــهریار، صب ــش ش ــروم پی ــود، ب ــاعت دو بش ــا س ــم ت ــاعت را بگذران س
ســاعت،  هشــت  نمی توانســتم  اســت؛  خــواب  می دانســتم  کــه  ایــن  بــرای  خانــه ا ش 
ده ســاعت بنشــینم تــا آقــا از خــواب بیــدار شــود. بــه هــر حــال  آن روز تــا غــروب در 
ــه،  ــم خان ــه رفت ــب ک ــه ش ــردم. خالص ــه کار ک ــم چ ــم؛ نمی دان ــرگردان راه رفت ــا  س خیابانه
ــهریار  ــردم؛ ش ــت ک ــن وحش ــاًل م ــه. اص ــده در خان ــهریار آم ــای ش ــه: آق ــت ک ــه ام گف خال
مگــر می توانــد از خانــه بیــرون بیایــد. ایــن آدم نحیــف اگــه بیــرون بیــاد بــاد می بــردش!
ــد،  ــردا نیای ــه اگــه ف ــد ک ــن بگوی ــایه جان م ــه س ــه : ب ــت ک ــهریار گف ــای ش ــت: آق ــه ام گف خال
مــن می آیــم تــوی کوچــه، همین جــا می نشــینم! صبــح رفتــم خانــه ا ش. خــب منــم دلــم 
پــر مــی زد برایــش. او هــم مثــل اینکــه گناهــی کــرده و خجالــت می کشــد، ســرش را 
پاییــن انداخــت. بعــد از چنــد لحظــه گفــت: دیــروز نیامدیــد؟ هــه! مــن نگاهــی کــردم 
و بعــد گفــت: یــک شــعر عــرض کــردم، معمــوالً می گفــت یــک غــزل عــرض کــردم. 
ــیله  ــک وس ــه ی ــاًل اینک ــردم. مث ــرض ک ــعر ع ــت ش ــرمندگی گف ــا ش ــی ب ــار خیل ــن ب ــا ای ام
ــر  ــه دیگ ــد ک ــهریارجان، فهمی ــم ش ــا گفت ــهریارجان! ت ــوان ش ــم: بخ ــت. گفت ــی اس عذرخواه
ــرای  ــه ب ــم« ک ــک مری ــم »اش ــه اس ــت ب ــعری هس ــک ش ــهریار ی ــوان ش ــوی دی ــده. ت ــا ش صف
ــه ماجــرای درویشــی  را کــه شــنیدید،  ــی رفــت رفــت. قضی ــه ســاخته... چــون صفای ــن واقع ای
ــت    ــت رف ــی رف ــون صفای ــی چ ــه بین ــدورت را ک ــر ک ــت: ه ــظ اس ــعر حاف ــه ش ــایه ب ــاره س اش

دلیل این برخورد شهریار چه بود؟
شــهریار کاًل آدم بدبینــی بــود تــا جایــی کــه فکــر می کــرد روس و انگلیــس دســت بــه 
دســت هــم دادنــد و می خواهنــد بکشــندش. مــن گفتــم: شــهریار جــان، روس و انگلیــس 
ــه  ــو چ ــند، ت ــو را بکش ــه ت ــد ک ــی کردن ــه یک ــت ب ــاال دس ــد، ح ــوا دارن ــم دع ــا ه ــا ب در دنی
 کار کــردی مگــر؟ بعــد شــهریار بــا حــق بــه جانبــی و مصعومیــت می گفــت: مــن هــم 
همیــن را می گویــم، مــن چــه کار کــردم، بــه خــدا مــن بــِد هیچکــس را نمی خواهــم. 
می کنــد! دفــاع  خــودش  از  دارد  کــه  انگلیســم  و  روس  نماینــده  مــن  انــگار  حــاال 

آذربایجــان  قضایــای  در  دیگــر  طــرف  از  و  ســاخته  را  اســتالینگراد  قهرمانــان  شــهریار 
ایســتاد. فرقــه دمکــرات  برابــر  ایــران را گرفــت و در  تمامیــت ارضــی  ایــران و  طــرف 

 امکان دارد که منشأ توّهم او این موضوعها باشد؟
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فکــر نکنــم ... کاًل آدم بدبینــی بــود دیگــه، خیلــی خیاالتــی بــود... دربــاره مــن هــم البــد پیــش 
خــودش نشســته بــود و خیــال کــرده بــود کــه ســایه چــرا هــر روز اینجــا می آیــد .

دیــوان شــهریار را ورق می زنــم کــه قطعــه اشــک مریــم را پیــدا کنــم... حــاال چــرا اســمش را 
»اشــک مریــم« گذاشــته؟

مریم به عنوان سمبل بی گناهی...

دوشم که بدگمانی چون اهرمن به جان باخت  
حورم به دیده دیو و طاوسم اژدها بود

مهد فرشته من شد آشیان دیوی
کورانه آب رشمی در چشمه حیا بود

با ماه خود چه گفتم! دیگر ندانم ای دل
ای داد من کجا و آن نازننی کجا بود

آهو نگاه من خود خاموش و طاق ابرو
دیوار چنی کشیده کاین تاخنت خطا بود

 شهریار، چین و ختا و ختنی که در تاختن است را چه خوب کنار هم آورده.
بهرت که گوش جانم کر بود ور نه آن چشم

در هر نگاه رسدش یک سینه نازسا بود
ین ناگاه اشکش آمد، شاهد که آن نگار

رس حلقه و رسچشمه صفا بود
در پایش اوفتادم، او نزی گریه رس داد

این بار گریه دیگر درد مرا دوا بود
اشک طبیب دل را با شوق می مکیدم
بیمار جان حریص این رشبت شفا بود

بیگانه خوانده بودم چشمی که اشک شوقش
از شر مادرم بیش با جانم آشنا بود
یاد از بیان حافظ، آری که حالتی رفت
الحق مقام قدس و محراب کربیا بود

آنگه به شعر سعدی برداشت مایه شور
شوری که بوی هجران می داد و جانگزا بود

»بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران« 
این نغمه فراقش با من دگر جفا بود

من هم به ناله ساز از پی دویدمش باز
اما ز رشمساری این ناله نارسا بود

از اینکه سوء ظن خاست، اما به رنجش دوست
درخانه دل ما هم جشن و هم عزا بود

ماهم به جرم آن شب رفت و دگر نیامد
شاید که این عقوبت جرم مرا جزا بود
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اما ز اشک پرسم کان نازننی چگونه
با آن صفای گوهر رنج مرا رضا بود

آری به روز موعود تا پشت در دویدم
منظور من نبود و محجوب من صبا بود

دریافتم که هجران کار قضاست با من
وین مایه تسلی جران آن قضا بود

سایه به اینجا که می رسد با بغض می گوید: »واقعاً چه بد کردم«  و می زند به گریه.
ــرای چــه ایــن  ــد: »ب ــا خــودش دعــوا می کن ــگار دارد ب ــزاد خودخــواه اســت...« ان »چقــدر آدمی

ــه اش«؟! ــم خان ــش می رفت همــه خودخواهــی، حــاال مگــر چــه می شــد اگــه فردای
گفتم صبا کجائی آخر گداخت جانم

با این گشادبازی نتوان حریف ما بود
آمد صبا و بازم از وجد حالتی رفت

کز سوز و ساز و رقت غوغای کربال بود
دل گفت ماه من داشت بر رس هوای استاد

گفتم به مکتب عشق طفلی گریزپا بود
ایــن بیــت اشــاره دارد بــه آن روزهایــی کــه هنــوز صبــا را  ندیــده بــودم و دوســت داشــتم کــه 

ببینمــش.

اشکم دوباره می زد آبی به آتش، آری
صد ره گر از ندامت اشکم روان روا بود

ییم بازم تو یار غاری ای غم بیا بگر
شادی اگر چه گل بود بی مهر و کم بقا بود

باری گرم بسوزد از تاب و درد هجران
باز از دلم نیاید گفنت که بی وفا بود

این قصه شهریار شایان نقش بسنت
بر طاق عرش سیمنی با سوده طال بود

ــف کــرده. ــه را تعری ــی ســاده و صمیمــی قضی ــن شــعر خــوب ســاخته  اســت؛ خیل  شــهریار ای
 آن روز کــه بــه خانــه شــهریار نرفتــه بــودم، صبــا آنجــا بــود. بعــد هــم بــرای صبــا گفتــه کــه مــن 
دیــروز چنیــن دســته گلــی بــه آب دادم... شــهریار بدتــر از مــن بی طاقــت بــود در برابــر موســیقی، 
همیشــه  بــا او دعــوا می کــردم کــه بابــا نخــوان بگــذار ســاز صبــا را بشــنویم... امــا بی طاقــت بــود.

همیشــه بــا خــودم فکــر می کنــم کــه چــرا همــان یــک روز را هــم پیــش شــهریار نرفتــم و بی خود 
اذیتــش کــردم... یــا می بایســت دیگــر نمی رفتــم و یــا اگــر می خواســتم بــروم همــان فردایــش هم 
بایــد می رفتــم؛ نــه آن بیچــاره را اذیــت می کــردم نــه خــودم  در خیابان هــا ســرگردان می شــدم...
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، به پاس بزرگداشت  سایۀ مهر
استاد ارجمند هوشنگ ابتهاج

نویسنده و سراینده 
 محمدکریم جوهری

در بزرگداشــت مــردی ســخن مــی رانــم 
و  اســت  پرکوشــش  ای  کــه ســراینده 
کــه  او  اســت  درخشــان  خورشــیدی 
دانــش آموختــۀ دانایــی و ادب و هنــر 
اســت و دلــش دریــای مهــر و پاکی اســت 
اســتاد امیــر هوشــنگ ابتهــاج گیالنــی 
ســرافراز  و  پاکبــاز  ســردمدار  بــزرگ 
ــران اســت و  ــۀ ای ســروده و ســرود و تران
ســپیدۀ تابنــاک آزادی و امیــد اســت مــن 
چــون در کرمانشــاه ام تاکنــون رو در رو 
ــا  ــه ب ــی همیش ــته ام ول ــدار نداش ــا او دی ب
ــوده  ــنا ب ــش آش ــا و ترانه-های ــروده ه س
ــن  ــا او از راه تلف ــار ب ــا دو ب ــتم تنه و هس
ســخن رانــده ام و ســخنانش را شــنیده 
ام کمــی هــم از کار ارزنــده و بــزرگ 
پارســی پیــش رو بــا او در میــان نهــاده ام 

و همچنیــن بــه آگاهــی او رســانده ام کــه 
مــن خــود بــه تنهایــی پــس از ســی ســال 
کوشــش بــا ســختی فــراوان توانســته¬ام به 
جــای الفبــای شســت 60 حرفــی فارســی 
پاکیــزۀ  و  ارزنــده  واژه¬نامــۀ  پیشــین 
چهــل 40 واژه ای پارســی پیــش رو را 
ــا کار شــبانه¬روزی  ــن ب بنشــانم و همچنی
ــا  ــم و ب ــامان بده ــم س ــنامۀ آن را ه دانش
ــا  ــه ه ــا و تران ــروده ه ــا و س ــته ه آن نوش
ــت  ــه دس ــا را ب ــش ه ــتانها و پژوه و داس
همــه برســانم مــن او را خــوب و بــا ارزش 
یافتــم و برایــش زیبــا ســروده ای بــه زبــان 
ــۀ  ــۀ واژه¬نام ــر پای ــش رو و ب ــی پی پارس
او  بزرگداشــت  در  ام کــه  آن ســروده 
بینیــد. مــی  چامــه  در  و  جــا  ایــن  در 

بــه زبــان پارســی پیــش رو دوتایــی 
ــوی  ــای مثن ــه ج ــام دار = ب ــتۀ ن وابس
ارزنــده  بــزرگ اســتاد  بــرای  موشــح 
امرهوشــنگ ابتهاج گیالنی ه ا سایه

ای دل پاک و روشنت خورشید
از تو امید و آرزو جوشید

ای امیر دلیر و نام آور
وی سرافراز همدم داور

مرد آزادی و شکوه و نوید
با تو هستیم یار یاس سپید

ابتهاج ای دل بزرگت کوه
وی سخن با سرود تو بشکوه

ابتهاج ای خروش تو دریا
وی به نیکی و همدلی برپا

ابتهاج ای ترانه ساز دل
وی دل آگاه از نیاز دل

ابتهاج ای همه شکوفایی
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یار دانا بهشت بینایی
ابتهاج ای به پاک جانی شاد

سایه سار رهایی و فریاد
ابتهاج! ارغوان ز تو برپاست

ابتهاج! ارغوان به جان ماست
ابتهاجا به خنده ات شادیم

از تو و شادی تو آبادیم
پیر دورانی و بهارانی

آفتابی و چشمه سارانی
تو به دانایی و دل آرامی
از می دانشت بده جامی

ما کویریم چون تو بارانی
تشنه ایم و تو آبشارانی

ای غزل وی رباعیت زیبا
واژه هر واژه ات جهان آرا

مهر تابان آسمان، هوشنگ!
همدم خوب و دلستان، هوشنگ!

با نگاه تو ای دالور مرد
می رود از دل پریشان درد

پیر مایی و نیک دلبندی
دلنشینی و یار لبخندی

ای سخندان با سخن همراه
تازه جانی و دلبر و دلخواه

سایه جان! با تو ما سرافرازیم
چون به مهرت همیشه می نازیم
سایه جان! زیر سایه ات هستیم

از تو و مهربانیت مستیم
سایه جان! یار این دل ما باش

چکه ایم و بیا و دریا باش
سایه جان! ای بهار جان افزا

تازه باش و همیشه پابرجا
ابتهاجا ز ما درودت باد

زنده باشی و جان پاکت شاد
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بهاالدی�ن خرمشایه

عظیم  جمع  میان  »در   
شاعران غزلسراي پس 
تصدیق  به  حافظ،  از 
اهل فن، کمتر شاعري 
مانند  است  توانسته 
غزل  سایه»حافظانه« 
بسراید. شخصیت زالل 
او، همدل و هم دید با 
از  بیش  و  است  حافظ 
دیگران ذهن و زبانش 
به حافظ نزدیک است

یلدا  ابهتاج

ســایه  نتوانســتم  مــن 
ــم  ــدا کن ــدر ج را از پ
مــن  بــه  همــواره  و 
ــب  ــا تعص ــد ب می گفتن
زیــادی دربــاره پــدر 
می زنــم.  حــرف 
و  پــدر  مــن  بــرای 
ســایه یکــی هســتند. 
خیلــی دوســتش دارم 
از  را  چیــزم  همــه  و 
او می دانــم. ســایه در 
ــودش  ــکوت کار خ س
را کــرده و راه خودش 
ــردم  ــت. م ــه اس را رفت
را  شــعرهایش  ایــران 
ــد.  بســیار دوســت دارن
امــا بــه اعتقــاد مــن، 
از  خــودش  ســایه 
شــعرش بهتــر اســت. 

سسمیسین بههباین

با  من  خود  مثل  »سایه 
بعد  کرد،  شروع  غزل 
روي  نیمایي  شیوۀ  به 
دست  بي آن که  آورد، 
امروز  بردارد.  غزل  از 
است  غزل  او  کار  شیوۀ 
کمـال  به  آن  در  که 
وقتي  است.  رسیده 
بيامضا  سایه  غزل هاي 
شنونده  شود،  خوانده 
غزل هاي  تمام  باید 
چشـم  پیـش  را  حافـظ 
و در معرض ذهن داشتـه 
باشد تا بتواند حکم کند 
از  مي شنود،  آنچه  که 

نیست. حافظ 
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امین اهلل رشیدی
خواجــه  دیــوان  مــن 
را   شــیرازي  حافــظ 
ــي،  ــح قزوین ــه تصحی ب
پژمــان، دکتــر غنــي، 
همــه  از  و  شــاملو، 
ــه  ــظ ب ــر »حاف عجیب ت
ســعِي ســایه« مطالعــه 
مــواردي  و  کــرده ام 
و  دســتکاري  از 
را  شــاملو  تصرفــات 
در صفحــه ۲۴۷ کتــاب 
ــان  ــا و...( نش )خاطره ه
ایــن  ولــي  داده ام، 
یعني»حافــظ  یکــي، 
ــه  ــایه« ک ــعِي س ــه س ب
ــا«  ــان »آلم ــه همسرش ب
پیشــکش شــده اســت، 
حــال و هــوا و رنگــي 

دارد. دیگــر 

فضل اهلل رضا

ابداع  در  »سایه   .
خود  سنتي،  غزل هاي 
در  آفتاب  خانۀ  به  را 
شمس  چهارم  آسمان 
نزدیک  حافظ  الدین 
به  آنجا  از   و  کرده 
االفالک آسمان  فلک 
کهکشان  به  هفتم 
مي کند.  نگاه  موالنا 
دلنشیني  غزل هاي 
از  بعد  سال   ۶۰۰ که 
شیراز  از  دور  حافظ، 
است،  شده  سروده 
را  خواجه  نفس  شمیم 

دارد.«  همراه  به 

عیل دهبایش

ســایه  ســروده های 
نســل،  ســه  بــرای 
از  بخشــی  یــادآور 
ــی،  ــرات خصوص خاط
و  ملــی  فرهنگــی، 
سیاســی  و  اجتماعــی 
ایــن  بــه   ماســت 
تقســیم بندی  جهــت 
اشــعار  کــه  کــردم 
اســتاد  از »گالیــا« تــا 
»تــو ای پــری کجایــی« 
تــا  »ســپیده دم«  تــا 
ملــی  ســرودهای 
ایشــان کــه در جایــگاه 
ــان  ــا در زم ــی م تاریخ
جنــگ ســرودند، همــه 
انگیــز  خاطــره  اینهــا 

اســت.
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مریم جعفری 
آذرماین

شــهرت  می تــوان 
هوشــنگ  شــعری 
در  را  ابتهــاج 
او  قابلیت هــای 
ــی  ــرد، یک ــتجو ک جس
قابلیت هــا  ایــن  از 
ــه  ــد ک ــن باش ــاید ای ش
و  تصنــع  بــدون  او 
در  هــم  ظاهر ســازی 
هــم  و  تصویرهایــش 
در دیدارهــای چهــره 
بــه چهــره اش، بــه دلیل 
صالبــت و جدیــت و 
در عیــن حــال ظرافتــی 
کــه در خطــوط چهــره 
نمایــان  رفتــارش  و 
اســت بــرای مخاطــب، 
یــک  نمــاد  دقیقــا 

شــاعر 
اســت یعنــی اگــر 

ــره ی او  ــا چه ــی ب کس
هــم آشــنا نباشــد بــا 
دیــدن او در یــک نظــر 
کــه  صفتــی  اولیــن 
نظــرش می رســد  بــه 
شــاعر بــودن اوســت 
و ایــن رابطــه دو ســویه 
اســت یعنــی بــه همــان 
نســبت کــه چهــره ی او 
ــاعر  ــک ش ــره ی ی چه
شــاعری اش  اســت، 
از ســیرتش در طــرح 
حتــا  و  صورتــش 
خندیــدن  و  گفتــن 
رفتارهایــش  تمــام  و 
اســت.  داشــته  تاثیــر 
ممکــن  مســاله  ایــن 
بینانــه  ظاهــر  اســت 
امــا  برســد  نظــر  بــه 
اســت ایــن  واقعیــت 

از  بســیاری  کــه   
ایــن  دارای  شــاعران 

نیســتند قابلیــت 
ــی  ــن ویژگ ــود ای وج
ــاج،  ــنگ ابته در هوش
شــاید ناشــی از ایــن 
خــود  او  کــه  باشــد 
مســائل  درگیــر  را 
بعضــی  و  حاشــیه ای 
فعالیت هــای پــر ســر 
عیــن  در  و  صــدا  و 
بی نتیجــه ی  حــال 
و  نکــرده  ادبــی 
شــعر  بــه  همــواره 
ســلیقه ی  همــان  بــا 
ــت  ــردم اهمی عمــوم م
ــر در  ــت و اگ داده اس
مجامــع ادبــی حضــور 
آنچنانــی نداشــته بــه 
همــان نســبت بــه شــعر 
خــود بیشــتر اندیشــیده 

اســت.
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میالد عظمیی

شــاید  و  اولیــن 
نکتــه  مهم تریــن 
ایــن  در  این کــه 
ــا "ســایه"  مدتــی کــه ب
متوجــه  زیســته ام، 
شــده ام کــه او بــرای 
»حرمــت«  شــعر 
اســت.  قائــل  بســیاری 
را  "ســایه" کار شــعر 
بســیار جــدی گرفتــه 
بــه  مــردی  اســت. 
آســان گیری و پشــت 
او،  گوش انــدازی 
وقتــی بــه کار و بــار 
ــیار  ــد بس ــعر می رس ش
می شــود.  ســخت گیر 
نــه بــا خــودش تعــارف 
دارد و نــه بــا دیگــری. 

ــر  ب
ی  مبنــا

ــرای  ــه ب ــی ک معیارهای
مــدام  دارد،  شــعر 
و  نقــد  را  شــعرش 
می کنــد.  اصــالح 
ــا شــعری  ــا و باره باره
دور  و  می ســازد  را 

 . د ز ا نــد می ا
ایــن بیــت نظامــی را 
کــه: »هــر چــه در ایــن 
پــرده نشــانت دهنــد/ 
از  بِــه  نپســندی  گــر 
یــک  دهــد«  آنــت 
ــم و  ــیار مه ــوزه بس آم
معتبــِر هنــری می دانــد. 
در نتیجــه تــا شــعری 
اســتانداردهای  بــا 
ش  نه ا ا ســخت گیر
نداشــته  مطابقــت 
منتشــر  را  آن  باشــد، 
صبــر  نمی کنــد. 

غریبــی 
در  هــم 

نگه داشــتن و اصــالح 
دارد.  خــود  شــعر 

ســجیه  ایــن  شــاید 
روزگار  در  ســایه، 
کــه  مــا  شــتابناک 
ــع  ــوق و ول ــان ش جوان
فــراوان بــرای انتشــار 
شعرهای شــان  فــوری 
فضاهــای  در 
و  دارنــد  مجــازی 
فرصــت  خــود  بــه 
تکمیــل  و  بازبینــی 
شعرشــان  اصــالح  و 
قابــل  نمی دهنــد،  را 
ــد. ــی باش ــل و بررس تأم
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ــام شــاعر بزرگــی چــون  ــی از ن ــد خال ــان نمی توان ــا ایرانی ــی م ــدۀ ترانه خوان ــاً پرون  قطع
»سایه«باشــد، ســرایندۀ بســیاری از ترانه هایــی کــه در خاطــر مــا مانــدگار شــده اند. 
ــت.  ــاری  اس ــران ج ــردم ای ــان م ــر زب ــن و ب ــال ها در ذه ــایه س ــی س ــا و غزل های ترانه ه
ــا  ــه شــنیدن عاشــقانه ها و تصنیف هــا در قالبــی آهنگیــن و ب ــاز آن هــا ب اقبــال مــردم و نی
صدایــی خــوش، خواننــدگان را بــر آن داشــته تــا بــه برگزیــدن بهتریــن و اثرگذارتریــن 
ــه  ــت ک ــیاری اس ــش بس ــعرهای دلک ــاعر ش ــاج ش ــنگ ابته ــد. هوش ــعار روی آورن اش
ــرده  ــازی ک ــی و آهنگس ــب آوازخوان ــا را مناس ــان، آن ه ــات عمیقش ــت و احساس لطاف
ــد.  ــر کرده ان ــردم جاودانه ت ــرای م ــارش را ب ــدار، بســیاری از آث ــدگان نام اســت وخوانن
ــی  ــا صــدای خواننــدگان برجســتۀ ایران تصنیف هــا، غزل هــا و حتــی اشــعار نیمایــی او ب

نظیــر محمدرضــا شــجریان، شــهرام ناظــری و حســین قوامــی اجــرا شــده اســت.
در سال ۱۳۵۱، با توجه به شهرت فوق العاده ايکه هوشنگ ابتهاج در شعر و ادب فارسي و 
آشنایي با موسیقي اصیل ایراني به دست آورده بود، مسئولیت موسیقي رادیو و سرپرستي 
و  هفته«  »گلچین  و  تازه«  »گلهاي  بنیان گذار  شد  واگذار  به وي  گلهــا،  مشهور  برنامه 

شکل گیري گروه هاي مختلف موسیقيشــد.
ــیقی در  ــای موس ــن گروه ه ــی از مهمتری ــاووش یک ــروه چ ــر گ ــاج راهب ــن ابته  همچنی
ــزاده،  ــی، علی ــون لطف ــانی چ ــور کس ــا حض ــه ب ــود ک ــران ب ــی ای ــالب مردم ــتانه انق آس
مشــکاتیان، شــجریان و ماندگارتریــن تصنیف هــا و ترانه هــای انقالبــی بعــد از مشــروطه 
ــیقی  ــیقیدانان و موس ــدان و موس ــیار هنرمن ــه بس ــل مراجع ــی از دالی ــم زد. و یک را رق
شناســان بــه اشــعار ابتهــاج، روح موســیقیایی نهفتــه در اشــعار اوســت. چنــان کــه همایــون 
ــا ترانه هــای ابتهــاج آهنــگ ســاخته دلیــل  خــرم آهنگســاز معــروف برنامــه گلهــا کــه ب
اصلــی اســتفاده موســیقیدانان از اشــعار  ابتهــاج را منبــع سرشــار و الهام دهنــده ایــن اشــعار 
ــش از آن کــه شــاعر باشــد اهــل موســیقی اســت  ــد. و ابتهــاج پی ــه موســیقی دانان می دان ب
و می دانــد کــه کالم آهنــگ و نــت و ریتــم و ملــودی قوی تــر و نافذتــر از کلمــه اســت 

و بــه همیــن علــت اغلــب اشــعارش در موســیقی غــرق اســت. و جالــب آن اســت کــه 

 نغمه ها ی سایه
تهیه و تنظمی |  زهرا میاین

به احترام

سسا یه
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ــعر و  ــخن از ش ــه س ــش از آن ک ــا، بی ــر م ــات معاص ــرد ادبی ــن بزرگم ــزل ای در من
ــایه  ــه  س ــت ک ــاره آن اس ــث درب ــیقی و بح ــت از موس ــد، صحب ــان باش ــاعری در می ش
چــه موســیقی کالســیک غربــی و چــه موســیقی کالســیک ایرانــی را  به غایــت عمیــق 

و درســت می شناســد.
ــه  ــژه اي ب ــه وی ــده، توج ــب گردی ــیقي موج ــم موس ــا عل ــاج ب ــنگ ابته ــنایي هوش آش
ــعر  ــیقِي ش ــوان موس ــه مي ت ــه اي ک ــد. به گون ــته باش ــم داش ــش ه ــعر خوی ــیقي ش موس
ســایه را، ســتون فقــرات شــعر او دانســت. از مهم تریــن جلوه هــاي موســیقي شــعر ســایه 
مي تــوان بــه موســیقي بیرونــي منــدرج در شــعر او اشــاره کــرد. دقــت فــراوان ســایه در 

ــت. ــتودنی  اس ــعارش س ــنواز در اش ــا و گوش ــاي زیب ــاب وزن ه انتخ

در این رساى بی کسی/ کسی به در نمی زند
 به دشت پر مالل ما پرنده پر نمی زند

یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند کـسی
 به کوچه سار شب در سحر نمی زند

 نشسته ام در انتظار این غبار بی سوار
یغ کز شـبی چنـنی/ سپیده رس نمی زند در

 دل خراب من دگر خرابرت نمی شود
که خنجر غمت از این خرابرت نمی زنـد

گذرگهی است پر ستم که اندرو به غر غم
یکی صداى آشنا / به رهگذر نمی زند

چه چشم پاسخ  است از این دریچه هاى بسته ات؟
 برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند

/ بیفکنندم و زساست  نه سایه دارم و نـه  بر
/ کسی تر نمـی زنـد.  اگرنه، بر درخت تر
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همایون خرم 

 
 همچنیــن دو شعر »بانگ دریا« و »گریز« از برترین و بدیع ترین آثار جاودانه شعر پارسي 
به شمار می آینــد کــه سال   ها بعد، استاد فریدون شهبازیان آهنگ مسحورکننده اي درگام 
ــه با صداي جادویي»نادر گلچین« در گلهاي  ــاد ک بیات اصفهان بر روي قطعه »گریز« نه

تازه شماره ۱۷۷ منتشر گردید.

 تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی
 از آن بهشت پنهان، دری نمی گشایی

ــردم کســب  ــن م ــل توجهــی در بی ــت قاب ــن ســرودۀ عاشــقانۀ او کــه محبوبی معروف تری
ــن  ــۀ »سرگشــته« اســت. ای ــا همــان تران ــی« ی ــری کجای ــو ای پ کــرده اســت، ســرودۀ »ت
شــعر، شــرح ســوز و گــذار عاشــقی اســت کــه محبوبــی آســمانی و پــری روی را جســتجو 
ــه  ــی ب ــای راهیاب ــردد و تمن ــوقش می گ ــانی از معش ــال نش ــه دنب ــا ب ــد. او همه ج می کن
بهشــت پنهــان او را دارد. شــاید دلیــل اصلــی اقبــال مــردم بــه ایــن شــعر، عاطفــۀ قــوی و 

موســیقی هماهنگــی باشــد کــه بــرای انتقــال ایــن عاطفــه انتخــاب شــده اســت.

 »شــبی کــه آواز نــی تــو شــنیدم/ چــو آهــوی تشــنه پــی تــو دویــدم/ دوان دوان 
تــا لــب چشــمه رســیدم/ نشــانه ای از نــی و نغمــه ندیــدم/ تــو ای پــری کجایــی؟ 
کــه رخ نمی نمایــی/ از آن بهشــت پنهــان، دری نمی گشــایی/ مــن همه جــا، 
، نشــان گرفتــه ام/ بــوی تــو را، ز گل شــنیده ام/  پــی تــو گشــته ام/ از مــه و مهــر

دامــن گل، از آن گرفتــه ام«.
از شــعرهای عاشــقانۀ دیگــر ابتهــاج کــه در دل  مــردم راه یافــت و بــه محبوبیــت رســید 
و بــا اجراهــای متعــددی مانــدگار شــد، غزلــی اســت بــا مطلــع »ای عشــق همــه بهانــه از 
توســت/ مــن خامشــم ایــن ترانــه از توســت« ایــن شــعر بــا آواز علیرضــا افتخــاری، بیــژن 

بیژنــی و... اجــرا شــده اســت.
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حسین قوامی

ــذرم  ــن می گ ــت/ م ــه از توس ــن زبان ــن م ــازان/ در خرم ــان پاکب ــش ج  »ای آت
خمــوش و گمنــام/ آوازۀ جاودانــه از توســت/ مــی را چــه اثــر بــه پیــش چشــمت/ 

کایــن مســتی شــادمانه از توســت«.

 بنشنی به یادم شبی
تر کن از این می  لبی

ــا صــدای محمدرضــا  ــا و بهجــت آور ابتهــاج اســت کــه ب  ایــن نیــز از تصنیف هــای زیب
ــف در  ــن تصنی ــت. ای ــده اس ــرا ش ــی اج ــا لطف ــازی محمدرض ــا آهنگ س ــجریان و ب ش
ــه شــده اســت. ــه یــاد عــارف قزوینــی« ارائ ــام »ب ــا ن دســتگاه بیــات تــرک و در آلبومــی ب

»بنشــین بــه یــادم شــبی، تــر کــن از ایــن مــی  لبــی، کــه یــاد یــاران خــوش اســت/ یــاد آور 
ایــن خســته را، کایــن مــرغ پربســته را، یــاد بهــاران خــوش اســت«.

 در این رسای بی کسی، کسی به در نمی زند 
به دشت پر مالل ما پرنده پر نمی زند

شــعرهای اجتماعــی ســایه گاهــی مــرز اندکــی بــا اشــعار عاشــقانه اش دارد. او درواقــع از 
شــاخصه های شــعر عاشــقانه مثــل دوری و فــراق اســتفاده می کنــد، بی آن کــه اندوهــش 
شــخصی و تنهــا محــدود بــه نگرانــی از دســت دادن محبوبــش باشــد. او درد ناآگاهــی 
اجتمــاع را بــه شــعر خــود مــی آورد و از ایــن کــه هیچ کــس نیســت تــا در تاریکــی شــب 

چــراغ بیفــروزد، شــکوه می کنــد:

 »در ایــن رسای بی کســی، کســی بــه در نمی زنــد/ بــه دشــت پــر مــالل مــا 
بــه  بــر نمی کنــد/ کســی  پــر نمی زنــد/ یکــی ز شــب گرفتگان چــراغ  پرنــده 
کوچه ســار شــب در ســحر نمی زنــد/ دل خــراب مــن دگــر خراب تــر نمی شــود/ 
کــه خنجــر غمــت از ایــن خراب تــر نمی زنــد/ گذرگهــی اســت پــر ســتم کــه انــدر 
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ــد«. ــذر نمی زن ــه رهگ ــنا ب ــالی آش ــی ص ــم/ یک ــر غ ــه غ او ب
ایــن غــزل را خواننــدگان بســیاری بــه صــورت تصنیــف و دکلمــه کرده انــد کــه 

آن هاســت. نامدارتریــن  از  شــجریان  محمدرضــا 
ابتهاج در جریان وقایع انقالب اسالمي در سال ۱۳۵۷، از فعالیت هاي خود در رادیو ایران 
دست کشید و به انقالبیون پیوست و اشعار انقالبي سرود کهآثاري چون: »کیوان ستاره 

بود«، »به نام شما«، »در پردۀ خــون« و »یادگار خون سرو« از آن زمان باقي است.

 ای ایران ای رسای امید
 بر بامت سپیده دمید

ای ایــران؛ ســرای امید)ســپیده( از ســاخته های اســتاد محمدرضــا لطفــی اســت در آذرمــاه 
۱۳۵8 در دانشــگاه ملــی توســط گــروه شــیدا و خوانندگــی اســتاد محمدرضــا شــجریان 
اجــرا شــده اســت. شــعر تصنیــف از غزلســرای فرهیختــه شــعر ایــران هوشــنگ ابتهــاج  
ــان  ــی مردم ــی و آرمان ــرش تاریخ ــش و ب ــرات و ایده های ــه تفک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
ایــران را در ابیــات غــزل آن دوران بــه تصویــر می کشــاند و راوی شــور گرمــای انقــالب 

ــردد. ــون می گ ــتاورد انقالبی و دس

یــن ره پــر خــون،  ایــران ای رسای امیــد، بــر بامــت ســپیده دمیــد/ بنگــر کز
ــادی  ــکوه ش ــت، ش ــون اس ــر خ ــا پ ــه دل ه ــید/ اگرچ ــته رس ــیدی خجس خورش
افــزون اســت/ ســپیدۀ مــا گلگــون اســت/ وای گلگــون اســت/ کــه دســت 

ــت«. ــون اس ــمن در خ دش
در سال ۱۳۶۲، با توجه به انتساب ابتهاج به جریان هاي چپ، بازداشت شد، مدت یک 
ما،  روزگار  بلندآوازه  شاعر  شهریار«  »محمدحسین  وساطت  با  که  ماند  درزندان  سال 

یافت. رهایي 
ــه »ای ایــران ســرای  ــودم. همیــن کــه تران ــدان ب ــاره ابتهــاج می گویــد: »در زن  در ایــن ب
امیــد« از بلندگــوی زنــدان پخــش شــد، تــا کــه شــنیدم زدم زیــر گریــه! همبنــدم پرســید: 

چــرا گریــه می کنــی؟ گفتــم: شــاعر ایــن ترانــه منــم!!!... امیــر هوشــنگ ابتهــاج«.
ــه  ــک بره ــر ی ــیقایی بیانگ ــر موس ــک اث ــرا و ورای ی ــر ف ــن اث ــه ای ــت ک ــه پیداس ناگفت

ــت. ــی اس تاریخ
لطفــی؛ نوازنــده ای کــه در بیســت و شــش- هفــت ســالگی اش آواز اســاتیدی کهــن را 
ــرن دوم  ــدام در نیم ق ــر ک ــدند و ه ــل« می ش ــتاد کام ــاب» اس ــه خط ــوده ک ــی نم همراه
حیــات بــه ســر می بردنــد... و شــجریان امــا خــود بی تردیــد حکایــت دوبــاره و بازخوانــی 
ــخ معاصــر و روزگاران دور  ــه ماســت کــه در تاری ــان و زمان باربدهــا و چنگی هــای  زم

آینــده موســیقی ایــران را شناســه و شناســانده اســت.

 ای عاشقان ای عاشقان پیمانه ها پر خون کنید
 وز خون دل چون الله ها رخساره ها گلگون کنید

ــالب،  ــروزی انق ــۀ پی ــه حماس ــی ب ــود دارد به خوب ــف وج ــن تصنی ــه در ای ــی ک نمادهای
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ــه و ســرنگونی شــاه اشــاره دارد. ــی رحمــه اهلل علی ــام خمین ــام ام قی

 »آمــد یکــی آتش ســوار/ بــریون جهیــد از ایــن حصــار/ تــا بــر دمــد خورشــید 
یــن تــاج و تخــت رسنگــون، تــا کــی رود  نــو، شــب را ز خــود بــریون کنیــد/ ز

ســیالب خــون؟/ ایــن تخــت را ویــران کنیــد، ایــن تــاج را وارون کنیــد«.
ایــن تصنیــف نیــز بــا اجراهــای متفاوتــی عرضــه شــده اســت. تعــدادی از پرآوازه تریــن 
ــور،  ــتگاه ش ــت در دس ــا ثاب ــرای زوی ــی و اج ــا لطف ــازی محمدرض ــا آهنگ س ــا ب آنه
ــد  ــازی حمی ــجریان و آهنگ س ــا ش ــدای محمدرض ــا ص ــر ب ــان کله ــازی کیه آهنگ س

ــی ســاخته شــده اســت. متبســم و آواز ســاالر عقیل

 ارغوان،
شاخۀ همخون جداماندۀ من

آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی ست هوا؟

یا گرفته است هنوز؟
ســایه شــعری معــروف بــا عنــوان »ارغــوان« در قالــب نیمایــی ســروده اســت کــه مضامیــن 
ــن شــعر را در  ــه. او ای ــرار گرفت اجتماعــی و اعتراضــی آن مــورد توجــه عمــوم مــردم ق
ســال هایی کــه در زنــدان بــوده، خطــاب بــه درخــت ارغوانــی کــه در حیــاط خانــۀ خــود 
داشــته، ســروده اســت. تأثیــر ایــن شــعر بــر مخاطبــان تــا آن جــا بــوده اســت کــه وقتــی 
ــانند،  ــی می رس ــراث فرهنگ ــازمان می ــت س ــه ثب ــخصی او را ب ــزل ش ــال ۱۳8۷ من در س
نــام »خانــۀ ارغــوان« را بــرای آن انتخــاب می کننــد. ایــن شــعر بــه صــورت دکلمــه و بــا 
صــدای خــود ســایه منتشــر شــده اســت کــه در ســایتchamehmag.ir  www. در 

ــم. ــتر می خوانی ــاره اش بیش ب

 من در این گوشه که از دنیا بریون است
آفتابی به رسم نیست
از بهاران خرم نیست

آنچه می بینم دیوار است
آه این سخت سیاه

آن چنان نزدیک است
که چو برمی کشم از سینه نفس

نفسم را برمی گرداند ...«.

زخمه پایان این که: سپیده بامت مدام باد؛ ای مرز
سایت خبری تحلیلی نخبگان
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نیمی از ماه را
شِب گرسنه زمستان

بی صدا جویده است

از پنجره خم می شوم:
شکوفه ها! شکوفه ها!

بهار، همیشه این گونه بی خبر می آید؟

جز همین دشِت بی انتها
که از آن می گریزد

پناهی ندارد آهو.

به خورشید سر می زند
دختِر لَتَر باالی درخت؛

پرتقالی در دست هایش.

  
ی گلدار  زنی با رورس
شعرهای کوتاه | سهیل محمودی

خانه هر زمستان
پیرتر می شود

در وزِش گیواِن مادرم.

زن چراغ زنبوری را
بیروِن اتاق می آویزد؛

جشِن پشه ها در شِب روستا.

قهقهه مسافران در شِب لَتَر
پشِت پرچیِن باغ اما

تنهایِی بالتکلیِف گراز.

چراغی
روشن نیست؛
باز می گردم.
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بر لوله تانک های به ِگل نشسته
شادمانه می خوانند

چند قناری بی خبر.

از دربند که می نگرم
کودکی ام رنگ می بازد

در مارپلۀ اتوبان و بُرج.

سفر شبانه ام را با ماه
نمیه تمام می گذارد

ساختماِن سیزده طبقۀ روبرو.

کوچه باِغ کوچکی بوده
منتظِر گام های عاشقانه

این بزرگراه پرهیاهو.

گل های قالی، بر کِف اتاق
گل های مصنوعی، در گلدان کریستال

گل های طبیعی، در سطِل زبانه.

در خانه کسی نیست
آِب تُنگ را

چه کسی عوض می کند؟

چگونه به قرِص ماه
دندان بزند

پسرِک 
گرسنه؟

سنگین تر کرده است
خواِب علف ها را

سایه درخت.
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کامل تر است
کوه

از میاِن شاخه های بی برگ.

فقط اندکی از شب را
َکم کرده است

شعله فانوِس کوچک.

شاعران هم که نباشند
تو همچنان زیبایی

ای ماه!

می روم
تا گیالس ها با هم

شب را عاشقانه تر سر کنند.

شتاب مکن الک پشِت خسته!
جاده تا آخِر جنگل

ماِل توست.

قورباغه کنار برکه
به من چشم دوخته است

من به جنگِل دور...

نه جیغ موتورسیکلت
نه عربدۀ کامیون؛

خروس بر صبِح لَتَر فرمان می رانَد.

به گرمسیر که باز می گردند
غازهای وحشی

همان غازهای وحشی اند.

گفت: »چه بادی می آید امروز«!
گفتم: »چقدر زیباست

قله دماوند«!

حوِض گوشه حیاط
ازدحاِم برگ ها

شِب پاییز.

مرِغ عشِق گوشۀ قفًس
دیواِن سعدی را

کجا جا گذاشته ام؟

توت ها را 
به هوای بچه ها تکاند

رگباِر عصر.

بی صدا به گرمای خانه
برگشت زن؛

نوزادی در سردخانه.

کلیدی در قفل چرخید
خانه، روشن شد

زن چشم هایش را بست در بستر.
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نرده بان
مرا به بام رساند

نه به ماه.

ماهِ تمام
پیِش روی توست؛

فنجان نیمه ات را تکان ندهی!

غریِو فرو افتادِن تیرآهن ها؛
قمریان گریختند

من نتوانستم.

مادرم را
به خانه اش برگرداندم؛

حاال، هر دو تنهاییم.

دخترک با پیراهن گلدار
رها در باد

پروانه ها به دنبالش.

مرد سیگار می کشد
زن اشک می ریزد

درخت های پیاده رو ادامه دارند.

این دماوند خاموش مغرور
قرن ها قرن ها قرن ها باز

مات غوغای ما بوده از دور.

خلوتی بی جان؛
ناگهان دستی که پیش آورد یک فنجان

چای الهیجان.

بی شباهتی به شمشادها
یگانه و تنها در باغ

سروی آزاد.

مهتاب را
تنهاتر نشان می دهد

تک درخت روی بپه.

هنوز می تابد ماه
در انبوهی ستاره ها:

تنهایی بزرگ.

آفتاب پیش از ظهر
برق انداخته

پیراهن تن پروانه ها را.

برکه 
خاموش و بی موج

تا ماه عبور کند.

جیرجیرک های بازیگوش
البه الی شاخه ها پنهان
از هراس بادهای سرد.
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 شــاعران نقــاش
نوشــتار  |مهــدی اخــوان ثالــث

در  برنامــه رادیــویی  ادبیــات ایــران |
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  حدیث درد من گر کس نگفت افسانه اي کمرت
 وگر من هم نباشم در جهان، دیوانه اي کمرت

چه غم گر مانده ام گمنام در گنج فراموشي 
وگر بي خانمانم گوش ویرانه اي کمرت

غ را در قاف غربت آشیان دادند  از آن سیمر
ین دامگه، مشغول آب و دانه اي کمرت  که شد ز

نگوبزمي است عالم، لیک ساقي جام غم دارد
 خوش آن مهمان که خورد از دست او، پیمانه-اي کمرت

چه حاصل از فغان کردن، فلک پر و کر است اي دل
 به راه عشق، نتوان رودن از پروانه-اي کمرت

چه غم در باغ اگر باد خزاني بي پناهم کرد 
که مشتي خار و خس، یعني پریشان الیه اي کمرت

مکن ماني عمارت، و ز رساي دهر بریون شو 
، محنت خانه اي کمرت   براي این دور روز عمر
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ــت  ــم و نوب ــي از نظ ــا کاروان ــراه ب ــه هم ــم ک ــد نبوده ای ــال، معتق ــه ح ــا ب ــا ت ــه م ــوان: گرچ اخ
حرکــت کنیــم و معمــوالً ســیر و ســیاحت آزاد و سالنه ســالنه را خوشــتر داشــتیم، امــا بــه قــول 
ــاعر  ــان ش ــب از نقاش ــه امش ــه در برنام ــا دارد ک ــد ج ــا نباش ــد ی ــم باش ــي ه ــر نوبت ــروف اگ مع

گفت وگــو کنیــم.
ــزل  ــود؛ غ ــام بش ــر و تم ــه پ ــن حلق ــره ای ــا دای ــم ت ــم کنی ــري را رس ــوس آخ ــن تکه ق ــاال، ای ح
دردمندانــه مانــي شــیرازي را هــم بــه عنــوان مطلــع قصــه و قصیــده امشــبمان نقــل کردیــم. مانــي 
ــوي  ــماعیل صف ــاه اس ــر ش ــت. او معاص ــه اس ــد صفوی ــل عه ــعراي اوای ــیرازي از نقاشــان و ش ش
بودنــه و بــه حکــم اســتعداد و شــوق و سرنوشــتي کــه داشــته در حریــم امــر و نهــي همیــن پادشــاه 

ــري  ــي دیگ ــاعر، مان ــن ش ــر ای ــده؛ معاص ــهور ش ــور و مش منظ
ــي  ــن دو مان ــت ای ــاً سرنوش ــهدي. اتفاق ــي مش ــوده؛ مان ــم ب ه
ــروع  ــاً در ش ــت. مخصوص ــبیه اس ــم ش ــه ه ــي ب ــر خیل هم عص
هنرمنــدي و رشــد و خاتمــه دردنــاک زندگیشــان، بــه هــر حــال 
ایــن مانــي شــیرازي بــه طــوري کــه ســام میــرزا در توقیــع خــود 
ــوده؛  ــغول ب ــري مش ــه زرگ ــیراز ب ــل کار در ش ــته، در اوای نوش

ــت... ــي اس ــن ظریف ــه { ف ــد ک ــري }مي دانی زرگ

پرنیــان: خصوصــاً اگــر بــا طرح انــدوزي بــر مصنوعــات زریــن 
قبیــل ظرافت هــا  ایــن  از  و برجســته کاري و نقش گــري و 
باشــد، کــه گمــان مي کنــم کار مانــي شــیرازي هــم از ایــن نــوع 
ــوده، چــون از تخلــص شــعري او پیداســت کــه مي خواســته  ب
کار و هنــر و اســمش یــادآور آن مانــي پیامبــر باســتاني صاحــب 

"ارژنــگ" باشــد.

اخــوان: کامــاًل درســت اســت. بــاري ایــن شــاعر نقــاش بعدهــا 
در دســتگاه شــاه اســماعیل صفــوي از ســپاهیان امــراي قزلبــاش 

ــم از  ــر نجــم ســامي زرگ کــه او ه ــه ســعایت امی ــا ب ــاال مي رســد، ام ــب ب ــه مرات مي شــود و ب
مقربــان شــاه اســماعیل بــوده، مغضــوب دســتگاه و مقتــول تیــغ بي دریــغ ایــن سرسلســله خونگــرم 
و زودخشــم مي شــود. ســام میرزا نوشــته کــه مانــي شــیرازي در آخریــن مهلــت پیــش از کشــته 

شــدن، غزلــي گفتــه کــه دو بیتــش ایــن اســت:

یق داد این بود  مرا به جور بکشتي، طر
 ز ترکنازي حسن تو هم، مراد این بود

از لطــف     شــعر مانــي البتــه خالــي 
ســام مریزا  قــول  بــه  و  نیســت  حــال  و 
نقاشــي  و  بي بدیــل  مصــوري  چــون 
از  خالــي  اشــعارش  بــود،  بي نظــر 
یــن  بهرت شــاید  نیســت؛  هــم  صورتــي 
غزلــش همــان بــود کــه شــما خواندیــد.
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از لطــف     شــعر مانــي البتــه خالــي 
ســام مریزا  قــول  بــه  و  نیســت  حــال  و 
نقاشــي  و  بي بدیــل  مصــوري  چــون 
از  خالــي  اشــعارش  بــود،  بي نظــر 
یــن  بهرت شــاید  نیســت؛  هــم  صورتــي 
غزلــش همــان بــود کــه شــما خواندیــد.

رس جدا شده از تن به خاک راه افتاد 
 سمند ناز تو هر جا  که پا نهاد این بود

ــه  ــن ک ــم از ای ــعرا، اع ــرگ ش ــعار دم م ــوص اش ــت وجو در خص ــن، جس ــر م ــه نظ ــوالً ب اص
بــه مــرگ طبیعــي درگذشــته باشــند یــا غیرطبیعــي، فصــل جالبــي مي توانــد باشــد. در 
ــانه هاي  ــا، افس ــا دروغ آنه ــت ی ــاعري و راس ــعر و ش ــه ش ــع ب ــز راج ــت وجوهاي تفنن آمی جس
شــنیدني و متنوعــي روایــت کرده انــد کــه اگــر خــدا بخواهــد بعدهــا مــا یکــي از برنامه هایمــان 

ــم داد. ــاص خواهی ــوع اختص ــن موض ــه همی را ب

پرنیــان: خــب، از مانــي شــیرازي ســخن مي گفتیــم کــه قصــه او 
بــه ســر رســید و بایــد بــه بقیــه مطالــب برســیم، چــون عــده ایــن 
ــم  ــا مي خواهی ــت و م ــم نیس ــم ک ــاعر ه ــان ش ــرات نقاش حض
چنــد کلمــه اي هــم خــارج از شــعرها و سرگذشــت ها بگوییــم. 
ــي  ــن مان ــات زری ــي ها و مصنوع ــه از نقاش ــم ک ــن نمي دان م
ــه،  ــا ن ــا رســیده ی ــان م ــه زم ــده و ب ــي مان ــزي باق شــیرازي، چی
امــا مي دانــم کــه شــعر کمداشــته و در تذکره-هــا هــم چنــدان 
شــعري از او ثبــت نکرده انــد، آن چیــزي هــم کــه هســت جــزء 
ــوده و  ــي او نب ــر اصل ــد شــعر هن اشــعار درجــه اول نیســت. الب
در واقــع زبــان دوم بیــان احساســات و روحیاتــش بــوده اســت.

اخــوان: شــعر مانــي البتــه خالــي از لطــف و حــال نیســت و بــه 
ــر  ــي بي نظی ــل و نقاش ــوري بي بدی ــون مص ــام میرزا چ ــول س ق
بــود، اشــعارش خالــي از صورتــي هــم نیســت؛ شــاید بهتریــن 
غزلــش همــان بــود کــه شــما خواندیــد، بــا ایــن همــه، دو ســه 
بیــت دیگــر هــم مــن از او مي خوانــم، بیــت دومــش را انــگار 

ــد: ــر چهــره خــودش نوشــته، مي گوی در حاشــیه تصوی

اي گریه فاش کن، غم و درد نهاني ام 
و اي ناله، بازگو صفت ناتواني ام

حرت چنان ببست زبانم که پیش یار 
 ناگفته ماند راز دل از بي زباني ام

غ ز معني اش  ماني که بود و صورت فار
ماني منم که چهره گشاي معاني ام



192دوماهنامه ادبی . شماره نهم  1398

و امــا آن چنــد کلمــه خــارج از شــعرها و سرگذشــت ها: 
ــه ایــن نکتــه کلــي بي جــا نباشــد کــه  گمــان مي کنــم اشــاره ب
ــث  ــي بح ــري و ادب ــد هن ــات نق ــه در کلی ــاني ک ــول کس ــه ق ب
ــوار  ــد، شــعر از یــک جهــت خویشــاوند و همســایه دی کرده ان
بــه دیــوار نقش گــري و تصویرآفرینــي اســت و از جهــت 
ــا موســیقي اســت. البتــه مقصــود  دیگــر، در جــوار و هم مــرز ب
آن موســیقي و نقاشــي و شــعري اســت کــه واقعــاً یــک امــر و 
آفریــده هنــري باشــد، در واقــع شــعر خــوب بــه یــک حســاب 
تصویــر کــردن و ثبــت و نقــش یــک لحظــه یــا لحظــات روحي 
اســت و جــدا کــردن و بیــرون آوردنــش از قلمــرو گذشــتن و 

ــان... ــداري و روانگــي زم ناپای
پرنیــان: بــه یــک تعبیــر نجــات دادن و حفــظ آن لحظــه 
زودگــذر روحــي از زوال و محــو، بــراي اینکــه مــدت بیشــتري 
ــد آن  ــاز آدم بتوان ــد و ب ــته باش ــر داش ــر طوالني ت ــد، عم بمان

ــد. ــه را دریاب لحظ

ــت  ــت خالقی ــي و موهب ــاعر داراي روح عال ــر ش ــوان: اگ اخ
بــزرگ باشــد، بــراي جاویــد کــردن آن لحظــه گــذران و فــرار. 
ــاً نوعــي نقش گــري  ــک لحــاظ شــعر کارش تقریب ــس، از ی پ
ــه  ــه نوب و ضبــط و تصویــر حــال و روح اســت و نقاشــي هــم ب
ــن لحــاظ کــه همــان  ــي بســیار دارد، از ای ــا شــعر قرابت خــود ب
فــرار و ناپایــدار را بــا وســایل دیگــري، ســواي کلمــات، ثبــت 
ــي  ــزاد در صورت ــار و کار آدمی ــول مه ــش محص ــد. نق مي کن
ــري  ــر هن ــم اث ــزاوار اس ــد و س ــدا مي کن ــر راه پی ــم هن در حری
مي شــود کــه حــاوي یــک لحظــه و لطیفــه شــعري باشــد، واال 
تقلیــد محــض از طبیعــت و کائنــات و تصویــر عــادي از روح 
ــت و  ــواد نیس ــح و م ــه مصال ــتر از مجموع ــزي بیش ــعري چی ش

ــد. ــته باش ــري داش ــان هن ــوان بی ــد عن نمي توان

پرنیــان: بلــه، ایــن یــک اصــل کلــي بســیار ابتدایــي اســت کــه 
ــن  ــن همی ــم عی ــیقي ه ــداق دارد؛ در موس ــا ص ــه هنره در هم
ــدا از  ــد ص ــاً در آوردن چن ــط صرف ــت، فق ــادق اس ــم ص حک
یــک یــا چنــد ســاز هــر چنــد هــم نــت و نظمــي رعایــت بشــود، 

شعر خوب 
ثبت و نقش یک 
لحظه یا لحظات 
روحي است
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ــي کــه  ــه گذاشــتن از روح، حاکــي از حــال و هوای ــدون مای ب
ــم  ــا ترن اســمش هنــر اســت نیســت؛ اگــر تغنــي حــزن اســت ی
شــاد، بــه هــر حــال بایــد از عمــق جــان آدم مایــه داشــته باشــد.

ــه اي  ــه گوش ــي ک ــعر و نقاش ــت ش ــوص قراب ــوان: در خص اخ
فرعــي از بحــث امشــب ماســت یــک نکتــه دیگــر را هــم بایــد 
ــم و آن اینکــه کار شــعر در یکــي از قلمروهــاي بســیار  بگویی
ــودم  ــت؛ مقص ــي اس ــل نقاش ــاً مث ــي اش عین ــان و اصل درخش
ــه تشــبیه و اســتعاره اســت کــه از آفرینش هــا و کارهــاي  زمین
ــا و  ــه هنره ــاب کار هم ــک حس ــه ی ــت. ب ــعر اس ــي ش اساس
ــز  مخصوصــاً شــعر، جــز خلــق و کشــف تشــبیه و اســتعاره چی
ــباهت هاي  ــا و ش ــردن ایماژه ــدا ک ــي پی ــت؛ یعن ــري نیس دیگ
شــعري کــه بیــن امــور ذهنــي و عینــي عالــم وجــود دارد و ثبــت 
و ارائــه آنهــا بــراي برقــرار کــردن ارتباطــي بیــن روح و ذهــن 
ــن یکــي از کارهــاي  ــده، ای ســراینده شــعر و شــنونده و خوانن
ــر تشــبیه و اســتعاره در  ــم کــه ام ــي شــعر اســت و مي دانی اصل
ــت  ــن جه ــت. از ای ــه اس ــري و نقش گران ــر تصوی ــت ام حقیق
ــد  ــم کــه بســیاري از نقاشــان شــعر هــم مي گفتن اســت مي بینی
ــک  ــد. ی ــم مي کردن ــي ه ــعرا نقاش ــیاري از ش ــس بس و بالعک
ــه  ــد نیســت ب ــي در اینجــا هســت کــه ب ــه خــاص و تجرب دقیق
آن اشــاره کنــم. گفتیــم کــه شــعر از جهاتــي، بینابیــن موســیقي 
ــعرایي  ــم ش ــم بگوی ــا مي خواه ــه. اینج ــزل گرفت ــي من و نقاش
کــه گرایــش روحــي و طبیعــي آنهــا بــه طــرف موســیقي بیشــتر 
ــر و  ــي گرمت ــاً کســاني هســتند کــه لحن ــي اســت، غالب از نقاش
گیراتــر دارنــد و در شعرشــان طنیــن و شــور و تأثیــر آواز بیشــتر 
اســت تــا ســردي و آرامــش و ســکونت تصاویــر، و نقش-هــا 
ــل  ــن قبی ــورت. ای ــر و ص ــد از س ــتري دارن ــداي بیش ــر و ص س
شــعرا جنبــه لفــظ و شــور و جــالل کالمشــان هــم، اغلــب قــوي 
و جالــب مي شــود، امــا شــعرایي کــه بــه جانــب نقاشــي بیــش 
از موســیقي گرایــش طبیعــي داشــته اند، اگرچــه از لحــاظ 
اســتعاره و ایمــاژ، کارشــان قــوت بیشــتري دارد و شعرشــان پــر 
ــا  ــته از شــعرا ب ــن دس ــا ای ــگار اســت، ام ــگ و نقــش و ن از رن
ایــن کــه چراغــان مرصــع و نگارســتاني پرجلــوه و درخشــش 
ــه شــور  ــد، شعرشــان ب ــر گوناگــون دارن و چشــمک از تصاوی
ــه  ــراي اینک ــت، ب ــم نیس ــه گفتی ــر ک ــته دیگ ــي آن دس و گرم

ن است  اگر تغين حز
یا ترمن شاد

 باید از عمق جان 
آدم باشد
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بیشــتر بــا زبــان رنگ هــا نــه آوازهــا بــا ســرودن ســرد تصویــر، 
نــه ُهــرم گــرم تغنــي حــرف مي زننــد، شعرشــان بیشــتر دیدنــي 
اســت تــا شــنیدني، جنبــه لفــظ و قــوت بیــان ایــن دســته هــم، 
ــر مخصــوص  ــن کــه تصوی ــراي ای کــم از دســته اول اســت؛ ب
دیــدن و تأمــل اســت و اینهــا بیشــتر درصــدد زیبایــي تصویرهــا 
هســتند، امــا لفــظ امــري اســت کــه بــا شــنیدن ســر و کار دارد، 
مثــاًل فردوســي و خیــام و مولــوي و تــا حــدي حافــظ بــه نظــر 

ــد. مــن از دســته اول ان

ــان شــعري و گرایــش روحیشــان  ــد زب ــي آنهــا الب ــان: یعن پرنی
بیشــتر متمایــل بــه موســیقي اســت، مولــوي و حافــظ کــه قطعــاً 

اهــل موســیقي بودنــد...

ــام  ــوي و خی ــر از مول ــرم و گیرات ــه گ ــم ک ــوان: و مي بینی اخ
شــاید در همــه حــال شــاعري نباشــد، یــا الاقــل در ایــران کــه از 
اقالیــم و کشــتزارهاي پربرکــت شــعر عالــم اســت. بــه نظــر مــن 
حتــي همیــن کــه خیــام یــا فردوســي فقــط در یــک وضــع و بــا 
ــت  ــن خصل ــي از ای ــودش حاک ــد خ ــعر گفته ان ــک لحــن ش ی
و گرایــش روحــي اســت. کار مولــوي هــم کــه اصــاًل ســروپا 
ــگار  ــاً ان ــا مخصوص ــوي در غزل ه ــعر مول ــت؛ ش ــیقي اس موس
نــت و ریتــم ملفــوظ اســت و مي بینیــم کــه غــزل مولــوي 
ــه  ــت ن ــایي اس ــاي انش ــم جمله ه ــتر در عال ــام بیش ــه خی و تران
ــتلزم  ــه مس ــت، ن ــروش و آواز اس ــاب و خ ــر از خط ــري، پ خب
صبــر و ســکوت نقش گرانــه، شــعر ایــن حضــرات غالبــاً 
شــنیدني اســت و بــا هیجــان و حرکــت صداهــا وخشــم و 

خوشــي ها ســروکار دارد.
بــاري در ایــن زمینــه مي شــود بحــث را بــه جاهــاي دقیق تــري 
کشــاند، امــا قصــد مــا فقــط یــک اشــاره ضمنــي بــود و گمــان 
مي کنــم کافــي اســت. حــاال مثــل اینکــه وقــت آن اســت 
ــد  ــم. بع ــعر بخوانی ــي ش ــد بیت ــاعر چن ــاش ش ــد نق ــه از چن ک

ــاند. ــم رس ــرانجامي خواهی ــه س ــان را ب گفت وگویم
مــن یادداشــت کــردم، چــون عــده نقاشــان شــاعر مــورد بحــث 
ــد  ــان، چن ــار نفرش ــا چه ــه ی ــت، از دو، س ــاد اس ــبتاً زی ــا، نس م

جانــب  بــه  کــه  شــعرایي   
موســیقي  از  بیــش  نقاشــي 
گرایــش طبیعــي داشــته اند، 
اســتعاره  لحــاظ  از  اگرچــه 
قــوت  کارشــان  ایمــاژ،  و 
بیشــرتي دارد و شعرشــان پــر 
از رنــگ و نقــش و نــگار اســت 
ــي  ــور و گرم ــه ش ــان ب شعرش
آن دســته دیگــر کــه گفتیــم 

نیســت
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جانــب  بــه  کــه  شــعرایي   
موســیقي  از  بیــش  نقاشــي 
گرایــش طبیعــي داشــته اند، 
اســتعاره  لحــاظ  از  اگرچــه 
قــوت  کارشــان  ایمــاژ،  و 
بیشــرتي دارد و شعرشــان پــر 
از رنــگ و نقــش و نــگار اســت 
ــي  ــور و گرم ــه ش ــان ب شعرش
آن دســته دیگــر کــه گفتیــم 

نیســت

ــم. ــي مي خوانی بیت
صفــوي  عهــد  تذکره هــاي  در  کــه  نخبــه اي  ابیــات  از 
ــط  ــش و خ ــل نق ــي مث ــون ظریف ــه فن ــي ک ــي زمان ــده، یعن آم
ــیده  ــه اوج رس ــا ب ــور م ــا در کش ــال اینه ــي کاري و امث و کاش
اســت، مــن مخصوصــاً ابیاتــي را انتخــاب کــرده ام کــه در 
ــي از روح  ــه حاک ــود ک ــده مي ش ــي دی ــش و نگارهای ــا نق آنه
ابیــات اســت و در خوانــدن و  تصویرگــر ســرایندگان آن 
شــنیدن ایــن ابیــات، توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت؛ 

ــم. ــم مي خوانی ــا ه ــب ب ــه ترتی ب
پرنیــان: از محمدخــان بیــک داغســتاني کــه بــه قــول نصرآبادي 
صاحــب تذکــره ســریر قلمــش نویــد حیــات بــه گــوش تصویــر 

ــاند. مي رس

اخوان:
خط امانم از این باغ، موج الله بس است

حصار عافیتم، گردش پیاله بس است

پرنیان: چنان که سایه شود محو میان دو شمع 
فنا شوم چو به آیینه روبه رو گردم

ــدار  ــه اول و کتاب ــاش درج ــار، نق ــک افش ــوان: از صادق بی اخ
از  هــم  امــروز  مــرد  ایــن  نقاشــي هاي  کبیــر؛  شــاه عباس 
ــودش  ــان خ ــت، در زم ــي اس ــي هاي ایران ــن نقاش گرانبهاتری
افشــار  بــراي صادق بیــک  هــم خریــدار داشــته، شــاعري 
نقاشــي هاي  از  نقــش چنــد ورق  ایــن  شــعري مي گویــد، 
ــد: در  ــد و مي گوی ــه او مي ده ــه ب ــاي صل ــه ج ــودش را ب خ
ــدار دارد و قیمتــش فــالن  ــار مــن خری ــران آث ــد و ای روم و هن
اســت، مواظــب بــاش ارزان نفروشــي. صادق بیــک تذکــره اي 
ــراً  ــه اخی ــرده ک ــف ک ــواص" تألی ــم "مجموع الخ ــه اس ــم ب ه

ــت. ــده اس ــر ش ــه و نش ترجم

اخوان:
 گشت دستم شاخ گل، از بس که دارد داغ ها 

یادگار باغ محرومي است بر رس مي زنم
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فدا شوم ادب پاک عشق را که نداد رضا
که در دل من بگذرد خیال تنش

پرنیــان: از اســتاد علــي ماهــر دامغانــي کــه حــکاک و خطــاط 
هــم بــوده:

در گوش و زبان و دل و عالم سخن توست 
در خلوت هر کس که رسي، انجمن توست

اخــوان: از ثمــن نقــاش کــه بــه قــول صاحــب تذکــره در 
ــیقیدان و  ــرد موس ــن م ــده؛ ای ــره ش ــم چه ــزاد ه ــا به ــي ب نقاش

ــوده: ــم ب ــده ه نوازن

رندانه گذشتیم حریفان ز مي ناب
 ما این طرف آب، شما آن طرف آب

اخــوان: از زکیــاي نقش بنــد؛ نقش بنــدي شــاخه اي از نقاشــي 
اســت کــه بیشــتر بــر پارچجــه و پــرده )چــه در بافــت، چــه بعــد 

از بافــت(، نقاشــي مي کردنــد.
در سینه دلم گمشده، تهمت به که بندم 

 غر از تو در این خانه کسي راه ندارد.

ــا  پرنیــان: از محمــد شــریف کــه بــر آالت و اســباب ســنگي ب
ــب  ــول صاح ــه ق ــه و ب ــش مي انداخت ــري نق ــراش و نگارگ ت
ــوش  ــه نق ــوم هم ــه موه ــر نقط ــرده کاري ب ــگام خ ــره، هن تذک

ــت: ــکان را مي نگاش ــم ام عال

رس که نبود گوي چوگاني و بال گردن است
جان که قربان نیست در راه بتي، بار تن است

گریه و سوزت به کنج خلوت در بسته به 
 شمع اندر خانه تاریک بهرت روشن است

چاردیوار درون را رخنه کن کاین آفتاب 

در سینه
 دمل گمشده 
تهمت به که بندم 
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 جلوه گر در خانه هر کس به قدر روزن است

ــد  ــان از چن ــب وقتم ــه تناس ــه ب ــدر ک ــب، همین ق ــوان: خ اخ
خدمتگــزار فرامــوش شــده فنــون ظریــف و شــئون هنــري ایــن 
ــفانه  ــد. متأس ــس باش ــم ب ــان مي کن ــم گم ــاد کردی ــت ی مملک
تابلوهــا و نقاشــي هاي نقاشــان کشــور مــا، کــه مخصوصــاً 
ارزش  داراي  طــرف  ایــن  بــه  تیمــوري  عهــد  اواســط  از 
ــاي  ــار گرانبه ــل آث ــي دارد، مث ــهرت جهان ــت و ش ــیار اس بس
ــن بهــزاد و علیرضــا عباســي و صــادق بیــک افشــار  کمال الدی
و آقارضــا و دامــادش مصــور کاشــاني و چــه بســیار هنرمنــدان 
بــزرگ دیگــر، اغلــب و شــاید همــه آثــار ایــن نامــوران یــا در 
ــه  ــت ک ــي اس ــا در نهانخانه های ــت و ی ــگ اس ــاي فرن موزه ه

دور از دســترس و بهره منــدي عمــوم اســت.

پرنیــان: البتــه غیــر از بعضــي آثــار در موزه هــاي خودمــان 
ــت. اس

اخــوان: بلــه، و هنوزتحقیــق و جســت وجوي قابــل ذکــري 
و  طبقه-بنــدي  و  ارزیابــي  و  کم وکیــف  خصــوص  در 
شناســاندن مجموعــه ایــن آثــار نشــده و چــه بســیار مجهــوالت 
و پرســش هایي کــه در حــول و حــوش ایــن یادگارهــاي 
ــه  ــال اینک ــود دارد و ح ــه وج ــراي هم ــد ب ــا و ارجمن گرانبه
دیگــران، مثــاًل فرنگي هــا حتــي در مــورد کار نقاش هــاي 
درجــه ســه و مــادون درجــه کشورشــان هــم، تحقیقــات کامــل 
ــاي  ــیار آلبوم ه ــد و بس ــات کرده ان ــه جه ــار در هم ــام عی و تم
رنگیــن و عالــي از آثــار نقاشــان خودشــان و دیگــر جاها انتشــار 
داده انــد. بــه هــر حــال ایــن زمینــه بکــري اســت کــه چنــد مــرد 
ــه بایــد عمــر و همــت صرفــش کننــد تــا حــق معرفــي و  مردان
انتشــار و ارزیابــي ایــن رشــته از هنــر ملــي مــا، چنــان کــه بایــد 

ــود. ــاید ادا ش و ش

پرنیــان: اي بســا اگــر ایــن کار درســت و حســابي عملــي شــود، 
ــاي  ــي جاه ــر در خیل ــدان هن ــان و ناق ــه مورخ ــد ک الزم باش
تاریــخ نقاشــي تجدیدنظــر کننــد و حقــوق پایمــال شــده هنــر 

غری از تو 
در اين خانه 
کسي راه ندارد
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ــد. ــش برگدانن ــه صاحبان شــرق را ب

ــم  ــوم ه ــخ عل ــورد تاری ــه در م ــي اســت ک ــن مطلب ــوان: ای اخ
ــرق در  ــهم ش ــه س ــده اند ک ــه ش ــراً متوج ــت و اخی ــادق اس ص
کشــف بســیاري از قوانیــن علــم و حــل بســیاري از مشــکالت 
خیلــي بیــش از اینهاســت کــه تــا به حــال مورخــان در پیشــرفت 
ــا مصطلحــات و دقایــق  ــد. مــن ب ــه شــرق داده ان و ســیر علــم ب
هنــر نقاشــي آشــنا نیســتم و ایــن مســئله را در ایــن برنامــه فقــط 
ــا مصــداق  ــا شــعر طــرح کــردم، ام از لحــاظ همســایگي آن ب
ایــن نکتــه کــه شــما گفتیــد در تاریــخ نقاشــي کارهــاي 
ــان و  ــن نقاش ــه از بزرگ تری ــت ک ــان ملک الشعراس محمودخ
شــعراي زمــان خــودش بــوده. اخیــراً یــادم نیســت کــه در کجــا 
ــه  ــدم کــه یکــي از نقاشــان و هنرشناســان فرنگــي کــه ب خوان
ایــران ســفر کــرده بــوده، بعــد از اینکــه بــا نمونه هایــي از آثــار 
ــود، اول  ــنا مي ش ــعرا آش ــان ملک الش ــي هاي محمودخ و نقاش
بــا نظــر بي اعتنایــي بــه آنهــا نــگاه مي-کنــد و مي گویــد اینهــا 
چنــدان تازگــي نــدارد و کاري اســت کــه نقاشــان فرنگــي در 
فــالن تاریــخ، ایــن تنــوع و ابتــکارات را بــه کار بســته اند و در 
ــام صاحبــش ثبــت  ــه ن تاریــخ نقاشــي هــر ابتــکار و تصرفــي ب
ــان  ــان محمودخ ــي و زم ــخ زندگ ــه تاری ــد از اینک ــده، بع ش
و  مي گوینــد  فرنگــي  هنرشــناس  آن  بــراي  ملک الشــعرا 
او در ایــن زمینــه تحقیــق مي کنــد بــا اعجــاب و شــگفتي 
فراوانــي، دوبــاره شــروع بــه دقــت و تجدیدنظــر در آثــار 
ــن  ــق او ای ــه تحقی ــد و نتیج ــعرا مي کن ــان ملک الش محمودخ
مي شــود کــه خیلــي پیش-تــر از فــالن نقاشــي فرنگــي کــه بــه 
اصطــالح، مبتکــر شــیوه امپرسیونیســم و نحــوه خــاص طــرح و 
ــن شــیوه را  ــزي محســوب مي شــود، محمودخــان ای رنگ آمی
بــا قــدرت تمــام بــه کار بســته و بســیاري آثــار در آن ســبک بــه 
وجــود آورده. بلــه، مقصــود ایــن اســت کــه اگــر آثــار نقاشــي 
ــرون  ــناختگي بی ــي و ناش ــال فراموش ــن ح ــت از ای ــن ممکل ای
بیایــد و تحقیــق کاملــي در طبقه بنــدي و شناســاندن ایــن آثــار 
ــخ نقاشــي کــرد.  ــد در تاری ــا کــه بای بشــود، بســا تجدیدنظره
ــد  ــما چن ــه ش ــم ک ــنهاد مي کن ــث پیش ــه بح ــراي خاتم ــاال ب ح

فــالن  از  پیش-تــر  خیلــي 
بــه  کــه  فرنگــي  نقاشــي 
شــیوه  مبتکــر  اصطــالح، 
امرپسیونیســم و نحــوه خــاص 
طــرح و رنگ آمــزیي محســوب 
ایــن  محمودخــان  مي شــود، 
شــیوه را بــا قــدرت تمــام بــه کار 
آن  در  آثــار  بســیاري  و  بســته 
ســبک بــه وجــود آورده اســت
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بیتــي از مجمودخــان ملک الشــعرا کــه هــم در شــعر و هــم در 
نقاشــي داراي آثــار بســیار مشــهور و ارجمنــدي اســت بخوانید. 
ــا  ــروف ت ــي مع ــت ادب ــس از بازگش ــه پ ــد ک ــر مي آی ــه نظ ب
نزدیــک بــه زمــان مــا، کســي بــه یکدســتي و تمامــت و زیبایــي 
و کمــال محمودخــان ملک الشــعرا، قصیــده نگفتــه و او کســي 
ــان  ــق در می ــا بح ــن قدم ــد لح ــد در تجدی ــه مي توان ــت ک اس
منوچهــري دامغانــي و المعــي گرگانــي جــاي شایســته اي بــراي 
خــودش داشــته باشــد. ببینیــد چــه لحــن ســاده و کهنســالي بــا 

چــه نقــش و نگارهــاي مؤلــوف و زیبــا:

پرنیان:
مري چو درآید به سخن 

ُ
به سحرگاهان، ق

سوي باغ آي نگارینا لختي با من
من سپیده دم فردا، به سوي باغ شوم

 که گل سوري از خنده گشوده است دهن
یک سوي دشت ز نورسته بنفشه است کبود 

 سوي دیگرش سفید است ز بشکفته سمن
رعد مي نالد و مي بارد از آن ناله گیا

ابر مي گرید و مي خندد از آن گریه چمن
هر کجا بگذري از الله خود، روي به راه

 شمعي افروخته بیني ز بر سز لگن
لب چو پر از الله شد و مرزن گوش

ین سپس خیمه نگارا به لب جوي بزن  ز
دست در دامن شادي زن در نوبت گل 

درکش از دست غم و اندهگي دامن
باده در جام فکن، نیست گرت کار دگر

 ور بود کار دگر نزی به یک سوي فکن
غم یکي میوه تلخ است، از او هیچ مخور 

، از بیخ بکن  وآن درختي که غم آرد بر
در دل اندیشه مدار از شب آبسنت از آنک 

کس نداند که چه مي زایدت این آبسنت
ین اندوه دل به سپیدي بزداید نر

شادي جان ز بنفشي بفزاید سوسن
تا به هر کس رسد از دور فلک شادي و غم 

شاد باید و مگر داد غمت پرامن

فــالن  از  پیش-تــر  خیلــي 
بــه  کــه  فرنگــي  نقاشــي 
شــیوه  مبتکــر  اصطــالح، 
امرپسیونیســم و نحــوه خــاص 
طــرح و رنگ آمــزیي محســوب 
ایــن  محمودخــان  مي شــود، 
شــیوه را بــا قــدرت تمــام بــه کار 
آن  در  آثــار  بســیاري  و  بســته 
ســبک بــه وجــود آورده اســت
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بــه چــه دردی می خــورد. هــر  بگویــد 
چنــد کــه جلــو جلــو، از ســیر تــا پیــاز 
ــه در  ــا ک ــا آنج ــود. ت ــه ب ــه گفت ــه هم را ب
جشــن ســاالنۀ روزهــای آغــاز بهــار دربــارۀ 
ــد  ــه می رس ــده ای ک ــای پرن ــه و کاره قیاف
کفتربازهــای  کردنــد.  روده درازی 
روســتاهای نزدیــک هــم خودشــان را خــی 
ســکرده بودنــد. بــا اینکــه گروبنــدی، رک 

بــود: پوســت کنده  و 
ــد.  ــه باش ــوش و مردان ــر، چم ــای ن پرنده ه
ــن  ــرای ریســه رفت ــه ای ب می خواســتند بهان
ــا بیشــتر ســربه- و داد زدن داشــته باشــند ت
ــن  ــر ت ــی کبوت ــد. ول ــا بگذارن ــر دختره س
می خواســتند  کــه  همان گونــه  نــداد. 
می خرامیــد و می پریــد. ولــی آن گونــه 

کــه می-خواســت می زیســت.
زور  شــیفته  کــه  ســالخورده هایی 

شــیوۀ  بــود،  شــده  کبوتــر  زیرکــی  و 
ندانســتند.  شــگفت  را  زندگــی اش 
می گفتنــد کمابیــش طبیعــی اســت. بــه 

می کردنــد! نــگاه  خودشــان 
از تخــم ایــن کبوتــر، جوجه از پــس جوجه 

1
ــود. از راه  از راه کــه رســید، روز ســختی ب
ــا  ــش ت ــنگ آوردن ــا فرس ــد. صده دور آم

رســید.
نرهــای  ماننــد  بــود.  دیــری گوشــه گیر 
ــای  ــر از خال ه ــوه ای پُ ــای قه ــر. پَره دیگ
ســفیدش را بــه رخ نکشــید. پاهایــش کــه او 
را از پرنده هــای دیگــر برجســته می کــرد، 
ــانی  ــچ نش ــند و هی ــنگین باش ــورد س می خ
از خودبــاوری نداشــته باشــند. خیلی هــا 

ــو چــاه. ــه ت ــد: پولــش را ریخت گفتن
ــد؟  ــودن باش ــه ک ــن هم ــد ای ــرا آدم بای چ
ایــن همــه راه بــرود بــرای چیــزی کــه 

نمــی ارزد؟
ایــن دو پرســش و پرســش هایی از ایــن 
ــا  ــی او ب ــد. ول ــادی ش ــزِد آب ــت، زبان دس
ــک  ــه ی ــرد ک ــه می ک ــی پیل ــان بی زبان زب
ــی  ــورد. ول ــکان نمی خ روز، آب از آب ت
نمی دانســت  آبــی؟  چــه  نمی دانســت 
ــود  ــرم ب ــش گ ــس دل ــی از ب ــه؟ ول چگون
ــی کــه  ــارۀ بهای ــچ پرسشــی درب ــه هی کــه ب
ــداد.  ــخ ن ــود پاس ــه ب ــده پرداخت ــرای پرن ب
ــه  ــت ک ــم نرف ــن ه ــار ای ــر ب ــی زی وانگه

   پایان ها
 عبدالرحمن منیف|یداهلل مالیری
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شــیوۀ  بگــذارد.  کنــار  را  عادت هــاش 
زندگــی. راه  و  پــرواز 

ــود،  ــده ب ــار ش ــاره به ــه دوب ــک روز ک ی
خــود را نیرومندتــر از گذشــته دیــد. شــور 
ــاد.  ــش افت ــه دل ــای دور ب ــه جاه ــرواز ب پ
می-خواســت یــار هــم بــا او بپــرد. بــال بــر 
ــد.  ــاده چرخی ــر م ــرد کبوت ــد. گ ــال کوبی ب
ــه  ــه او گفــت آســمان یگان بغ بغــو کــرد. ب
جایــی اســت کــه می توانــد او را در آنجــا، 
شــهبانو ببینــد. تــا کبوتــر مــاده گــردن نــداد 
کــه همــراه او پــرواز کنــد. نــر دِر گوشــش 
زمیــن  روی  نمی توانــد  گفــت  آرام 
ــواه  ــکوه، خودخ ــرد. باش ــد بپ ــد و بای بمان
و نیرومنــد چــون شــاهان خرامیــد و بــه 
ــد.  ــمان چرخی ــار در آس ــد ب ــاد. چن راه افت
چرخیــد و زمیــن را پاییــد. گرداگــردش 
و  دلباختــه  پرنــده،  فــراوان  دســته های 
ــد  ــان می کن ــد. گم ــرواز می کردن ــیدا پ ش
ــه هــر چــه می خواســته رســیده. دوســت  ب
داشــت مــاده بــه چشــم هایش خیــره بشــود 
ــا  ــه آنه ــرش ب و چشــم-اندازهایی را کــه ن
رســیده و زیبایی هایــی را کــه دیــده بــر 
ــا  ــدار، آنج ــی دل ــد. ول ــم ها بیاب ــردۀ چش پ

آمــد. جوجه هــا پندهــا از او گرفتنــد. بــا او 
ــتا  ــه روس ــید ک ــد. روزی رس ــو نمی زدن م
نــام خــود را بــه »کبوتــر دژ« برگردانــد. 
ــم  ــر ه ــتاهای دیگ ــای روس ــون کبوتره چ
بــه ایــن روســتا کوچیدنــد. کبوترهــای 
ــته  ــم دسته دس ــی ه ــوِد بیابان ــرک و کب زی
چاه هــای  در  کبوترهــا  ایــن  آمدنــد. 
میــان  ُدژِک خــود در  و غارهــای  ژرف 
خرســنگ های بلنــدی کــه آنجــا تخــم 
دســترس  از  دور  چنــان  می گذاشــتند، 
بودنــد کــه مــردم همیشــه بــا تلخــی از آنهــا 

یــاد می کردنــد.
روزگار بــا گــذر پی گیــر خــود، روزهایــی 
تخته ســنگ ها،  کــه  مــی آوَرد  را 
بهمــن وار از ســتیغ کوه هــا فــرو می غلتنــد 
ــِش  ــد و آرام ــا می ریزن ــرگ درخت ه و ب
ــی  ــن روزهای ــود. چنی ــده می ش ــا کن دل ه

ــز آمــد. ــده نی ــه ســر ایــن پرن ب
و  می خرامیــد  کــه  گــرم  آفتــاب  در 
نــگاه  پرنــده  بــه دســته های رنگارنــگ 
نداشــت:  بیشــتر  آرزو  یــک  می کــرد، 
پیوســته پــرواز کنــد و همیشــه میان آســمان 
و زمیــن بیاویــزد. زیــر بــار نمی رفــت، 
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نبــود. اندکــی آرمیــد. آن گاه فــرود آمــد تا 
دنبالــش بگــردد. مــاده در کنــج بــود. همان 
کنجــی کــه نــر، تــازه کــه رســیده بــود آنجا 
نشســت. مــاده آنجــا بــود. نــر بــه او نزدیک 
شــد. پرســان نگاهــش کــرد. بــه ســوی 
دیگــر برگشــت. دور مــاده، اندوهگیــن، 
نگاهــش کــرد و دوبــاره چرخیــد. تاریکــی 
ــه  ــر ب ــد. ن ــاد ســردی وزی کــه چــادر زده ب
ــد. او  ــش کن ــا گرم ــد ت ــک ش ــاده نزدی م
ــش  ــر بال هــم پیــش آمــد. می خواســت زی
ــا پلــک  ــر ت ــا او یکــی شــود. ن ــد و ب بخواب
بــر هــم گذاشــت، بــادی ســرد وزیــد. دیــد 
ــی  ــا او یک ــود. ب ــک می ش ــاده نزدی ــه م ب

می شــود. خوابیدنــد.
ــد. گــرد مــاده  ــاور کن بامــداد، نخواســت ب
گشــت. بیشــتر از همیشــه بغ بغــو کــرد. بــال 
بــر بــال کوبیــد. پــا و نــوک را هــم بــه کار 
انداخــت. بــال بــر دیــوار کوفــت. در قفــس 
بــاز شــد. بــاد بامــداری از گرمــا لبریــز شــد.

ــه رگ همــه چیــز دویــد.  خــون زندگــی ب
دورش  نــر  نخــورد.  تــکان  مــاده  ولــی 
دوبــاره  نخــورد.  تــکان  مــاده  گشــت. 
ــر  ــی دیگ ــد. دم ــرد مان ــت. س دورش گش

گرفــت. خشــکیدن 
ــز  ــد. ری ــرون زدن ــته بی ــا دسته دس پرنده ه
و درشــت. کبوتــر مــاده ســر جایــش بــود. 
آدم هــا کــه آمدنــد نگاهــی پرافســوس بــه 
او انداختنــد و بیرونــش بردنــد. کفتــر نــر تــا 
تــِه قفــس دنبال شــان رفــت. تــا نگاهــی بــه 
ــه  ــش ب ــت و خیال ــا انداخ ــم های آنه چش
ــه  شــیوه ای گنــگ تخــت شــد، هراســان ب

همــان کنــج برگشــت.
پــس از ســه روز، او را از همــان کنج بردند. 
خشــک بــود. دورش کــه می انداختنــد 

انبوهــی از پرهــای پــا و تاجــش ریخــت.

2
کســی نمی دانــد از چــه نــژادی اســت. 
اســت.  گــرگ  تولــۀ  می گوینــد 
کوهســتان  از  اســت  ســگی  می گوینــد 
دور. ســگی اســت لنگــۀ ســگ های دیگــر. 
ــی  ــه کرس ــرای ب ــتر! ب ــه بیش ــر! ن ــه کمت ن
ــارس  ــد: پ ــود می گوین ــرف خ ــاندن ح نش
ــه صــدای گــرگ  ــد صــداش ب کــه می کن
می مانــد. اگــر هــم آرام بــه کنجــی در 
ســایه می خریــد، می گفتنــد: »کاســه ای 
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کــس  هیــچ  اســت.  نیم کاســه  زیــر 
نمی دانــد ِکــی بــه ســرش می زنــد.« تــا 
ــژادش و اینکــه چــه در ســر دارد  ــارۀ ن درب
بگومگوشــان  پایــان  می شــد،  بگومگــو 
همیشــه ایــن گفتــۀ نیشــدار بــود: پشــت 
ــچ! ــر هی ــت و دیگ ــگ اس ــت س ــدر پش ان

بــود.  پرجنب وجــوش  اول،  همــان  از 
گوش هــای  نمی کــرد  گمــان  کســی 
آویزانــش، شــاخ وار جلــو رویــش بایســتد. 
اگــر صدایــی هــر چنــد آرام می شــنید 
گوش هــاش را بــه گونــه ای شــگفت انگیز 
رو بــه جلــو تیــر می کــرد. چشــم هاش 
ــر از ُدرد اشــک. هــر کــس  ــود و پ ــوچ ب ل
می پنداشــت  می پاییــد  را  چشــم هاش 
تاریکــی، راه نگاهــش را بســته. یکــی از 
بــه  و  اســت  »کــور  گفــت:  چوپان هــا 
هیــچ دردی نمی خــورد«. دیگــری گفــت: 
ــکاری  ــگ های ش ــاغ س ــا دم ــش ب »دماغ

نمی زنــد.« مــو 
زورد بــزرگ شــد. زودتــر از پیش بینــی 
آنهایــی کــه تولگــی اش را بــه یــاد داشــتند. 
خیلــی  می بالیــد.  آشــکارا  روز،  هــر 
وقت-هــا دیوانــه می شــد. هیــچ کــس 

هــم نمی دانســت ِکــی و چــرا؟ گاهــی، 
آن پیرمــردی کــه دســت رویــش گذاشــت 
تــا در ایــن بیابــاِن بــزرگ، همدمــی دســت 
ــاد.  ــی می افت ــه دودل ــد ب ــرده باش ــا ک و پ
چــرا از میــان آن شــش تولــه، ایــن یکــی را 
گلچیــن کــرد؟ از کجــا فهمیــد ایــن بیشــتر 
دل  بــه  یکهــو  می خــورد؟  دردش  بــه 
پیرمــرد افتــاد. توله هــا را تک تــک پاییــد. 
تــو دســتش گرفــت و چرخاندشــان. دســت 
روی ایــن گذاشــت. از همــه بزرگ تــر 
ــو  ــود. یکه ــگل تر نب ــه خوش ــود. از هم نب

ــن بگــذارد. ــاد دســت رو ای ــش افت ــه دل ب
ــر او نگذاشــت. ســِر ســه  ــی ب ــاز نام در آغ
روز، دو ســوِم ُدمــش را بریــد. دوســت 
ــود  ــده ب ــنیده و دی ــود. ش ــار بش ــت ه داش
ــد.  ــن کار را می کنن ــتا ای ــردم روس ــه م ک

ــرد! ــان ب ــی زم ــم خیل ــش ه ــتی کردن دس
بعدهــا شــاخ نــام گرفــت. ایــن نــام، پنهــان 
ــای  ــاد. نام ه ــا افت ــر زبان ه ــاک، س و رازن
دیگــری ماننــد ُکلــه و فلفلــی و تک چــراغ 
پــا  دیگــری  از  پــس  یکــی  بــوداده،  و 
ــا  ــد. ج ــا بیفت ــاخ ج ــا ش ــیدند ت ــس کش پ
ــای  ــه تاخت ه ــاید ب ــام، ش ــن ن ــادن ای افت
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ــوی  ــه جل ــت ک ــر می گش ــه واری ب دیوان
ــی  ــی زد. جای ــفندان م ــه، دور از گوس گل

ــد. ــه باش ــۀ گل ــگاهِ هم ــررس ن ــه در تی ک
چنــان  ســگ ها  رفتــار  و  زندگــی 
بزرگ تریــن  کــه  اســت  شــگفت انگیز 
می انــدازد! آدم  جــان  بــه  را  پرســش ها 

ــه  ــن ک ــی همی ــد. ول ــتی نش ــاخ زود دس ش
تــازه  آموخته هــای  غلتــک،  رو  افتــاد 
شــد.  جاگیــر  ذهنــش  در  خودبه خــود 
ــر آن  ــید دیگ ــه رس ــت-ماهگی ک ــه هش ب
ســگ کــه دو ســال از شــاخ  بزرگ تــر 
ــد.  ــرد نمی ارزی ــرای پیرم ــیزی ب ــود، پش ب
مــی زد.  باهــوش  و  پرزورتــر  و  فربه تــر 
انــگار همــه چیــز بــه گــردن او افتــاده بــود. 
پیرمــرد تنهــا کاری را کــه شــاخ می کــرد، 

می پســندید.
َدِم دِر طویلــه می خوابیــد. اینجــا را خودش 
پســندید. کــس دیگــری ایــن کار را نکــرد. 
پیــش از ســپیده دم، جنب وجوشــی را کــه 
انــگار ورزش و نرمشــی خنــده دار بــود، 
ــینه خیز  ــی دراز را س ــرد. راه ــاز می ک آغ
ــاروی  می رفــت. دو دســتش را ماننــد دو پ
پــرزور می کشــید و پاروهــا تندتنــد بــه 
و  برق آســا  آن گاه،  می بردنــش.  جلــو 
دیوانــه وار، ِگــرِد خــودش می چرخیــد. 
می گذاشــت.  ُدمــش  دنبــال  انــگار 
می شــود،  دور  ُکل،  دِم  می دیــد  تــا 
می رفــت  انــگار  می چرخیــد.  تندتــر 
بهانــه ای  بــه  پیرمــرد  بگیــردش.  زود 
ــه،  ــن بهان ناشــناخته دوســتش داشــت. همی
ــگ  ــن س ــه ای ــود ک ــرده ب ــیرفهمش ک ش
چنــد  هــر  اســت.  جانــدار  و  ارزشــمند 
می دیدنــد  را  کــه چرخیدنــش  کســانی 
می شــدند.پچ پچ ها  روده بــر  خنــده  از 
بــاال گرفتنــد و بانگ هایــی بلنــد و آشــکار 

ــد و از  ــک زدن ــه ت ــه گل ــس ب ــدند، از ب ش
بــس گوســفند گــم شــد کــه صاحــب 
را دک  پیرمــرد  می خواهــد  گوســفندها 
کنــد. دیگــر بــه درد ایــن کار نمی خــوَرد.
چنــان  روزبــه روز،  شــاخ،  و  پیرمــرد 
را  لنگــه اش  کــه  می شــدند  خودمانــی 
ــرد:  ــوان ک ــدا نمی ت ــم پی ــان دو آدم ه می
کوچک تریــن  بــا  می-زننــد.  حــرف 
چــه  یکــی  آن  کــه  می گیرنــد  اشــاره، 
ــد  ــی بای ــد ِک ــد. می دانن ــد بگوی می خواه
دســت بــه کار شــوند و ِکــی دســت از کار 
بکشــند. در روزهــای ســرِد زمســتان، هنــوز 
ــده و  ــه نش ــت دیوان ــده و طبیع ــاران نباری ب
پوســت نینداختــه بــود کــه شــاخ از پیرمــرد 
ــر  ــتی دانات ــای هس ــه رازه ــردن ب ــی ب در پ
شــد. بــه ویــژه کــه ســرماخوردگی همــراه 
بــا خس خــِس ســینه، دســت از ســر پیرمــرد 
ــر  ــر شــدن او، بدت ــا پیرت ــود و ب برنداشــته ب

هــم می شــد.
ــر  پیرمــرد کــه بهــش می خــورد خودباورت
دلــش  جوان تــر،  و  باشــد  شــده 
چیــزی  شــاخ  دربــارۀ  نمی خواســت 
ــای  ــان، چوپان ه ــت زم ــا گذش ــد. ب بگوی
بودنــد  شــاخ  کار  پی گیــر  کــه  دیگــر 
پــی بردنــد کــه ایــن ســگ، چیزهایــی 
گلــه،  دیگــر  ســگ های  کــه  دارد 
خامــوش.  جنب وجــوش.  کــم  ندارنــد. 
ــه گوســفندهای  ــی ب شــوخی نداشــت. وقت
ــان،  ــرد و می-راندش ــگاه می ک ــده ن جامان
آدم جفــت می کــرد. ولــی او چنــد بــار 
ســگ های  نکــرد.  را  کار  ایــن  بیشــتر، 
ــا پشــت ســر  ــار ی ــد کن ــه بودن ــه، آمخت گل
نگهبانــی  آنهــا  از  و  باشــند  گوســفندها 
ــاخ،  ــی ش ــان. ول ــو برانندش ــه جل ــد و ب کنن
دوســت داشــت جلــوی گلــه باشــد. آن هم 
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ــش  ــد و کمابی ــی بلن ــی. جای ــر جلوی ــه ه ن
دور. ایــن کار ســگ اول تــرس بــه دل 
پیرمــرد انداخــت و از کار ایــن »دم-بریــده« 
می رفــت  گاه گــداری  شــد.  بیمنــاک 
ــرد.  ــگاه پیرم ــررِس ن ــر از تی ــی دورت جای
ــه  ــت ک ــوره در می رف ــان از ک ــرد چن پیرم
چنــد بــار بــه ســرش زد دکــش کنــد. زیــرا 
گوســفندها از هیاهــو می ترســند. از تــکاِن 
دســت می رمنــد. از ســگ هــار کــه نپــرس. 
می ترســند پــر و پاچه شــان را بگیــرد. دور 
ــه،  ــه گل ــاالی شــاخ ب ــگاهِ از ب ایســتادن و ن
یــک روز خــون پیرمــرد را بــه جــوش 
آورد. بــا قــالب ســنگ زد چشــمش را 
ــی  ــوزگار خوب ــی زندگــی آم در آورد. ول
ــود کــه شــاخ  ــاه نگذشــته ب ــد م اســت. چن
ــا داشــتن شــاخ، پیرمــرد  ــز. ب شــد همــه چی
کــه می خوابیــد یــا در آرزوهــای دور گــم 
می شــد، یــادش می رفــت کــه چوپــان 

ــت! ــه اس ــک گل ی
هــزاران داســتان دربــارۀ زیرکــی و زور 
و چابکــی شــاخ گفتــه می شــود. آنچــه 
از  آمیــزه ای  می گفتنــد  نیــز  چوپان هــا 
ــن  ــود. وانگهــی چندی رشــک و ســتایش ب
بــاری کــه شــاخ بــا هواپیمــا رفــت تــا 
تــازه  گله هــای  بــا  دورهــا  دور  آن  از 
ــن  ــت انداخت ــده و دس ــۀ خن ــردد، مای برگ
ــیدند،  ــم می رس ــه ه ــر ب ــد نف ــا چن ــد. ت ش
راســت  و  چــپ  زیرکانــه  پرســش های 

می باریدنــد:
کــی بیشــتر ســوار هواپیمــا شــده: شــاخ یــا 
ــول  ــد پ ــدا می رس ــۀ کدخ ــرد. بودج پیرم
ــا از شــاخ مــی- بلیــت هواپیمــا را بدهــد ی

گیرندش؟
حــاال کــه شــاخ ســوار هواپیمــا می شــود، 
دیگــر بــرای چــی شــاخ در می آوریــد کــه 

بــه ســرش بزنــد و ایــن جــوری خــودش را 
بگیــرد؟

روزهــا پشــِت هــم ســپری شــد. روســتا 
زندگــی خوشــی را از ســر می گذرانــد تــا 

ــد: ــش آم ــرا پی ــه آن ماج اینک
ــا  ــرد ت ــد. پیرم ــد ش ــاخ ناپدی ــک روز ش ی
ــی  ــر جای ــت. ه ــش گش ــت دنبال ــا داش ج
ــش  ــردم دنبال ــۀ م ــت. هم ــراغ گرف از او س
ــامگاه  ــا ش ــد ت ــه راه مان ــم ب ــتند. چش گش
ــا  ــده ی ــی او را دزدی ــت کس ــردد. گف برگ
ــن  ــا ای ــت. ب ــی نیاف ــر نخ ــی س ــته. ول کش
همــه، یــک دم نومیــد نشــد. خیالــش تخــت 

ــد. ــش می کن ــه پیدای ــود ک ب
از  یکــی  یــاد  پیرمــرد  ســوم،  روز 
تاالب هایــی افتــاد کــه گلــه بــه آنجــا 
می رفــت. ندانســت چطــور بــه ســرش زد، 
ولــی خیالــش تخــت بــود کــه آنجــا ســگ 

می کنــد. پیــدا  را 
ســپیده نــزده بــود کــه پیرمــرد بــا همــۀ 
تــاالب  از  را  شــاخ  مــی زد  زور  تــوان، 
فــرو  تــا گــردن در آب  بیــرون بکشــد 
رفتــه بــود. تنهــا ســرش از آب بیــرون بــود. 
بــود و  چشــم هاش یــک کاســۀ خــون 
زبانــش آویــزان. بــرزخِ زندگــی و مــرگ!
پیرمــرد هــر چــه جــان کنــد تــا ســگ را از 
آب بیــرون بکشــد کاری از پیــش نبــرد. 
ــی- ــز م ــد، لی ــش بکش ــت بیرون ــا می رف ت

ــو آب.  ــاد ت ــم می افت ــودش ه ــورد و خ خ
ــر! ــا درازت دســت از پ

جــان  دیگــر  پیرمــرد  روز،  آن  شــامگاهِ 
هــم. ســگ  نمی کنــد. 

پــس فــردا، همــۀ روســتا، خامــوش، بــه 
دنبــال پیکــر پیرمــرد روان خواهــد بــود!
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  در یک خانه محارصه شده
کارگاه ترجمه داستان - 1

Lydia Davis لیدیا دیویس

انتخاب و ترجمه | راحله بهادر

درباره ی نویسنده
ــان  ــا همچن ــت ام ــار اس ــت اختص ــتانی در نهای ــات داس ــه ای از ادبی ــاه گون ــاهِ کوت ــتان کوت داس
دارای شــخصیت، طــرح و روایــت اســت. ایــن ســبک دارای تنــوع زیــادی اســت کــه اغلــب بــا 
ــی  ــتان قطره چکان ــه ای، داس ــش کلم ــتان ش ــد داس ــود، مانن ــذاری می ش ــات نامگ شــمارش کلم
)dribble( پنجــاه کلمــه ای، drabble یــا مینــی داســتان صدکلمــه ای، داســتان کوتــاه 
ــوع داســتان  ــن ن ــد کــه ای ــی معتقدن ــواع دیگــر. برخــی مفســران ادب ــاه هــزار کلمــه ای و ان کوت
ــک  ــه ی ــی ب ــاره ی ضمن ــرای اش ــت آن ب ــرد در قابلی ــه ف ــر ب ــی منحص ــی ادب ــک ویژگ دارای ی
ــد  ــی مانن ــخ و افســانه ها و مثل های ــش از تاری ــه پی ــوع ب ــن ن ــر اســت. قدمــت ای داســتان بزرگ ت
برمی گــردد.  هنــد  در  جاتــاکا  قصه هــای  و  پانچاتانتــرا  و  غــرب  در  ایــزوپ  داســتان های 
نمونه هــای بعــدی آن قصه هــای مالنصرالدیــن اســت. در آمریــکا، فرم هــای اولیــه داســتان 
کوتــاه کوتــاه را در قــرن نوزدهــم و بــه ویــژه در آثــار والــت ویتمــن و ِکیــت چاپیــن می تــوان 
ــد.  ــناخته می ش ــاه ش ــاهِ کوت ــتان کوت ــام داس ــا ن ــتانی ب ــوع داس ــن ن ــه ی ۱۹۲۰ ای ــت. در ده یاف
ویلیــام سامرســت مــووام بــا داســتان های خیلــی کوتــاه )۱۹۳۰( از پیشــگامان ایــن حــوزه 
ــعدی،  ــوان س ــان می ت ــیک جه ــات کالس ــگام در ادبی ــای پیش ــود. از چهره ه ــوب می ش محس
ــچ.  ــدرن، ای ــت م ــندگان پس ــان نویس ــکا، و در می ــس کاف ــری، فرانت ــوف، او. هن ــوان چخ آنت
ــرد.  ــام ب ــه گات را ن ــرت وون ــگان و ک ــارد براتی ــوی، ریچ ــت همینگ ــت، ارنس ــی. الوکراف پ
دیویــس،  لیدیــا  داســتانی،  نــوع  ایــن  معاصــر  چهره هــای  سرشــناس ترین  میــان  از 
آلمونــد  اســتیو  و  راجــرز  هالنــد  بــروس  اســکوتالرو،  رابــرت  گافنــی،  دیویــد 
پژواک هــای  در  محفــوظ  نجیــب  نیــز  عرب زبــان  نویســندگان  میــان  در  هســتند. 
کرده انــد.  تجربــه  را  داســتانی  فــرم  ایــن  تامــر  زکریــا  و  خودنوشــت  یــک 
ــن  ــوان یکــی از اصیل تری ــه عن ــس)Lydia Davis(  ب ــا دیوی ــن نویســندگان، لیدی ــان ای از می
ــد  ــس متول ــا دیوی ــکا شــاخته می شــود. لیدی ــروز آمری ــات داســتانی ام ــی در ادبی ــای ادب تفکره
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ــتانی اش در  ــار داس ــل آث ــه دلی ــهرت او ب ــکا و ش ــت آمری ــوالی ۱۹۴۷ در ماساچوس ــزده ج پان
حیطــه ی داســتان های کوتــاهِ کوتــاه )flash fiction( اســت. دیویــس همچنیــن رمان نویــس، 
بالنشــو،  ماننــد موریــس  فرانســوی  نویســندگان  از  بســیاری  مقاله نویــس و مترجــم آثــار 
مارســل پروســت، ویــوان دنــون و گوســتا فلوبــر و نویســندگانی از دیگــر زبان هاســت. او 
ــده ی  ــا آفری ــه اساس ــت ک ــی اس ــبک ادب ــک س ــتاد ی ــه »اس ــود ک ــف می ش ــنده ای توصی نویس
ــا را  ــس آنه ــت و دیوی ــط اس ــا دو خ ــک ی ــا ی ــتان های او تنه ــیاری از داس ــت.« بس ــود اوس خ
ــت  ــِی باابه ــتره ی خال ــک گس ــا ی ــا ب ــه آنه ــا ک ــن معن ــرده؛ بدی ــه ک ــمانخراش ها مقایس ــا آس ب
احاطــه شــده اند. او در ســال ۲۰۱۳ جایــزه ی معتبــر »من بوکــر« را بــه دســت آورد و ایــن 
ــار او  ــه آث ــت. از جمل ــرده اس ــف ک ــعری« توصی ــت ش ــار و دق ــار او را دارای »اختص ــاد آث نه
ــه  ــت )۲۰۰۷(، مجموع ــواع مزاحم ــر )۱۹۷۶(، ان ــتان های دیگ ــیزدهم و داس ــه زن س ــوان ب می ت
کــرد. اشــاره   )۲۰۱۴(  Can’t and won’t و   )۲۰۰۹( دیویــس  لیدیــا  داســتا ن های 

ــه جمــالت بلنــد پروســت  ــه: »ســبک مــن واکنشــی ب ــا گاردیــن گفت ــه ای ب دیویــس در مصاحب
اســت،« و فرانتــس کافــکا را بزرگتریــن منبــع الهــام خــود دانســته اســت. بخش هایــی از 
ــه طــور جــدی نویســندگی را شــروع کــردم،  ــار ب ــه ی او را می خوانیــم: »وقتــی اولیــن ب مصاحب
ــتان ها  ــد داس ــروم. بع ــمت ب ــان س ــه هم ــد ب ــردم بای ــر می ک ــتم، و فک ــاه می نوش ــتان کوت داس
ــار بخواهــم بگویــم »حــدس  ــی باعــث آزار می شــود کــه هــر ب ــدا کــرد، ول ــر پی تکامــل و تغیی
می زنــم چیــزی کــه االن نوشــتم یــک شــعر نثــر یــا یــک مدیتیشــن اســت«، و خیلــی احســاس 
فشــار می کــردم کــه تــالش کنــم هــر داســتان را بــا برچســبی معرفــی کنــم. بنابرایــن راحت تــر 
ایــن بــود کــه هــر چیــزی را داســتان بنامــم.... حتــی اگــر آن چیــز تنهــا یــک یــا دو خــط باشــد، 
همیشــه یــک مقــداری روایــت در آن وجــود دارد و یــا اینکــه خواننــده می توانــد فاصلــه بگیــرد 
و روایــت بزرگتــری را تصــور کنــد. مــن فکــر می کنــم تــا جایــی کــه مقــداری روایــت وجــود 
ــی کــه  ــدن آنهــا، راحــت باشــم. زمان ــا داســتان نامی ــم ب ــت، می توان ــا فقــط یــک موقعی دارد، ی



208دوماهنامه ادبی . شماره نهم  1398

مشــغول ترجمــه ی داســتان »ســووان وی« از پروســت بــودم، نوشــتن داســتان های یــک 
جملــه ای را شــروع کــردم و دو دلیــل برایــش داشــتم. مــن تقریبــا هیــچ وقتــی بــرای 
ــتان ها  ــن داس ــم. ای ــف کن ــتم آن را متوق ــا نمی خواس ــتم ام ــودم نداش ــته های خ نوش
ــاب محــض فکــری او باعــث  ــود. اطن ــد پروســت ب ــی بلن ــه جمــالت خیل واکنشــی ب
نشــد مــن دقیقــا واکنــش نشــان دهــم- البتــه دوســت داشــتم روی آن کار کنــم- ولــی 
باعــث شــد بخواهــم ببینــم یــک قطعــه داســتان چقــدر بایــد کوتــاه باشــد کــه بــاز هــم 
نکتــه ای در آن وجــود داشــته باشــد و فقــط لطیفــه ای کــه دورانداخته می شــود نباشــد.« 
فکــر،  از  لحظــه ای  تصویــر  از  بیــش  چیــزی  اغلــب  او  داســتان های 
توجــه  و  ناگهانــی  کشــف های  زودگــذر،  ســرگرمی های  از  برداشــت هایی 
بــه جزییــات پیــش پــا افتــاده ای اســت کــه ســاده از کنــار آنهــا می گذریــم.

ترجمه هفت داستان از لیدیا دیویس
The Mice
 Mice live in our walls but do not trouble our kitchen. We are
 pleased but cannot understand why they do not come into
 our kitchen where we have traps set, as they come into the
 kitchens of our neighbors. Although we are pleased, we are
 also upset, because the mice behave as though there were
 something wrong with our kitchen. What makes this even
 more puzzling is that our house is much less tidy than the
 houses of our neighbors. There is more food lying about in
 our kitchen, more crumbs on the counters and filthy scraps
 of onion kicked against the base of the cabinets. In fact,
 there is so much loose food in the kitchen I can only think
 the mice themselves are defeated by it. In a tidy kitchen, it
 is a challenge for them to find enough food night after night
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 to survive until spring. They patiently hunt and nibble hour
 after hour until they are satisfied. In our kitchen, however,
 they are faced with something so out of proportion to their
 experience that they cannot deal with it. They might venture
 out a few steps, but soon the overwhelming sights and
 smells drive them back into their holes, uncomfortable and
.embarrassed at not being able to scavenge as they should

موش ها
بــرای  مزاحمتــی  امــا  می کننــد  زندگــی  مــا  خانــه ی  دیوارهــای  در  موش هــا 
ــور  ــرا همانط ــم چ ــم بفهمی ــا نمی توانی ــتیم ام ــی هس ــد. راض ــان ندارن ــپزخانه م آش
ــه  ــه در آن تل ــا ک ــپزخانه ی م ــه آش ــد ب ــا می رون ــایه ه ــپزخانه های همس ــه آش ــه ب ک
ــا  ــون موش ه ــت، چ ــال ناراح ــن ح ــتیم و در عی ــی هس ــد. راض ــته ایم نمی آین گذاش
ــزی کــه  ــرادی دارد. چی ــب و ای ــا عی ــگار آشــپزخانه ی م ــد ان ــار می کنن طــوری رفت
ــه ی  ــه خان ــبت ب ــا نس ــه ی م ــه خان ــت ک ــن اس ــد ای ــر می کن ــئله را عجیب ت ــن مس ای
همســایه ها کثیف تــر اســت. غــذای بیشــتری در گوشــه و کنــار آشــپزخانه مان 
ــف  ــاز ک ــف پی ــای کثی ــخوان و تکه ه ــتری روی پیش ــای بیش ــرده نان ه ــاده، خ افت
کابینت هــا پخــش شــده. در واقــع، آنقــدر غــذای بیشــتری در آشــپزخانه ولــو 
شــده کــه فقــط می توانــم فکــر کنــم خــود موش هــا از ایــن همــه ترســیده اند. 
ــا  ــرای اینکــه ت ــدا کــردن غــذای کافــی ب ــز، هــر شــب پی در یــک آشــپزخانه ی تمی
ــاعت ها  ــد و س ــه می گردن ــا صبوران ــت. آنه ــارزه اس ــک مب ــد، ی ــده بمانن ــار زن به
ــد  ــزی مواجه ان ــا چی ــا ب ــپزخانه ی م ــا در آش ــوند. ام ــی ش ــی راض ــا وقت ــد ت می جون
کــه آنقــدر در برابــر تجربه شــان زیــاد اســت کــه نمــی تواننــد بــا آن روبــرو شــوند. 
ــای  ــا و صحنه ه ــی زود بوه ــا خیل ــد ام ــش بگذارن ــا پی ــی پ ــد قدم ممکــن اســت چن
نمی تواننــد  چــون  برمی گردانــد،  سوراخ هایشــان  بــه  را  آنهــا  گیج کننــده 
ــوند.  ــتپاچه می ش ــت و دس ــد، ناراح ــغال بگردن ــد در آش ــت دارن ــه دوس ــان ک چن
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Fear
 Nearly every morning, a certain woman in our community comes
 running out of her house with her face white and her overcoat
 flapping wildly. She cries out, “Emergency, emergency,” and
 one of us runs to her and holds her until her fears are calmed.
 We know she is making it up; nothing has really happened
 to her. But we understand, because there is hardly one of us
 who has not been moved at some time to do just what she
 has done, and every time, it has taken all our strength, and
.even the strength of our friends and families too, to quiet us

 
ترس

ــا  ــه ب ــیمش، از خان ــه می شناس ــه هم ــک زن ک ــایگی مان ی ــح، در همس ــر روز صب ــا ه تقریب
ــکان می خــورد. زن  ــاد ت ــه شــدت در ب ــش ب ــی دود و پالتوی ــرون م ــده بی ــی رنگ پری صورت
ــل  ــی دود و او را بغ ــمتش م ــه س ــا ب ــی از م ــراری« و یک ــراری، اضط ــد، »اضط ــاد می زن فری
می کنــد تــا وقتــی ترس هایــش فروکــش کنــد. می دانیــم از خــودش در مــی آورد؛ و واقعــا 
هیــچ اتفــاق خاصــی برایــش نیفتــاده. امــا درک می کنیــم، چــون شــاید یــک نفر هــم در میان 
مــا نیســت کــه نخواســته باشــد گاهــی کاری را کــه او می کنــد، انجــام دهــد، و هــر بــار، تمــام 
انــرژی مــا و حتــی انــرژی دوســتان و خانواده هایمــان را هــم می گیــرد، تــا آرام مــان کننــد.  

Lost Things
 They are lost, but also not lost but somewhere in the world. Most
 of them are small, though two are larger, one a coat and one
 a dog. Of the small things, one is a certain ring, one a certain
 button. They are lost from me and where I am, but they are
 also not gone. They are somewhere else, and they are there
 to someone else, it may be. But if not there to someone else,
 the ring is, still, not lost to itself, but there, only not where
.I am, and the button, too, there, still, only not where I am
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اشیا گمشده
آنهــا گــم شــده اند، امــا در واقــع گــم هــم نشــده اند بلکــه جایــی در دنیــا هســتند. بیشترشــان 
ــگ.  ــک س ــری ی ــت و دیگ ــک ک ــی ی ــد، یک ــان بزرگترن ــد دوتایش ــر چن ــد، ه کوچک ان
از چیزهــای کوچــک، یکــی یــک حلقــه ی خــاص اســت و یکــی یــک دکمــه ی خــاص. 
ــا  ــد. آنه ــن هــم نرفته ان ــی از بی ــن هســتم گــم شــده اند، ول ــی کــه م ــن و جای ــرای م ــا ب آنه
یــک جــای دیگرنــد و آنجــا مــال یکــی دیگــر هســتند، شــاید. ولــی اگــر آنجــا مــال یکــی 
ــط  ــت، فق ــه آنجاس ــت، بلک ــده نیس ــودش گمش ــرای خ ــه ب ــم حلق ــاز ه ــند، ب ــر نباش دیگ
جایــی کــه مــن نیســتم، و دکمــه هــم، آنجاســت،  بی حرکــت، فقــط جایــی کــه مــن نیســتم. 

Conversation in Hotel Lounge
 Two women sit together on the sofa in the hotel lounge, bent over and
.deep in conversation.  I am walking through, on my way to my room
“!First woman, loudly and distinctly:  “I never had fun before
  I am surprised and intrigued–what a heart-to-heart they are having!
 I try to imagine her life up to now.  I try to imagine what she has
 been experiencing recently, and also the revelation this must be
.to her–the concept of fun.  My thoughts take just a few seconds
“.]Second woman, speaking softly, inaudibly:  “]mumble, mumble
 First woman:  “No, no.  Fun is a Chinese word.  Fun is Mandarin
..  It means…a kind of rice noodle

گپ در الیب هتل
خــم  نشســته اند،  هــم  کنــار  هتــل  البــی  در  مبــل  یــک  روی  زن  دو   
مــی روم.  اتــاق ام  ســمت  بــه  دارم  مــن  انــد.  صحبــت  گــرم  و  شــده اند 
زن اول، بــا صــدای بلنــد و قابــل تشــخیص: »قبــال هیچ وقــت خوشــی رو تجربه نکــرده بودم!«

ســعی  ای!  صمیمانــه  گفتگــوی  عجــب  می شــوم-  شــیفته  و  می کنــم  تعجــب 
ایــن  کنــم  تصــور  می کنــم  ســعی  کنــم.  تصــور  االن  تــا  را  زندگــی اش  می کنــم 
تجربــه  ایــن  کــه  کشــفی  همچنیــن  و  اســت،  کــرده  تجربــه  چیــزی  چــه  اواخــر 
افــکارم فقــط چنــد لحظــه طــول می کشــد. باشــد- مفهــوم خوشــی.  برایــش  بایــد 

پــچ{«  پــچ  پــچ،  »}پــچ  می کنــد:  صحبــت  آهســته  و  آرام  دوم،  زن 
زن اول: »نــه، نــه. خوشــی یــه کلمه ی چینیه. ماندارینــه. معنیش یعنی .... یه نوع رشــته ی برنج.«
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Visit to Her Husband
 She and her husband are so nervous that throughout their
 conversation they keep going into the bathroom, closing the door,
 and using the toilet. Then they come out and light a cigarette.
 He goes in and urinates and leaves the toilet seat up and she
 goes in and lowers it urinates. Toward the end of the afternoon,
 they stop talking about the divorce and start drinking. He drinks
 whisky and she drinks beer. When it is time for her to leave to
 catch her train he has drunk a lot and goes into the bathroom
 .one last time to urinate and doesn’t bother to close the door
 As they are getting ready to go out, she begins to tell him the     
 story of how she met her lover. While she is talking, he discovers
 that he has lost one of his expensive gloves and he is immediately
 upset and distracted. He leaves her to look for his glove downstairs.
 Her story is half finished and he does not find his glove. He is
 less interested in her story when he comes back into the room
 without having found his glove. Later when they are walking
 together on the street he tells her happily how he has bought his
 .girlfriend shoes for eighty dollars because he loves her so much
 When she is alone again, she is so preoccupied by what has taken     
 place during the visit to her husband that she walks through the
 streets very quickly and bumps into several people in the subway
 and the train station.  She has not even seen them but has come
 down on them like some natural element so suddenly that they
 did not have time to avoid her and she was surprised they were
 “!there at all. Some of these people look after her and say “Christ
 In her parents’ kitchen later she tries to explain something     
 difficult about the divorce to her father and is angry when
 he doesn’t understand, and then finds at the end of the
 explanation that she is eating an orange, though she can’t
    .remember peeling it or even having decided to eat it
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دیدار با همسرش
زن و همســرش آنقــدر عصبــی هســتند کــه در طــول گفتگوی شــان مرتــب بــه دستشــویی 
و  می آینــد  بیــرون  بعــد  می کننــد.  اســتفاده  توالــت  از  و  می بندنــد  را  در  می رونــد، 
می کنــد  ادرار  و  دستشــویی  داخــل  مــی رود  مــرد  می کننــد.  روشــن  ســیگار  یــک 
ــی آورد و  ــن م ــو و آن را پایی ــی رود ت ــی دارد و زن م ــه م ــاال نگ ــی را ب ــت فرنگ و در توال
ادرار می کنــد. حوالــی غــروب، دیگــر در مــورد طــالق حــرف نمی زننــد و شــروع 
می کننــد بــه نوشــیدن مشــروب. مــرد ویســکی و زن آبجــو. وقتــی زن بایــد خانــه را 
ــار  ــن ب ــرای آخری ــرده و ب ــت ک ــادی مس ــرد زی ــد، م ــارش برس ــه قط ــا ب ــد ت ــرک کن ت
مــی رود دستشــویی تــا ادرار کنــد و بــرای بســتن در بــه خــودش زحمــت نمی دهــد. 
 آنهــا در حالــی کــه دارنــد آمــاده می شــوند تــا برونــد بیــرون، زن شــروع می کنــد 
دارد  اســت.  کــرده  مالقــات  را  عشــق اش  چگونــه  این کــه  کــردن  تعریــف  بــه 
دســتکش های  از  لنگــه  یــک  می آیــد  یــادش  یکهــو  مــرد  کــه  می زنــد  حــرف 
ــزد. او را  ــم می ری ــه ه ــود و ب ــفته می ش ــورا آش ــت و ف ــرده اس ــم ک ــت اش را گ گرانقیم
ــام  ــتان زن ناتم ــردد. داس ــتکش اش بگ ــال دس ــن دنب ــه ی پایی ــا در راه پل ــد ت ــرک می کن ت
ــه  ــتکش اش ب ــدون دس ــی او ب ــت. وقت ــرده اس ــدا نک ــتکش اش را پی ــم دس ــرد ه ــده و م مان
اتــاق برمی گــردد عالقــه ی کمتــری بــه داســتان زن دارد. بعــد وقتــی بــا هــم دارنــد 
ــت  ــک جف ــور ی ــه چط ــد ک ــه زن می گوی ــحالی ب ــا خوش ــد، او ب ــدم می زنن ــان ق در خیاب
ــت دارد.  ــی دوس ــون او را خیل ــده، چ ــرش خری ــت دخت ــرای دوس ــتاد دالری ب ــش هش کف
     زن وقتــی دوبــاره تنهاســت، آنقــدر فکــرش مشــغول جریان مالقات با شــوهرش اســت که 
بــا شــتاب در خیابان هــا راه مــی رود و بــه چندیــن نفــر در مترو و ایســتگاه قطار تنــه می زند. او 
حتــی آنهــا را تــا بــه حال ندیده امــا چنان یکهو مثــل چیزهای طبیعــی و عادی با آنهــا برخورد 
کــرده کــه آنــهWا حتــی فرصــت نکرده انــد از او دور شــوند و او هــم تعجــب می کــرد آنهــا 
اصــال چــرا آنجــا بوده انــد. بعضــی از ایــن آدم هــا برمی گشــتند و می گفتنــد: »چــه خبــره!«. 
     بعــد زن در آشــپزخانه ی خانــه ی والدیــن اش ســعی می کنــد چیــزی ســخت را در مــورد 
ــه پــدرش توضیــح دهــد و وقتــی پــدرش نمی-فهمــد او عصبانــی می شــود و  طالق شــان ب
ــت  ــه پوس ــورد، اگرچ ــال می خ ــک پرتق ــد دارد ی ــت اش می فهم ــان صحب ــت در پای آنوق
گرفتــن آن را یــادش نمی آیــد یــا حتــی این کــه می خواســته پرتقــال بخــورد یــا نــه. 
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In a House Besieged
 In a house besieged lived a man and a woman. From where
 they cowered in the kitchen the man and woman heard small
 explosions. "The wind", said the woman. "Hunters", said
 the man. "The rain", said the woman. "The army", said the
 man. The woman wanted to go home, but she was already
 .home, there in the middle of the country in a house besieged

 
در یک خانه ی محاصره شده

می کردنــد.  زندگــی  زن  یــک  و  مــرد  یــک  محاصره شــده،  خانــه ی  یــک  در 
ــای  ــدای انفجاره ــد، ص ــه بودن ــاه گرفت ــپزخانه پن ــی در آش ــرس، جای ــه از ت ــرد و زن ک م
مــرد گفــت: »شــکارچی هان.« زن گفــت:  »بــاده.«  کوچکــی می شــنیدند. زن گفــت: 
هــم  االن  امــا  بــرود،  خانــه  بــه  می خواســت  زن  »ارتشــه.«.  گفــت:  مــرد  »بارونــه.« 
محاصره شــده.  خانــه ی  یــک  در  شــهر  حومــه ی  وســط  در  آنجــا  بــود،  خانــه  در 

Trying to Learn
 I am trying to learn that this playful man who teases me
 is the same as that serious man talking money to me so
 seriously he does not even see me anymore and that patient
 man offering me advice in times of trouble and that angry
 man slamming the door as he leaves the house. I have
 often wanted the playful man to be more serious, and the
 serious man to be less serious, and the patient man to be
 more playful. As for the angry man, he is a stranger to me
 and I do not feel it is wrong to hate him. Now I am learning
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 that if I say bitter words to the angry man as he leaves the
 house, I am at the same time wounding the others, the
 ones I do not want to wound, the playful man teasing, the
 serious man talking money, and the patient man offering
 advice. Yet I look at the patient man, for instance, whom I
 would want above all to protect from such bitter words as
 mine, and though I tell myself he is the same man as the
 others, I can only believe I said those words, not to him,
.but to another, my enemy, who deserved all my anger

 
تالش برای یادگیری

ــل  ــذارد مث ــن می گ ــر م ــه س ــر ب ــه س ــوخ ک ــرد ش ــن م ــه ای ــرم ک ــاد بگی ــم ی ــعی می کن س
ــا مــن صحبــت می کنــد  ــاره ی پــول ب ــا جدیــت درب همــان مــرد جــدی اســت کــه آنقــدر ب
کــه دیگــر حتــی مــرا نمی بینــد، یــا آن مــرد صبــور کــه در مشــکالت نصیحــت ام 
ــد.  ــم می کوب ــه ه ــه، در را ب ــردن خان ــرک ک ــِت ت ــه وق ــی ک ــرد عصبان ــد و آن م می کن
ــر جــدی باشــد،  ــرد جــدی کــه کمت ــر باشــد، و م ــرد شــوخ خواســته ام جدی ت ــب از م اغل
و مــرد صبــور کــه شــوخ تر باشــد. امــا مــرد عصبانــی؛ او برایــم غریبــه اســت و فکــر 
ــی  ــرد عصبان ــه م ــر ب ــرم اگ ــاد می گی ــاال دارم ی ــد. ح ــدی باش ــر از او کار ب ــم تنف نمی کن
ــران  ــان دارم دیگ ــم، همزم ــراه بگوی ــد و بی ــد ب ــرک می کن ــه را ت ــه دارد خان ــی ک در حال
ــه  ــر ب ــه س ــوخ ک ــرد ش ــم، م ــان بده ــم آزارش ــه نمی خواه ــی ک ــم، دیگران را آزار می ده
ــت  ــه نصیح ــور ک ــرد صب ــد و م ــرف می زن ــول ح ــه از پ ــدی ک ــرد ج ــذارد، م ــرم می گ س
ــم از  ــه می خواه ــش از هم ــه بی ــم ک ــگاه می کن ــور ن ــرد صب ــه م ــال ب ــال، مث ــد. بااینح می کن
ــم  ــه خــودم می گوی ــد مثــل حرف هــای خــودم در امــان باشــد، و اگرچــه ب ایــن کلمــات ب
ــات را  ــن آن کلم ــه م ــم ک ــاور کن ــم ب ــا می توان ــت، تنه ــر اس ــای دیگ ــل مرده ــم مث او ه
ــه ام. ــت، گفت ــق اوس ــم ح ــه عصبانیت ــمن ام، ک ــر، دش ــر دیگ ــک نف ــه ی ــه ب ــه او، بلک ــه ب ن
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زدم دولــب پارچــه مانتــو را هــم آوردم. 
هــق هــق مــی کــرد. بلیــز نخــی مشــکی 
از زیــرش  تنــم کــرد و  از یقــه  ام را 
ــرش  ــش س ــید. ک ــرون کش ــو را بی مانت
ــری  ــت روس ــام را بس ــرد موه ــاز ک را ب
ــاس  ــرم. لب ــت روی س ــکی را انداخ مش
ــان  ــود. خانم ــده ب ــگ ش ــکی ام تن مش
بــود. زن همســایه، چهارپایــه  شــلوغ 
اتــاق. گوشــه  نشــاندم  آورد  ای 

تنــگ  راهــرو  در  خــوران  تلــو  تلــو 
ــی  ــی روم.ســر کــج م ــو م ــوس جل اتوب
و  خــواب  هــای  صــورت  در  کنــم 
ــی شــوم. هیچکدامشــان  ــره م ــدار خی بی
دســتی  ســاک  بــه  پــام  نیســتند.  او 
کــه  زمیــن  کنــد.  مــی  گیــر  زنــی 
میخــورم شــکمم تیــر مــی کشــد. بــوی  
ــم را  ــی بازوی ــد. زن ــی آی ــا م ــرق  پ ع
کنــد.  بلنــدم  میخواهــد  گیــرد  مــی 
ــن.« ــم ک ــی زنم:»ول ــس م ــتش را پ دس

صندلیهامــان  روی  همانجــا  روســریم 
افتــاد. موهــای وز شــده ام خیس از عرق 
ــت. ــبیده اس ــم چس ــانی و گردن ــه پیش ب

ــت  ــار دس ــدارم. چه ــدن ن ــد ش ــای بلن ن

ندیــد را  شــوهرم  هیچکــس   
نیســت.  کنــم  مــی  بــاز  کــه  چشــم 
بــاران بــه شیشــه مــی زنــد. عــرق از 
تیــره پشــتم ســر مــی خــورد پاییــن.

کشــم.  مــی  صندلــی  زیــر  دســت 
دمپایــی هــام را تابــه تــا مــی پوشــم. 
کســی در راهــرو نیســت. نــور قرمــز 
اتوبــوس  هــای  صندلــی  بــاالی  از 
شــروع مــی شــود، زمیــن کــه مــی 
اســت. محــض  تاریکــی  رســد 

آخریــن بــار کــه تابلــوی ســبز رنــگ از 
جلــوی چشــمم رد شــد، از پشــت شیشــه 
دیــدم. را  تهــران  تــا  پانــزده  خیــس 

ســر مــی چرخانم شــاید ببینمــش. چیزی 
نمانــده برســیم بایــد همین اطراف باشــد. 
مــی  صندلــی  بــه  دســت 
شــوم.  مــی  راهــرو  وارد  گیــرم 
زن همســایه کشــاندم تــوی اتــاق. در 
رابســت. صورتــش مثــل کــف گیــر 
ــی  ــک م ــی زد. اش ــرق م ــود و ب ــن ب په
ریخــت. بــا پشــت دســت آب بینــی 
ــای  ــه ه ــرد. دکم ــی ک ــاک م اش را پ
مانتــوم را بــاز کــرد دســتش را پــس 

شوهرم را ندید  هیچکس

|مینا سعادت پور
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و پــا در راهــرو جلــو میــروم. کــف 
دســتهام تــه ســیگار و پوســت تخمــه 
پاهــای  بــه  چنــگ  اســت.  چســبیده 
مــرد  یــه  شــما  میزنــم:»  پیرمــردی 
جــوون ندیــد؟ روی چشــم راســتش 
ــود اینقــدری.« ســعی مــی  یــک غــده ب
ــم  ــم حج ــای لرزان ــت ه ــا انگش ــم ب کن
یــک پرتقــال بــزرگ را نشــانش دهــم. 
مــی گویــد نــه. صــداش آرام اســت. 
کســی را درســت نمــی دیــدم .ســرگیجه 
ــه هــای مبهــم ســیاه کــه در  داشــتم. هال
خانمــان چــپ و راســت مــی رفتنــد.
ــد. ــی پیچی ــرآن در گوشــم م صــدای ق

روبرویــم  اتــاق،  در  کنــار  شــوهرم 
ــگار.  ــود ان ــر ب ــش بهت ــود. حال ــته ب نشس
ــر  ــاه آخ ــن دو م ــورد. ای ــی خ ــای م چ
نداشــت. زدن  حــرف  نــای  حتــی 

مــی  هــم  عمــل  گفــت:»  مــی 
تصمیــم  شــد.  مــی  همیــن  کــردم 
نخــور.«  غصــه  گرفتیــم  درســتی 
ــادم  ــتی ی ــل و درس ــر کام ــچ تصوی هی
بــود  بهتــر  کــردم  نگاهــش  نیســت. 
قبلــی  صــورت  هنــوز.   بــود  زیبــا 

اش درســت یــادم نبــود قبــل از ایــن 
ــج  ــمش را ک ــه چش ــزرگ ک ــال ب پرتق
و معــوج کنــد. خیلــی ســال بــود از 
همــان چهــار ســال پیــش کــه کوچکتــر 
بــود دکتــر گفــت عمــل.  از گــردو 
تنهــا  خانــه.  گوشــه  نشســت  آمــد 
کاری بــود کــه مــی شــد انجــام داد.

زن هــای ســیاه پــوش مرا بــاد مــی زدند، 
گالب بیــخ دماغــم مــی گرفتنــد آب 
قنــد می دادنــد و مــن نمــی دانســتم چــرا.

ــم  ــت. نزدیکی ــرد اس ــوس س ــف اتوب ک
ــداش نکــرده ام. دســت  ــوز پی و مــن هن
بــه پایــه صندلــی هــا مــی گیــرم و خــود 
ــه  ــم نیم ــر چش ــانم. ه ــی کش ــو م راجل
بــازی مــی بینــم دســت بــه دامنــش 
ــاده  ــد؟ پی ــو ندی ــوهر من ــوم. ش ــی ش م
مــی  نشــانش  را  تقــال  پــر  و  نشــد 
دهــم. بــرای مســافر هــای خــواب و 
ــدر  ــه چق ــم ک ــی کن ــف م ــدار تعری بی
ــه عمــل شــد.  ســخت شــوهرم راضــی ب
ــی  ــا م ــد. ی ــواب گیجن ــان از خ اکثرش
ــد.  ــی دهن ــکان م ــر ت ــا س ــه ی ــد ن گوین
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کمکــم  خواهنــد  مــی  تاشــان  چنــد 
کننــد. بلنــد شــوم. آب بخــورم. بــه 
حــاال  نمیکنــم.  اعتنــا  حرفهاشــان 
نصــف  تــا  نیســت.  او  و  نزدیکیــم 
بــا هــم بودیــم. خوشــحال بــود. راه 

ــت  ــید. جمعی ــی کش ــیگار م ــوهرم س ش
خانمــان را نــگاه مــی  کــرد و دود را  
ــاز  ــان ب ــی داد. در خانم ــرو م ــق ف عمی
ــا  ــد،  ب ــی آمدن ــیاه م ــای س ــود آدمه ب
مــن دســت مــی دادنــد، گریــه مــی 
کردنــد. کســی شــانه هــام را مــی مالیــد. 
شــوهرم را نــگاه کــردم بــا انگشــت 
ســبابه بــه مــچ دســتم اشــاره کــردم کــه 
بفهمــد دیــر شــده اســت. بلنــد شــد رفت 
بیــرون ایســتاد. دســت بــه برآمدگــی 
پولهــای گوشــه ســینه بنــدم کشــیدم. 
بلنــد کــه شــدم زنهــای ســیاه مویــه 
ــان در  ــد. صداهاش ــان دوره ام کردن کن
ســرم مــی پیچیــد: گریــه کــن. بــه فکــر 
اون بچــه بــاش. دق مــی کنی.گفتــم مــا 
ــم تنهــا مــی  بچــه دار نمــی شــویم. گفت
روم دستشــویی حیــاط. کنــار زدمشــان. 
ــه  ــه ب ــرد. ارث ک ــش م ــال پی ــدرم س پ

دســتم رســید گفتــم خــرج عملــت جور 
شــد گفــت نــه. مــاه هــا بحــث کردیــم. 
گفــت اوضــاع خــودش را مــی دانــد چه 
عمــل شــود چــه نــه فرقــی نــدارد. گفت 
خــرج دوا درمــان  خــودم کنــم تــا بعــد 
ــادگاری از  ــت ی ــم. خواس ــا نباش او تنه
خــودش بگــذارد گفــت بگــذارم دلــش 
خــوش باشــد. بچــه بابــا میخواســت 
آیــد. نمــی  یــادم  نکــردم.  قبــول 

و  رفتــه  آخــر  تــا  را  راهــرو  بــار  دو 
میزنــم.  عــق  نیســت.  ام،  برگشــته 
زردآبــی را کــه تــا دهانــم بــاال مــی آید، 
قــورت مــی دهــم. نزدیــک راننــده مــی 
رســم دو زانــو مــی شــوم:» شــما  جایــی 
بشــه؟«  پیــاده  کســی  نداشــتید  نگــه 
آیــد.  مــی  کــش  ســرم  در  نــه 
وســایلت  نزدیکیــم  گویــد  مــی 
نــدارم. ای  وســیله  کــن.  جمــع  را 

جلــو در حیــاط دمپایی پوشــیدم. نگاهی 
ــرون زدم.  ــه بی ــود از خان ــمتم نب ــه س ک
عکســی به ســینه دیــوار خانمان چســبیده 
نیامــد کجــا  یــادم  بــود  آشــنا  بــود. 
دیدمــش. دویــدم. شــوهرم  ســر کوچــه 
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ــود. گفــت آرام. دســت روی شــکمم  ب
بــاش.  مراقبــش  گفــت  و  گذاشــت 
ترمینــال که رســیدیم دو تا بلیــط گرفتم. 
نفســم تنــگ بــود. پــول هــا از عــرق نــرم 
ــد  ــود. خــودش از کجــا مــی دان شــده ب
عمــل بــی فایــده اســت. بلیــط تهــران را 
گرفتــم. تهــران بــزرگ اســت عمــل کــه 
ــدیم.  ــوار ش ــود س ــی ش ــوب م ــد خ کن
تمــام بدنم نبــض دارد. پاهام انــگار جان 
تــازه گرفتــه باشــد. در راهــرو مــی دوم.

ــاز از تــک تکشــان مــی پرســم. شــانه  ب
همــان  دهــم.  مــی  تــکان  را  هاشــان 
جــواب هــا و دلســوزی هــای قبلــی. 
ــه  ــادگاری ب ــم. ی ــی خواه ــه نم ــن بچ م
چــه درد مــی خــورد وقتــی خــودش 
بــه حرفــش گــوش  باشــد.  کنــارت 
ــدا.  ــان خــودم باشــد بع ــدادم. دوا درم ن
کاش پیــداش مــی کــردم. رســیدیم. 
ــک  ــردم ت ــت و م ــاز اس ــوس ب در اتوب
ــه  ــاالی پل ــی شــوند. ب ــاده م ــوک پی و ت
ــم  ــر خواب ــتاده ام اگ ــک ایس ــای باری ه
ــود.  ــاده ش ــتم پی ــود نمی گذاش ــرده ب نب
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 قبل از این که 
خانه ات را تسخری کند

یدی کنستانتین سمیینوف|ناصر بایرن

چشم به راهم باش تا برگردم

چشم به راهم باش تا برگردم
فراوان چشم به راهم  باش

چشم به راهم باش زمانی که باران 
های پاییزی

غم و اندوه را به همراه می آورند
چشم به راهم باش هنگامی که برف 

ها پارو می شوند
چشم به راهم باش در تابستان

چشم به راهم باش زمانی که دیگران 
را کسی چشم به راه نیست

و دیروزشان فراموش شده است
چشم به راهم باش زمانی که از 

سرزمین های دور
نامه ای به دستت نمی رسد

چشم به راهم باش زمانی که همه در 
ناامیدی

چشم به راه هم اند

چشم به راهم باش تا زمانی که 
برگردم

 آرزوی خوشبختی نکن
برای همه کسانی که قلبشان می داند

چه زمانی فراموش کنند
بگذار مادر و پسر باور کنند

به اینکه نیستم
بگذار دوستان از انتظار خسته شوند

کنار آتش بشینند
وشراب تلخ بنوشند

تا روح شان را به یاد بیاورند
چشم به راهم باش

و  همراه آنها بنوش و صبر کن
چشم به راهم باش تا زمانی که 

برگردم،
با اینکه همه میمیریم.
کسی منتظر من نماند

بگذار بگوید: خوش شانس بودی
نمی فهمند و منتظر نبودند

انتظار کشیدی
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همچون در میان آتش
چگونه من زنده ماندم..خواهیم 

دانست
تو مرا نجات دادی

تنها ما همراه تو
تنها تو بهتر از هر کسی
 قادر بودی منتظر باشی!

او را بکش قبل از اینکه 
خانه ات را تسخیر کند

 اگر به خانه ات تعلق خاطر داری
همان جای روسیه که سرآغازت بود

 زیر پوشش خانه چوبی
همان جایی که در گاهواره تاب

 می خوردی
اگر آن خانه برایت گران است

دیوارهایش، مطبخ و پسله هایش
با پدرم، پدر بزرگم و پدر پدر بزرگم

که در این زمین راه پیمودند

اگر این باغ بی نوا برایت گران است
 و وزوز زنبورهایش در گلهای ماه مه

 صد سال پیش زیر درختی توانا
بر پیشاب پدربزرگ منتظر باش

و زمین خانه اش
اگر نمی خواهی فاشیسم  

پایمال اش کند
اما او پشت پیشاب پدر بزرگ نشست

و درختان باغ همه پژمردند

اگر مادرت برایت گران است
و با پستان هایش  زندگی ات 

بخشیده است
از پستان هایی که مدت ها 

خشک شده اند
اگر تحمل ایستادگی در برابر 

فاشیست ها را نداری
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کنار آن ها باش
و رخسار چروک خورده شان را 

ببوس
پس دست هایتان را در هم بند کنید  

و دست در دستانشان
 آن ها را در گهواره هایتان بپذیرید

تا لباس های خیانت بار شان را 
بشورید

و تخت آنها را جدا کنید

اگر پدرت را به فراموشی نمی سپاری
که در دستانش تو را نوازش می کرد

و چه سرباز شریفی بود
 در برف های کارپات ناپدید گشت

و برای ولگا و دن جان داد
سرنوشت اش را نثار میهن کرد

اگر تو  نمی خواهی این سان باشی
هر چند روح واالی او در تابوت زنده 

است
چون چهره ی سربازی بر صلیب

 فاشیستی  آن را برداشت 
و به زمین انداخت

و در جلوی چشمان مادرم

بر چهره اش پای نهادند

اگر نمی خواهی جان خود را 
 نثار کنی

کسی که با هم راه می رفتیم
کسی که زمانی طوالنی همدیگر را 

بوسه می زدیم
تو یارای شیفتگی اش نبودی

چون فاشیست ها در زندگی اش
در گوشه ای به زور نگهش داشتند

و هر سه را به صلیب کشیدند
و برهنه بر روی زمین گذاشتند

همانگونه که برای به دام انداختنشان 
این سه سگ

در ناله ها، در نفرت و در خون گشتند
همه وجودتان آن کرانه مقدس است

با تمام نیروی عشق مردانه

اگر تو سالحی فاشیستی داری
در هیچ روزگاری توان نثار کردن 

نمی یابی
در خانه ات هستند

 جایی که زندگی ات، زن و مادرت
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 و همه آنچه را که وطن می نامیم
می دانی هیچ کس آنها را 

نجات نمی دهد
اگر تو آنها را نجات ندهی
می دانی هیچ کس آنها را 

از بین نمی برد
اگر تو آنها را از بین نبری

و هنگامی که در مورد عشق خود 
سکوت می کنی

کسی کشته نمی شود.
سرزمین ات جایی که در آن رشد 

کردی 
و خانه ات جایی که در آن 

زندگی کردی
میهن خود را آواز ندهید

بگذار برادرت در نبرد با فاشیست ها 
کشته شود

بگذار فاشیست ها 
همسایه ات را بکشند

این برادر و همسایه تو هستند که باید 
انتقام  بگیرند

و تو آن وقت هیچ عذری نداری
چون دیگران پشت سر کسی قرار 

نمی گیرند
و با سالح غریبه ها انتقام نمی گیرند

هر فاشیست برادر تو را می کشد
اما نه.. تو سرباز میهنی

و می کشی فاشیست ها را
پس نه.. به انتظار منشین

و نباید در خانه ی تو کسی گریه کند
پس در کنار مردگان می مانی

جنگی که به خواست آنها نبود
بگذار خانه اش بسوزد.. اما تو نگذار

حتی اگرعزیزترینت باشد
و بگذار بیوه بماند

بگذار گریه کنند.. نه برای تو
که برای به دنیا آمدن کودکی

نه برای تو بلکه برای خانواده اش
پس بیهوده بگذار منتظر باشند

و دست کم یکی را از پای درآور
و هر چه سریعتر او را از پای 

درآورید!
چند بار او را می بینی..

پس بارها و بارها او را بکش
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ایــران  شــهر های  بمبــاران  از  پــس 
 » ــر ــاره اصغ ــعر »دوب ــدام ش ــط ص توس
را داد بــرای چــاپ در ویــژه هــرن و ادبیــات 
بــار  یــن  آخر شــد.  هــم  چــاپ  کــه  کادح 
بــا او قــرار تلفنــی گذاشــتم کــه بــروم 
ببینمــش گفتــم چــه بیــاورم برایــت، 
را. دوســتان  و  خــودت  کتاب هــای  گفــت 

 غالمرضا مرادی/ روزنامه اعتماد

بــه  منتهــی  شــعر  شــب های  در   
ع  »مــزار شــعر  او  از  همه جــا  انقــالب، 
او  و  می خواســتند  را  شــمال«  ســز 
ــت  ــون و گوش ــا خ ــعر ب ــن ش ــه ای ــم ک ه
»مــن  می خوانــد:  بــود،  درآمیختــه  او 
ز  می آیــم/  شــمال  ســز  ع  مــزار از 
رسزمــنی برنــج ایــن طــالی تلــخ ســفید/ 
ــن  ــون م ــره خ ــه آن قطره قط ــه دانه دان ک

اســت«.

انقــالب،  از  بعــد  صالحــی  بهمــن 
ــنی  ــت و ب ــرتی نوش ــی بیش ــعر آیین ش
طرفدارانــی  هــم  مذهبــی  جریان هــای 
و  آب«  »بانــوی  شــعر  دو  کــرد.  پیــدا 
و  نیمایــی  اولــی  کــه  او  »ذوالجنــاح« 
ل اســت، اعتبــار تــازه ای بــرای  دومــی غــز

خریــد. او 
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کــه  تاریخــی  تقســیم بندی های  در 
نوشــته  هــم  دســت  روی  از  معمــوالً  
از نــام امرهوشــنگ  می شــوند، پــس 
و  نیســتانی  منوچهــر  و  ابتهــاج 
حســنی مــزنوی و ســیمنی بهبهانــی و 
محمدعلــی بهمنــی، حتــی نــام اصغــر 
واقــدی و محمــد ذکایــی )هومــن( نــزی 
بهمــن  از  کســی  کمــرت  امــا  می آیــد 

می کنــد. یــاد  صالحــی 
 مرتضی کاردر/ همشهری آنالین

ل نــو از شــاعرانی  بهمــن صالحــی در غــز
آموزه هــای  می کنــد  تــالش  کــه  اســت 
در  را  امــروز  شــعر  اتفاق هــای  و  نیمــا 
ل بــه کار گــرد و غزلــی تصویرگــرا، بــا  غــز
ــالوه  ــد. ع ــت ده ــن به دس ی ــی امروز زبان
شــاعری  نخســتنی  صالحــی  ایــن،  بــر 
ل را تقطیــع کــرده اســت تــا  اســت کــه غــز
ل درصــورت نــزی بــه شــکل شــعر  غــز

نیمایــی به نظــر برســد؛ 

اســالمی  انقــالب  از  پــس 
ــن  ــعر بهم ــی در ش ــای مذهب گرایش ه

امــا چنان کــه  صالحــی جلــوه می کنــد. 
به معنــای  را  او  نمی تــوان  گذشــت 
متعــارف کلمــه شــاعر انقالبــی مذهبــی 
ین  نام آشــناتر از  یکــی  کــرد.  قلمــداد 
آب«  »بانــوی  شــعر  او  شــعرهای 
ــه  ــود ک ــی ب ــی کس ــن صالح ــت. بهم اس
نخســتنی بار تعبــر بانــوی آب را بــرای 

بــرد. بــه کار  زهــرا)س(  حــرضت 

|
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 شعر سپید، شعر امروز
 
به انتخاب | حمیدرضا اکبری شروه

شلیک

من و این گلوله
به یک اندازه 

مرده ایم
آن قدر که با کلمات

شلیک کرده ام
رو به خودم

آسان تر از این
نمی شد مرد

پرده ها را کشیده ام
تاریکی

تفنگی است
از هر طرف که ماشه را بکشد

من و 
کلماتم

به یک اندازه
متالشی خواهیم شد!

 شهرام فروغی مهر

۱
همه 

شکوفه به تن ،
جزء یکی.

۲
باد 

به هزار سو ؛ 
 رقص علف ها.   

 لیال ناظر زاده

                

الشخورانی که
بر گهواره ها گمارده ایم

اژدهای بی گردن
در سوزن رود می پلکد

تمام جانورانی که
از آب می خشکند
به سایه ی دیواری
به خواب رفته اند
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کودک
با قنداق پشت گلیگاهواره

به قارچهای مهلک می نشیند

به خواب رفته اند
دایگان فرشتگان

در پر درناها
به زمستانی

دور می شود از گهواره
تا خواب درناها را

بیاالید!

 بهرام اردبییل

 
               

اندوه مخور 
شبان میش های پابه زا

بهارکه بیاید
دشت سرشار می شود 

ازطنین زنگوله ی بره ها 
ومهربانانه دربرت خواهند گرفت 

شادمانی 
آسمان وعلف. 

 منصور مملیل. 

                 

من خورشیدم
     هر روز صبح طلوع می کنم وسط 

زندگی
       قلبم قوری چینی کوچکی است

  با طرح گل سرخ
دستانم بوی ناِن نازک محلی می دهد

    به حیاط می روم
    بابونه دامِن ویِل بلندم را

    می تکانم وسط باغچه
گله ی گنجشکی از چشمانم سرازیر می 

شود
 باالی دیوار

       وسط ُکنار همسایه
لِب باغچه

      می خندم
 گنجشکهای همیشه مست دیوانه، می 
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خوانند:
خورشید زنی است 

     از شمال دشتستان

 معصومه خدادادی

                

تنها با دیوارها حرف می زند
این روزها

مردی که در من به دنیا می آید
بی سرزمین

پرنده ای که آسمانش را
ابرهای آذر دزدیده اند!

 لیال کیاین کیا

               

بادکنک هم نیستم
که به شیطنت کودکی

بخورم به شاخه ای
دری

دیواری
ودلم وا شود!

 احمد دریس

       

من در هیج عکسی 
مثل همه ی ابرها 

جوان نیستم 

تا پرنده های مهاجر 
روی دریا 

پر از سایه های 
درخت و تبر 

همه هم خیلی شکسته نیستند 
هیزم شکن ها 

که هن هن 
صدایشان را از دریا 

غروب آفتاب کسی که به ساحل 
می آورد 

از همین کوسه های کوچک هم 
اگر ماهیگیر نیست 

نترسیده باشد.....

 ابوالقاسم ایراین

               
از پنجره سرک میکشم 

نفیر گلوله است و 
دهان های کف آلوده

پرده را می آویزم
دارم سینوهه می خوانم؟

از مجموعه ی" مزامیر آپارتمانی"

 لهراسب زنگنه

               
از زن 

نه زرد می ماند 
نه سپید

تنها بوته ای با گل سرخ.

 شیری�ن ترایب
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خیزها از لباس شِب تو شروع میشود به 
رِگ  

خواب های  بعد
از روشن  کردِن  گوشی

انداختِن  دلهره  وسِط  روبوسی 
از استارت  ماشین

از جایی که ختِم ناتماِم عصاره ها 
بر تن ات 

مزه ی شالی ی  کناِر جلگه ها  می دهد.

خیزها از  عصای من و 
آهوان  بازوی جنگلِی  تو 

خیزها 
با همان زبانی که باِج  اول 

پشِت بیدها  بوسیدمت 
و جنون

از کوچ ما برگشته بود
محبوب من !

تکرار همه ی خیزها تجربه ی خووب 
یک بال و 

هزاران  بام  است
مثل  بمب

در کمربندِی  اردیبهشتگان
منفجرم  کنی

مجسمه های  دانشگاه
از ستاره های  خسته 

خونی 
تازه  بگیرند

در  اسب های   تو 
فرو  بریزم  دهان

دهانم
دهانم اما از خواب های علفی ات 

خیز 
بیرون داده بود 

به آن شیهه ی همیشه 
که منتظرم

در

 خیابان ها  نیستی
منتظرم 

در خیابان ها  نیستی.

 اهورا آیین پور

               
گاهی که از سر اتفاق های  بی همیشه  

"بی" افتاده در دار 
پرِت "فراز" هایم می شوم 

پرِت "نمی روم راه" 
تا بعد بگویم ماه 

و ماه بیاید توی اتاق 
بگویم دریا  

بیاید توی زیر سیگاری و 
موج بر دارد خاکسترت 

بردارد و 
بی افتاده در دار 

دست هایم  
دور لحظه های پرت  

حلقه که نمی شود 
 

پرِت خواب هایم که نیستم دیگر: 
روی شکل نیامده ات 

 دراز به دراز بیفتم 
پرِت چروک های پتو  

بلند شوم و  
استخوان های دریا بترکد از درد 

اتفاقی هم از سر اتفاق حتا  
که نمی افتد 
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سخت نیست پرت اول شعرم شوی؟ 
با من  

با دودهای دار... 
پرِت ماه حتا اگر دلت خواست 

که بی افتاده  
بیدار! 

بی دار! 

 بگو در ماه خاکم کنند

 فراز بهزادی

               

دست تو 
          - هر چند پس کشیدی -

هنوز در دست من آواز می خواند
من نمی دانستم 

نه آن زمان تر
 و نه اکنون

اما
دست ها رازهای بسیار را آتش می بارند

و هر بار که یکی را به دست می گیری
وجد بهشت بر وحشت جهنم می خندد

حاال فقط خواب دستانی می بینم
که آرامش نیزارها را

آشفته می کند.
 

 سعید مهمیین 

                
اینجا

به نام نامی رنج

باال می آورم شادمانی و 
آغوش می گشایم

بر هر چه زخمی ست
آن سان که شقیقه ام

شیهه می کشد.

 آریا آریاپور

 

دستم را بگیر *حسینو*
پا بردار

عشق به اختیار
دستت دور موهای شاللم
وسط شهر با هم بچرخیم

با اختیار عقل
 لیال صیغه عقدمان را بخواند

مذهب به اختیار دعا کنیم
کره ی زمین یخ بزند

چاه های نفت منجمد شود
و هیچ گلوله ای از دهان تفنگ شلیک 

نشود
تو ارام بخندی

من با لهجه ی *دشتسونی*بله بگویم
جوانان ِکل بِکَشند

 مادرت *هشکله* بخواند
ازادی به اختیار

  وسط میدان خان، *بندری* برقصیم
جهان بی اختیار گرم شود

جان بگیرد
بدون چاه نفت

بدون بمب
و مردانی بدون سیاست

معصومه- خدادادی
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هیچ آیینه ای
مرا جوان تر نمی بیند

هیچ دوره گردی
تولد پرنده را نمی بخشد!

مان کمیایس  پرژ

                

از فرارهای مثلثی شکل
تنها دو نفر بودند
که ناپدید شدند

و کسی که خروج از مذهب ات را 
دوست تر می داشت

شکل سومی بود!

 نیب شهبازی

              

کل تورا غروب میبینم
وخودم راگمشده درظلمات

این غروب را
دریاهم هم هم شنیده

اگرپاداشت ماسه هارا
کنارمیزد

ومی افتاد
روی کول آخرالزمان

گوش ات رابیارجلوتا
غروب رابپیچانم

-
-

فردا مشخص میکند
که چقدر

غروبی-------

 فاطمه بردخوین

               

از دست هایت بویی نبرده
فصلی که برای دیدار

گل نمی دهد

می ترسم چشم خیابان را 
عاقبت 

منقار کالغ ها کور کند!

 بارما شرییب

                 
آن زمان که برقصی

با ساق های برهنه
بر سنگفرش خونین

در سکانس معشوقه ی غمگین
و زیبایی تو

و تمام تو
فوران شعور و شعر

 با ملحفه های خواب موهایمان
طنابی می سازیم
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برای رسیدن به سنگفرش شهر 
 از این ارتفاع پست     

 سمیه فرهمندیان 

                

در باغ ارم شیراز از تو به شکل شعر
تندیس برهنه یی ست

با زخم کوچکی
که من تراشیده ام

جهانگردان به شرم
پیراهن از گلبرگ
بر تو می پوشانند

دردمندان نظر به عطر خاطره
خم می شوند کنارت بگیرند

و بگریند
در دستمال کاغذی

احمد فریدمند )الف - روز( 
               

باد می وزد
بر غنچه های بادبادکی

که نشسته روی تنم

باد می رود
می روید

شالق می زند
نفیر می کشد

پنج بار سخت

برشاخه های پنج پنجه ای
که نقش زده ام

بر پنج کنگره ی خرنج خورده ی
سرت

تاب نمی برد دلم
که پنج گوشه ی لبت

هرچه ُرژ می کارم
کبود می زند

بر حس
بی بوسه رفتنی

که باد شده ام
به باد رفته ام!

 اسکندر احمدنیا

پشت سر درخت های مقدس 
زنی با کاله خود و زره

از جنگ های پیش از خودش
حرف فرو می کرد در دهان اهالی!

که سرزمین شان
افتاده بود از دستهای پادشاه 

و هر تکه اش را پرنده ای به منقار 
می برد به درک های دور!

گاهی می کشید 
 شمشیر را برای درخت 

 درخت را برای اهالی 
و خودش که فکر می کرد 

اگر خوابش ببرد 
پرنده ها  می خورند 

آخرین تکه ی سرزمین را!
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زنی با کاله خود  و زره 
بازمانده ی جنگ های پیش از خودش 

نگران خیانت پادشاهی ست 
که از دست هایش افتاد.

 شمیا زنگنه

                

می خواهم مجسمه شوم 
همین حاال 

با فنجان چای در دست 
و شاخه ی شعر بر لبانم 

ای کاش سنگ می شدم 
تا تو بتوانی 

بی شرم و قاعده 
به من دست بزنی

گردگیری ام کنی
و شاید هم که 

ببوسی 

 جالل خسروى

دنیا
به من که می رسد

چه زود
تمام می شود

این است
سهم من

از تمام جهان!

محسن مرادی
لب های مختصر

دارم کشیده می شوم به درازا
پایت را از دایره بیرون بکش !

بگذار این خط ادامه داشته باشد
ما چند نفریم
واین کالغ...

جلوتر بیا !
این صندلی برای نشستن توایستاده است.

چقدر تلخ بود نشستن در تنهایی وبه 
جای چند نفر ...

کاش زبانم بند می آمد و لب تو لبخند 
نمی شد!
می دانم

این پنجره بسته نخواهد ماند
تالب های مختصِر، چیزی بگوید

بادنیاموخته ایم که از هرطرف 
کناربکشیم

مثل کولیانی که بی فکر نمی رقصند
می رقصند.

ي    سیاوش سبرن

               

قرار نبود بمیرم اما مُردم
رفتاِر چشم هایت را فراموش کردم

و برگشتن مژه هایت را ازآن چشم ها
سرگرِم سنگ ِگور ِخودم بودم

به تو می گویم
که تراش ِگردنت را ندیدم

انحنای ِکمر
ظرافِت لب ها

وموها که می ریخت آبشاِر سیاه
در سرزمینی از استوا.
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قرار نبود  اما مُردم
مُردم و به آسانی زنده نخواهم شد

حتا اگر بازگردی و از نو زنده ام کنی.

  مهدي مرادي 

                
از این به بعد

دلم را از دریا می گیرم
که جز نمک

چیزی به زخم های من نزد
من مطمئنم

ماهی ها
دچار سرابی شده اند

مثل من
حیف از این عمر که با رود رفته ام

از این به بعد
نگاهم را از این آب می گیرم

که هیچ وقت آینه ی خوبی نبوده است
وگرنه به این ماه دل خوش نمی کردم

که هزار بار از الی انگشتانم چکیده 
است

با این همه موج
تکه      تکه

اندامم را از دست داده ام
که خواست من

رسیدن به ساحلی بود
که از چشم های تو آب می خورد

از این به بعد
می خواهم نهنگی باشم

تا دریا را جور دیگری موجی کنم
و از دریا به دریا برسم

 مسعود ضرغامیان 

داغ از دعای چهارم

دنیا را از سرم بیرون کشیدم
با میخ عکس تو را
بر سینه ام کوبیدم

بعدها اما از کلیله و دمنه
قفل ساختند

ولی عکس تو زندگی می کرد
به کوه گفتم کو کجاست عقابی که

از شانه هایت پادشاه می پراند
این منم، همان عقاب هایی 

که بر شانه هایت شکستند و کم نیستند

این جمله را کودکم گفت
وقتی میان پروانه ها گم شده بود.

 علیرضا شکرریرن

                 

 
با تکرار روزها

دورتر مي شوي
عمري در آن خرابه ماندم

تا گنج آن نگاه

 را بیابم.
گورش کجاست

تا مرده اش را در آغوش بفشارم.
این باور من است 

گنجي در آن خرابه دارم.
براي نگاهي مرثیه مي خوانم

که دیدگانش را گم کرده ام.
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 حمزه موسوي پور
1           

قرار بود
دختر درخت باشد

و پرندگانی در او آواز بخوانند
حرف هایش در هم ریخت

2
نه تو از مردن دست می کشی

نه من می توانم از کنار پرندگانی که 
سالم می کنند

بی جواب بگذرم

 مویس زنگنه

                

در من غمی است غریبانه و کوچک
که شرم دختران جنوب را

با نگاهش
به زمین میدوزد

من ، بوسه ای جامانده 
در ازدحام بدرقه ام!

 تارا  حیدری

1   
گنجشک کوچکی

از چشمم آب می خورد
و رد پایش را

برگونه ام جا می گذارد  

2

پاهایم را خیس می کنم
سر انگشت هایم سبزمی شود

آواز می خوانم
جغدی از شاخه هایم پرواز می کند

3 
به گنجشک ها سالم می کنم     

فرار می کنند

به مادرم لبخند می زنم    
گریه می کند

به آینه نگاه می کنم
 سیاه می شود

4
گریه می کنم آنقدر

که به خواب می روم

خواب پرواز می بینم
 

بیدار که می شوم
آسمان آفتابی است

 و قفس تنگ تر

 کورش خواجوی
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1
همیشه در تن من رقص خون ساعت ده

نمی توانم باشم بدون ساعت ده

  ندای عشق از این در به قلب من تابید
بناست نبض دلم بر کلون ساعت ده

 همیشه چشمه ی آن لحظه ی رها جاری است
تمام زندگیم چند وچون ساعت ده

 به سمت قبله ی باران به نیت پرواز
نماز عشق بخوان بر فسون ساعت ده

دو صندلی دو امانت دوقطره اقیانوس  
که عشق زاده شد از کاف ونون ساعت ده

  گلوی روشن رگهای من پر از رقص است  
رسیده قطره ای از خط خون ساعت ده

تولدی به بلند ای تا خدا . ای عشق!
بنای هستی من بر ستون ساعت ده .

2
به رنگ می کشم اینجا درنگهایت را   

بخوان به نام قلم بوم رنگهایت را

 بخوان  شهید بلندای شوکران باشم
بخوان به شعله سرخی شرنگهایت را

 مگر که کعبه ی عشقی بنا کنی با من
بچین به زمزمه ی عشق  سنگهایت را

 تو ماه وپنجره وکوچه وهیاهویی
بریز درنفسم ورد رنگ هایت را

 بهشت. منظره ی روشنی به شکل شماست
که قاب کرده شب شوخ و شنگ هایت را.

3
شب همه شب گریستم دست خودم که نیستم

زندگی دوروزه راپیش دلم گریستم

 راوی قصه های من آینه ی شکسته ای است
پراز هوای حیرتم هنوز هم که چیستم

فرصت با تو بودنم سهم من از بهشت بود
قصه ی این بهار را ،ترانه وار زیستم

عشق شکوفه می دهد ازعاشقانه های من
که بی توجزخطابه ای برای مرگ نیستم.

 ابراهمی  حسسنلو

|
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دل، مثل ِ ُگلی سربه هوا ُرست نخست
در ابر نظر کرد و تو را ُجست ُدُرست

دل هرچه به هرکه دوستت دارم گفت
پژواک ِ همیشه دوستت دارم ِ توست

من نام نمی گذارم و می گذرم
چشمی به تو می ُگمارم و می گذرم

من رفتنی ام، مراقبم باش، عزیز!
خود را به تو می سپارم و می گذرم

انگار به یاَدم نَفسی رانده کسی
یا از تَه ِ شب، نام ِ مرا خوانده کسی

شاید بشود آنچه نمی شد هرگز
باید بروم منتظرم مانده کسی

ذات ِ تو شبیه ِ شب ندارد پایان 
این قصه ی بوالعجب ندارد پایان
می بویمت و سخن ندارد رنگی
می بوسم و کار ِ لب ندارد پایان

در گوش ِ دلم شنیده دارم او را
پُر میکنم از ُشکر و عسل کندو را

تاریکم و دست من به دست تو خوش 
است

نورا! نورا! دوباره نورا! نورا!

شاید دل ِ تنگ، واقعی تر باشد
رؤیای قشنگ، واقعی تر باشد

شاید این شایدی که با آینه هاست
از باید ِ سنگ، واقعی تر باشد

گاهی بیگاهی دل اگر می گیرد
هر کار کنی غریبتر می گیرد
گفتی مثاًل بگیر عکسی از من

از آه، کسی عکس مگر می گیرد؟

گیسو بِِفشان به خاک ِ راهم برسان
تاریک کن و چراغ ِ ماهم برسان

زین آب ِ سیاه اگر به خورشید زدی
نیلوفرکم! سالم ما هم برسان

این صبح ِ خنک از مدد ِ اوست وزان 
پا پس نکشید،  معبد ِ اوست جهان

ماییم نشسته در قطاری ابدی
کز مبدأ او به مقصد ِ اوست روان

زهیرتوکیل

|



238دوماهنامه ادبی . شماره نهم  1398

}1{
آسمان را به خیال نمی آورند

آنان که زمین نشسته اند
گل های قالی

بی  اندیشهٔ آسمان
قالی نشین شده اند.

)2(
برای دیدنت،

معتکف پنجره ام!
قسم به ضریح پنجره

آمدنت را
اجابت بفرما.

)3(
رفتن تو 

اتفاق بزرگی است 
فاجعه ای بی پایان

مثل خشکسالی های ایران
مثل سوء تغذیه کودکان آفریقا

وقتی تو رفتی 
خانه چهار دیواری شد 

بی در و پنجره،
تو که رفتی  

همه چیز دنیا عجیب شد 
مثل آوار زده ایی

که جنازه اش را از زیر خاک بیرون 
می کشند که به خاک بسپارند 

)4(
مانند شام

بعد از سقوط داعش
جا مانده رد پایت

بر ویرانه هایم!

)5(
دوست داشتن 

زمان نمی شناسد
جاده ای است

که هر گاه قدم می گذارم
به تو می رسم.

)6(
چشم های من

سفره انداخته اند!
بیا…

پیش از آنکه بیات شود
نگاه تازه ام.

)7(
در شلوغ ترین

خلوت این روزهایم
حضور داری

در شهری که کوچه هایش
آلزایمر گرفته اند.

|
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)8(
تو به من مینگری

من، تو را می پایم
و در این خلوت خوش 
عشق پایکوبی می کند.

)9(
من هر صبح 

به زن کوردی می اندیشم 
که نمی داند 

حیاطش را،
در کجای جهان جارو کند...

)10(
به وقت دیدار

می لرزد
گسل عمیق قلبم

حتی با یک ریشتر!.

)11(
همچو یک دیوار فرو افتاده

به سرم
هوای هیچ پنجره ای نیست...

)12(
گونی های سیمان می دانند

چرا کارگر پیر
صورت دخترک خود را 

نوازش نمی کند.

)13(
مدتهاست 

خشکسالی بی معنی است؛
از چشم های دلتنِگ من  

همیشه باران می بارد

)14(
من که می دانم

این پاییز
به این سادگی ها

از سر دلتنگی هایم 
دست بر نمی دارد،

شاید از انبوه برگ های خزان
بر تن کوچه های عریان شهر

این را
تو فهمیده باشی

که اینچنین عاشقانه
از آن سمت خیابان

دست تکان می دهی
و من دل!.

 

)15(
اخراج از بهشت،

چه تنبیه بی فرجامی بود
برای آدم

غافل از اینکه
بهشت آدم،

همان حوا بود! 

)16(
عشِق تو

تنها میراثی است 
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که در قلبم،
"آرامش زایی" می کند!

شک نکن،
برای من

تو اجماِع معناِی دنیایی!

)17(
و  عشق

بُغِض است
فرزند دوری و دلتنگی

که هر نیمه شب 
گلو گرفته

و جان مرا...

)18(
من هرگـز از دهانـت نشنیـده ام

جمـله ی
دوسـتت دارم  را

از چشمانـت بارها...

)19(
کاش مترسکی  می شدم

پای جالیز خیالت
اما هر غروب

کالغ های سمج
نوک می زدند

تنهایی ام را

)20(
با خلق تو

خدا فرمود:

»تبارک اهلل...«
زیباییت چیزی نیست 

که بتوان خلق کرد
دوباره آن را 

)21(
به تو که می رسم
ترک بر می دارد

کاسه ی احساساتم
از سرخی لپ های گل انداخته ات

با شرم
و تو انار می شوی،

وقتی لبخندت
می ترکاند

لب های شیرینت را...

)22(
درخت که باشی 

و بهار نیاید 
هیزم می شوی! 

فکرش را بکن، 
عاشق باشی 

و عشقت نیاید...

)23(
به عدد و ارقام توجه نکن

وقتی تو را نداشته باشم
فقیرترین مرد جهانم

سعید فالحی )زانا کردستاین(
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)1(
تپش قلبت 

پر است از دوستت دارم های مکرر
به زبان نیاوردی
هرگز برای من .

)2(
باران نوازش دستانت را

بر موهایم بباران
تا بهار بیاید

و موهایم
بوِی بابونه بگیرند.

)3(
این روزها که دلتنگ می شوم

حرف هایم
از چشم هایم سرازیر می شوند.

)4(
روانشناس اند بازوان تو
تا می گیرند به آغوشم

رام می شود
اسب چموش خیالم.

)۵(
نقاشی بلد نیستم

اما انتظارت را
خوب میکشم!.

)6(
کاش یکی بیاید

و بگویدم
چرا لبخندهای تو؛

اینقدر بی رنگ است!؟
و من همه چی را

بیاندازم گردن تنهایی...

)7(
و عشق

زنی است تنها در خانه
که نیمش تویی، 

تویی که هرگز نیستی...

)8(
نگاهم می کنی
بر من آیه آیه 

شعر نازل می شود
گمانم،

تو،
روح االمین من شده ای!

 

لیال طییب)رها(
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ا

 موسی بیدج، شاعر و مرتجم

نردبان
صبح را پاینی می آورد

 ترجمه  گزیده ای از شعر معاصر ایران به قلم موسی بیدج 
با نام »نردبان، صبح را پایین می آورد« در مصر منتشر شد.

از  ایــران  شــعر  گزیــده   کــه  کتــاب   ایــن   رســیده،  خبــر  اســاس  بــر  ایســنا  گــزارش  بــه 
در  و  شــده  منتشــر  قاهــره  در  اروقــه  انتشــارات  در   اســت  امــروز  شــعر  تــا  یوشــیج  نیمــا 
شــد. خواهــد  رونمایــی  می شــود،  برگــزار  ژانویــه   ۲۰ کــه  »قاهــره«  کتــاب  نمایشــگاه 

بیــدج در ایــن مجموعــه بــا معرفــی کوتــاه از ۷۰ شــاعر و کتاب هــای آن هــا، یــک نمونــه 
موفــق از شــعر ایــن شــاعران را آورده کــرده اســت. از جملــه ایــن ۷۰ شــاعر می تــوان بــه 
آتشــی،  منوچهــر  فرخــزاد،  فــروغ  ســپهری،  ســهراب  اخوان ثالــث،  مهــدی  یوشــیج،  نیمــا 
احمدرضــا احمــدی، طاهــره صفــارزاده، قیصــر امین پــور و سیدحســن حســینی اشــاره کــرد.

شــاعران  معرفــی  بــرای  اســت  تالشــی  مــی آورد«  پاییــن  را  صبــح  »نردبــان، 
اســت. دلیــل  همیــن  بــه  کتــاب  اهمیــت  و  جهــان  بــه  ایــران  معاصــر 
از موســی بیــدج بیــش از ۵۰ عنوان کتاب منتشــر شــده که از این بین چنــد اثر او در کشــورهای لبنان و 
کویــت بــه چاپ رســیده اســت. کتاب های »عیســی پســر انســان«، »دیوانــه«، »شــعرهایی کــه در کوچه 
ــت. ــای او اس ــا و ترجمه ه ــی از تالیف ه ــی« نمونه های ــق ناش ــی« و »عاش ــمان زعفران ــد«، »آس می دون
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ــن  ــی اســاس بود،م ــر همــه ب ــای منوچه ــد. حرفه ــده بودن ــده و رو برگردان ــب برچی ــم ل کتابهای
ــه  ــود ک ــوق ، او ب ــور و ش ــیمین ش ــول س ــه ق ــه ب ــه ی آن هم ــتم، بهان ــودم نداش ــزی از خ چی
ــه  ــی ب ــّس و حال ــم و ح ــت بخواب ــب دیروق ــوم و ش ــدار ش ــواب بی ــه از خ ــل از هم ــح قب صب
دفتــر شــعرم بدهــم و مقالــه ای بــرای روزنامــه هــا بفرســتم. نمــی دانســتم بــدون او، بــی 
شــنیدن صدایش...بــی حضــورش، کــه همــان روزهــا میعادگاهمــان را جــا مــی گذاشــت 
چــه بایــد بکنم.بــا آن گــرداب هولنــاک، آن فضــای خالــی و ســیاه کــه خــودش را بــه 
ــی  ــدام بخش ــر ک ــه ه ــن ک ــی خونی ــرا »های ــا » چ ــود، ب ــا زده ب ــی ام ج ــی در زندگ ــام زندگ ن
از وجــودم را بــه نیــش کشــیده و آن تصاویــری کــه آزادانــه مــی آمدنــد و مــی رفتنــد .
ــه  ــده و ب ــودم ش ــه ی وج ــه آمیخت ــدم ک ــی دی ــی آورم،م ــاب نم ــش را ت ــتم ندیدن ــن داش یقی
ــد،  ــی خواه ــه م ــه کلی ــاری ک ــال احتض ــار در ح ــل بیم ــت مث ــورده، درس ــد خ ــی ام پیون زندگ
ــتم،  ــی خواس ــب م ــن قل ــا م ــون. ام ــه ای خ ــد، کیس ــن ح ــا در کمتری ــد ، ی ــی خواه ــد م کب
دیگــر کامــاًل فهمیــده بــودم چــرا » فــروغ« از گــم کــردن قلبــش و وحشــت از آن گفتــه بــود. 
ــه رقــص  ــم را ب ــود، » او« ، منوچهــر مظفــری، کــه حتــی اســمش هــم قلب ــه ب خــودش هــم گفت
ــود: » ببینیــد  ــه ب ــی وا مــی داشــت ، روزی کــه » کریســتف« را جلــوی چشــمانم گرفت و پایکوب
ــای  ّ ــه تمن ــی ک ــل کس ــت مث ــود، درس ــرده ب ــث ک ــا مک ــو...« روی روی ــا ...نیکج خانِم...روی
ــا نــام کوچــک دارد و ادامــه داده بــود: » عشــق همانگونــه کــه برخــی  صــدا کــردن کســی را ب
ــه در  ــه را ک ــم آنچ ــت کاران ه ــان درس ــد ، از ج ــی آرای ــا م ــن رنگه ــه زیباتری ــدگان را ب پرن
ــته ی  ــه شایس ــز آنچ ــزی ج ــه چی ــه آن ک ــتیاق ب ــد، اش ــی رویان ــت برم ــر اس ــریف ت ــان ش ایش
ــا و  ــه ه ــز در اندیش ــر ج ــی دارد دیگ ــر آن م ــان را ب ــد انس ــان ندهن ــه او نش ــت ب ــوق اس معش
کارهایــی کــه بــا تصویــر زیبــای ســاخته و پرداختــه ی عشــق هماهنگــی داشــته باشــد نیابــد...«
دلــم خواســته بــود بگویــم تعریفــی هــم از عشــق ارائــه کــن، آیــا همــان چیــزی ســت 
کــه مــرا بــه ایــن روز انداختــه یــا چیــزی ســت بزرگتــر و بــا شــکوه تــر، همــان کــه 
خجــل؟   ، اندیشــه  و  مانــد  مــی  متحیــر  عقــل  کــه  بودنــد،  گفتــه  و  نوشــته  کتابهــا  در 
خوابــم  بــه  بایــد  شــد  نمــی  رو  در  رو  کــه  حــاال  گفــت،  مــی  برایــم  بایــد  او  را  ایــن 

 ببینید : خانم  
| مینودخت وزیری

بریش از: رمان 
 زین در فصل پنجم
نشر روزگار
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نمایــد.  فربــه  را  بــه مــن فکــر کنــد و خاطراتــم  بایــد وادارش مــی کــردم  مــی آمــد، 
حــاال کــه نابــودم کــرده بــود خــودش هــم بایــد در ایــن آتــش مــی ســوخت، بایــد.
مســّکنی از کیفــم کــه برایــم حکــم جعبــه دارو را پیــدا کرده بــود برداشــتم، اطرافم پر از دســتمال 
کاغــذی هــای نــم دار بــود. تــا آن روز هرگــز نفهمیده بــودم منظور از؛« کاســه ی چه کنم دســت 
گرفتــن » چیســت.به ســرم زد بــاز هــم بــروم مشــاوره، امــا آخــر از دســت او چــه بر می آمــد وقتی 
حتــی تــک تــک ســلّول هایــم هــم آلــوده ی او شــده بــود؟ وقتــی اشــک هایــم مــی توانســتند 
ســطلی را پــر کننــد و رول هــای دســتمال کاغــذی آن بــه آن نحیــف تــر و الغرتــر مــی شــدند؟ 
پســرکم هــم کــه کارش شــده بــود شــب هــا لگــد زدن و روزهــا ناخــن جویــدن ، بــا آن اعتــراف 
کودکانــه نــزد خواهــرش: » بــزرگ بشــم از ایــی خانــه میــرم...« و دخترکــی کــه به محــض دیدن 
مــن لــب برمــی چیــد و یادداشــت هایــش را زیــر بلــوز یا تشــکش پنهــان می کــرد، با چشــم هایی 
کــه معلــوم بــود خــوب قلــب اندوهگینــش را یــاری کــرده اند.اگر عشــق این اســت پــس آن معنا 
چــه بــود، مگــر در مخیلــه ی عقــب افتــاده تریــن آدمهــا هــم مــی گنجیــد فراتر از عشــق مــادری؟
کــه  مــن  منوچهــر،  بــود  نشــده  پیدایــت  وقــت  هیــچ  کاش  ترکیــد:«  بغضــم 
صاحبــم  بــی  دل  بــودم  توانســته  و  بــود  گــرم  ام  زندگــی  آخــور  بــه  ســرم 
باشــد. توانســت  مــی  آنچــه  خیــال  بــی  هســت،  چــه  هــر  بــه  کنــم  قانــع  را 
تکانــی خــوردم و از پشــت میــز بلنــد شــدم، ذهنــم روی » بــی صاحــب« کــه تــا آن روز معنایــش 
ــرای  ــم ب ــود، آن ه ــد نب ــودم متمرکــز شــد: صاحــب داشــتن کــه ب ــده ب ــق نفهمی ــدر دقی را آنق
کســی کــه عمــری از آن محــروم بــوده و حــاال کســی صاحبــی برایــش پیــدا شــده، آن هــم بــا آن 
مشــخصات: بــزرگ و بــا شــکوه، خــوش لبــاس و خــوش قیافــه، بــا کمــاالت و بــا ســواد و از همه 
مهــم تــر، بــا احســاس و مهربــان، کــه حاضــر بــودم بــرای رضایتــش خیلــی کارهــا بکنــم، حتــی 
چشــم گفتــن بــه » احمــد« و ســکوت در برابــرش، تــا وقتــی مــی بینـَـدم بتوانــم ســرم را بــاال بگیرم 
و بگویــم: » نــگاه کــن منوچهــر، ببیــن پســرم دیگــر ناخــن نمــی جــود و آرام شــده ...دخترکــم 
دیگــر در تنهایــی اشــک نمــی ریــزد و شــوهرم هــم طعنــه نمــی زنــد:« درخــت بــار مــی گیــره 
ســر مــی خوابانــه خانــم تحصیــل کــرده، اگــه راس میگــی یــه فکــری بـِـِری ایــی بچــه هــا بُُکــه...«



 چـامکس
عکــس   نامه   خاطره

دوماهنامه ادیب
سال دوم، شماره نهم

دی و بهمن 1397
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عیل اصغر محمدخاین، فتح اهلل مجتبایی، شهرام پازویک، حسین معصومی همداین ضیاء موحد،
در حال برریس آثار رسیده در شهر کتاب شهید بهشیت 1398

عیل اصغر محمدخاین، فتح اهلل مجتبایی، شهرام پازویک، حسین معصومی همداین ضیاء موحد،
ه دکتر فتح اهلل مجتبایی هر ساله در دی ماه به بهتری�ن پایان نامه دوره دکتری در  جایرن

زمینه های »ادیان و عرفان« و »زبان و ادبیات فاریس« اهدا می شود
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تهران: خانه نمیا در حال مرمت

تهران: خانه نمیا در حال مرمت
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جزیره خارک : عبدالجبار کاکایی، کامران شرفشاهیریال محمدعیل بهمین،علیرضا قزوه، ؟ ،
 هادی سعیدی کیاسری

تهران: سعید هوشنگس، کامران شرفشایه، جلیل تجلیل و رضا عبداللیه
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ه ادیب جالل آل احمد، عصر شنبه 23 آذر در تاالر قمل  اختتامیه دوازدهمین دوره جایرن
کتابخانه میل ایران برگزار شد.

ه ادیب جالل آل احمد، عصر شنبه 23 آذر در تاالر قمل کتابخانه  اختتامیه دوازدهمین دوره جایرن
میل ایران برگزار شد.
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آموزش درس تحقیق در متون عرفاین و حکمی، کالس درس پرمخاطب مقطع دکترای استاد 
شفیعی کدکین در دانشگاه تهران.

آموزش درس تحقیق در متون عرفاین و حکمی، کالس درس پرمخاطب مقطع دکترای استاد 
شفیعی کدکین در دانشگاه تهران.
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 چامه د ان
|دیداری کوتاه با پدیدآورندگان

و  افتادگــی  تــک 
از  یکــی  شــدن  تنهــا 
اصلــی  موتیف هــای 
دهــه ی  دو  رمان هــای 
موتیــف  اســت،  اخیــر 
دیگــر گــم شــدگی اســت 
ــدن  ــم ش ــان از گ ــه نش ک
دارد.  شــهر  در  انســان 
غــم هجــران هــم یــک 
ــری  ــت و دیگ ــف س موتی
کــه  اســت  ویران شــهر 
شــهر  ویرانــی  از  نشــان 
در  آخرالزمانــی  تــم  و 
موتیــف  دارد.  رمان هــا 
شــدن  محلــه ای  دیگــر 
رمان هــا اســت. بــه ایــن 
کل  نویســنده  کــه  معنــا 
شــهر را کنار گذاشــته و به 
یــک محلــه می پــردازد.

سید محسن حبییبحسین سناپور

شــهر  اســطوره ی 
و  پلیــدی  بــر  هم چنــان 
اســت.  اســتوار  زشــتی 
ســال های  در  حتــی 
دهــه ی  کــه   ۳۰ دهــه ی 
ــا  ــهر ب ــت، ش ــت اس شکس
خوشــی ها  و  تلخی هــا 
هــم  امــا  می آیــد  جلــو 
چنــان پلشــتی های شــهر 
در  می کنــد  پیــدا  ادامــه 
جــود  بــا  ســال ها  ایــن 
و  شــهرها  شــدن  مــدرن 
بــزرگ شدنشــان امــا تلــخ 
نویســی ادامــه می یابــد..
ایسنا

محمود معتقدی

هــر حرکتــی کــه بــه ســود 
باشــد،  ادبیــات  و  شــعر 
بــرای  خوبــی  فرصــت 
فرهنگــی  نشــاط  ایجــاد 
شــعر  جایــزه  و  اســت 
در  تاکنــون  هــم  شــاملو 
ایــن مســیر بی تاثیــر نبــوده 
اســت. اغلــب بــه مــرور 
زمــان شــرایط اقتصــادی 
جوایــز خصوصــی بدتــر 
تدریــج  بــه  و  می شــود 
سرنوشــتی جــز تعطیلــی 
ندارنــد، اتفاقــی کــه در 
گلشــیری  جایــزه  مــورد 
بــه  بودیــم،  آن  شــاهد 
رغــم اســتقبال زیــادی کــه 
از  نخســت  ســال های  در 

ایــن جایــزه شــده بــود.
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ــل  ــل مث ــزه نوب ــده جای برن
کوهنــوردی  قهرمــان 
می مانــد کــه وقتــی قلــه را 
ــر آن  ــد  دیگ ــح می کن فت
ــد  ــدارد و بای ــاال کاری ن ب
آثــار  بررســی  برگــردد. 
ــان  ــم نش ــان ه ــای موی آق
می دهــد کــه قبــل از نوبــل 
ــدن  ــروف ش ــن و مع گرفت
از  اثــری  در ســال ۱۳۹۱ 
وی در کتابشناســی ملــی 
ــود و  ــده ب ــت نش ــران ثب ای
حــدود ۷ کتابــی کــه از 
او نشــر یافتــه همــه بعــد 
هســتند.  تاریــخ  ایــن  از 
مختصــر،  تجربــه  ایــن 
پیــام مهــم و نــه چنــدان 
خوشــایندی را می رســاند. 
اینکــه ادبیــات مــا و بــه تبع 
آن دنیــای نشــر، بــه نوعــی 
دچــار  موقعیت طلبــی 
اســت کــه منتظــر اســت تــا 
کســی بــرود روی ســکو و 
ــر و  ــل و س ــار نوب ــا اعتب ب
صــدای جهانــی آن، آثــار 
افــراد را منتشــر کــرده و او 
ــب شایســته ترجمــه  را ادی
و نــام آوری معرفــی کنــد.

ــام آوری  ــاعر ن ــه ش    گوت
از  برخــی  از  اســت کــه 
نویســندگان  و  شــاعران 
برجســته جهــان در آثارش 
تأثیــر پذیرفتــه اســت. او به 
ــاور نزدیکــی فرهنگ هــا  ب
در جهــان کوشــیده اســت 
چکیــده  و  عصــاره  تــا 
جهان بینــی  و  اندیشــه 
ایــن دانشــمندان و عالمــان 
در  را  انسان دوســت 
بازتــاب  خویــش  آثــار 
دهــد؛ چنان کــه مثــاًل در 
»دیــوان غربــی ـ شــرقی« 
اندیشــه  ردپــای  خــود 
شــاعران  جهان بینــی  و 
ــون  ــی همچ ــزرگ ایران ب
ســعدی،  حافــظ، 
را  و....  عطــار  موالنــا، 
بازیافــت. می تــوان 

بــر  دیــوان گوتــه  بنیــاد 
ــت  ــو اس ــای گفت وگ مبن
بتوانــد  آن چــه  هــر  و 
انســان ها  هســتی  جهــان 
ســوی  و  ســمت  بــه  را 
کنــد. هدایــت  درســت 
ایسنا

گفتاری نویســی  اینکــه   
رمــان  بــا  فارســی  در 
ــب  ــود، جال ــروع می ش ش
امــا  اســت.  معنــی دار  و 
کــه  این جاســت  ســؤال 
ــزی  ــن چی ــد چنی ــرا بای چ
در رمــان فارســی ظهــور 
بــه  امــر  ایــن  کنــد؟ 
فارســی  دوزبان گونگــی 
یــا وجــود دو گونــه  معیــار 
)گفتــاری و نوشــتاری( در 
زبــان فارســی برمی گــردد. 
ایــن پدیــده  مثبتــی نیســت 
و در دیگــر زبان هــا هــم 
ــاهده  ــتر مش ــا بیش ــر ی کمت
وقتــی  ولــی  می شــود، 
ــت  ــار می شــود کــه ثب معی
بــه  پــس  باشــد.  شــده 
دوزبان گونگــی  علــت 
و  دیالــوگ  در  فارســی 
ــا دو  ــن رمــان فارســی ب مت
گونــه  زبانــی مواجهیم. در 
مقایســه بــا مــا ایــن پدیــده 
بســیار  عربــی  زبــان  در 
انگلیســی  شــدیدتر و در 
اســت. کمتــر  بســیار 
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عمــر  بــا  گفتــار  عمــر 
مقایسه شــدنی  نوشــتار 
گفتــار  عمــر  نیســت. 
انســان  پیدایــش  بــه 
نوشــتار  و  برمی گــردد 
اســت.  متأخــر  امــری 
ــت  ــکی در اهمی ــس، ش پ
نوشــتار  نیســت.  گفتــار 
ــرای نشــان دادن  ــزاری ب اب
گفتــار اســت و اصــل زبان 
همــان گفتــار بــوده اســت. 
طبیــب زاده در ایــن کتــاب 
بحــث دوزبان گونگــی را 
مطــرح می کنــد کــه در 
ــت؛  ــق اس ــان دو ش آن زب
ــا  ــت ی ــکل کتاب ــی ش یک
زبــان نوشــتاری و دیگــری 
گونــه  گفتــاری آن. قائالن 
ــان  ــی زب ــه دوزبان گونگ ب
را بــه دو دســته  فراگونــه 
تقســیم  فروگونــه  و 
معتقدنــد  و  می کننــد 
ــه صــورت نوشــتار  فراگون
صــورت  فروگونــه  و 
ــت و  ــی اس ــار معمول گفت
بخشــی  هــم  شکســتگی 
از آن اســت. طبیــب زاده 
زبــان  اســت  معتقــد 
موقعیــت  در  فارســی 
امــا  اســت.  دوزبان گونگــی 
نــدارم. حســی  چنیــن  مــن 

و  شکســته گویی 
بــرای  درست نویســی 
مســاله  هــم  فرهنگســتان 
و  دانشــگاه ها  اســت. 
مراکــز علمــی و فرهنگــی 
ــد  ــع دارن ــتان توق از فرهنگس
قاعــده وضــع کنــد. از مــا 
مــرز  باالخــره  می پرســند 
ــت  ــا اس ــی کج شکسته نویس
ــد ســنجیده جــواب  ــا بای و م
رســید  ذهنــم  بــه  بدهیــم. 
کــه شکســته گویی صــورت 
زبــان  اولیــه   یــا  طبیعــی 
اســت. همان طورکــه نوشــته 
اســت،  متأخــر  گفتــن  از 
بعــد  هــم  درست نویســی 
پدیــد  شکســته گویی  از 
واقــع،  در  اســت.  آمــده 
زبــان  کار  شکســته گویی 
و ســهم گــوش اســت. در 
شکسته نویســی  حالی کــه 
کار زبــان و دســت و قلــم 
در  اســت.  ســهم چشــم  و 
قدیــم هــم ایــن دو کامــاًل 
بوده انــد.  متمایــز  هــم  از 
ــراوان  ــدر ف ــواد این ق اوالً س
و  هنــر  نوشــتن  و  نبــوده 
کار اقلیتــی بــوده اســت.

فرهنگــی  فضاهــای  در 
شکســته گویی  مــا 
پیــدا  عمومیــت  تقریبــاً 
ــر و  ــت، از وزی ــرده اس ک
ــا  ــه ت ــور گرفت رئیس جمه
اســتادان دانشــگاهی مــا در 
ــز  ــمی نی ــای رس موقعیت ه
شکســته ســخن می گویند. 
طبیعــت  شکســته گویی 
مــا شــده اســت و شکســته 
بــه  را  حرف زدن مــان 
ــم  ــل می کنی ــی منتق جاهای
آن جاهــا  در  شــاید  کــه 
باشــد  الزم  دالیلــی  بــه 
لفــظ قلــم صحبــت کنیــم. 
کنفرانس هــا  در  حتــی 
شــعری  اول  مجــری 
ادیبانــه  و  می خوانــد 
ــپس  ــد، س ــخن می گوی س
در دعــوت از ســخنرانان 
ناگهــان شکســته ســخن 
ــی  ــن دو خیل ــد. ای می گوی
می کننــد  فــرق  هــم  بــا 
ــدری  ــی ق ــن دوگانگ و ای
زننــده و ناهنجــار اســت. 
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چنــد روزی در بیمارســتان 
االن  امــا  بــودم  بســتری 
بهتــر  شــکر  را  خــدا 
ایــن  حاشــیه های  هســتم. 
بیماری هــا  و  کســالت ها 
از  بیشــتر  حــاال  کــه 
بــرای  مــد شــده  ادبیــات 
مــن و افــرادی مثــل مــن 
نیســت.  جالــب  اصــال 
مراحــل  آخریــن   
شــعر  مجموعــه  نــگارش 
»ویتریــن خالــی« در حــال 
فکــر  و  اســت  انجــام 
می کنــم تــا اواخــر پاییــز 
تحویــل  بــرای  امســال 
شــود.  آمــاده  ناشــر  بــه 
ترجمــه ای  کار  خریــن 
همــان  دادم  انجــام  کــه 
ــاعر  ــد ش ــعر چن ــده ش گزی
در  کــه  بــود  ایرانــی 
و  شــد  چــاپ  ارمنســتان 
ــعری  ــه ش ــن مجموع آخری
منتشــر  مــن  از  کــه  هــم 
رنــگ  »بــه  کتــاب  شــد 
ــط  ــه توس ــود ک ــوب« ب دان
نشــر چشــمه منتشــر شــد

رکیــه از دو دهــه پیــش 
جایــزه  دریافــت  بــرای 
ادبــی نوبــل برنامه ریــزی 
ــوک  ــان پام ــرد و اوره ک
بــرای  کــرد  تربیــت  را 
جایــزه  ایــن  بــه  اینکــه 
در  همــه  یابــد.  دســت 
ایــن راه تــالش کردنــد. 
ــه  ــت ک ــس نگف ــچ ک هی
نظریاتــی  چــه  پامــوک 
زندگــی  چگونــه  دارد، 
ترکیــه  آن هــا  می کنــد، 
و  داشــتند  نظــر  در  را 
ــه  ــال ملی گرایان ــگاه کام ن
ــاق  ــن اتف ــا ای ــتند . ام داش
نمی افتــد  مــا  در کشــور 
ــد.  ــر رخ می ده ــا کمت و ی
اینکــه بخواهیــم بــه ســمت 
فارســی  زبــان  اعتــالی 
بخواهیــم  و  برویــم 
کشــورمان را در عرصــه 
کنیــم،  نامــدار  جهانــی 
بــه  دســت  همــه  بایــد 
و  دهیــم  هــم  دســت 
کنیــم  شــروع  را  راهــی 
کــه در ۲۰ ســال آینــده 
منجــر بــه اتفــاق شــود .

 ۱۰ نمی شــود  این روزهــا 
نفــر را به عنــوان نمــاد شــعر 
امــروز نــام بُــرد. امــا بــا 
انبوهــی از اشــعار مواجــه 
شاعرانشــان  کــه  هســتیم 
دســت  روی  از  همگــی 
می نویســند.  یکدیگــر 
عابــدی  تعبیــر  بــه 
از  برخــی  اســت  ممکــن 
از  بیشــتر  این شــاعران 
ــا  ــوند ام ــده ش ــران دی دیگ
ــی ۱۰ ســرگروه  به طــور کل
ــاز  ــم و جریان س ــاد مه و نم
در  کــه  دوره ای  شــعِر  در 
می بریــم،  ســر  بــه  آن 
ــانی  ــدارد. آن کس ــود ن وج
نمــاد  به عنــوان  کــه  هــم 
معرفــی  لیــدر  به قولــی  و 
شــده اند، شــاعرانی هســتند 
از  پــس  مخاطــب  کــه 
ــه شعرشــان،  ــار مطالع یک ب
می گــذارد. کنــار  را  آن 
آزما
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سهیل سمی اکبر  میرجعفریزهیر  توکیل

تألیــف  دفتــر   
نیســت؛  تصمیم گیرنــده 
کشــش  دانش آمــوز 
دانش آمــوزان  نــدارد. 
ــاب را  ــن کت ــش همی کش
ــد.  ــا بخوانن ــد ت ــم ندارن ه
ایــن   از  فراتــر  مشــکل 
حرف هاســت، امــا یــک 
کوته نظــر  آدم  مشــت 
ــد اگــر شــعر  فکــر می کنن
فــروغ  و  شــاملو  احمــد 
فرخــزاد را در کتاب هــای 
درســی بیاورنــد مشــکالت 
این هــا  می شــود.  حــل 
نمی فهمنــد کــه مشــکل 
ســاختاری اســت. ماننــد 
بنایــی  کــه  اســت  ایــن 
مشــکل  زیرســاختش  از 
دارد و شــما بگوییــد چــرا 
مدلــی  ایــن   پنجــره اش 
دانش آمــوزان  اســت. 
کتــاب  همیــن  کشــش 
نــدارد. هــم  را  درســی 

تــا پیــش از ســال تحصیلی 
کتاب هــای  در   ،۷۴-۷۵
از   نامــی  نــه  درســی 
غالمحســین ســاعدی بــود 
و  ابتهــاج  هوشــنگ  نــه 
بهــرام بیضایــی . در ایــن 
تألیــف  بهانــه  بــه  ســال 
ادبیــات  کتاب هــای 
پیش دانشــگاهی  فارســی 
ــزرگان  ــار تعــدادی از ب آث
ادبیــات معاصــر بــه کتــاب 
ــد.  ــدا کردن ــی راه پی درس
تالیــف  بــا  آن  از  بعــد 
ادبیــات  کتاب هــای  
فارســی و زبــان فارســی 
نام هــا  ایــن  تعــداد 
تالیف هــای  شــد.  بیشــتر 
 ۷۵ ســال  از  جدیــد 
شــروع شــد و ســال ۷۷ 
کتاب هــای  آخریــن 
وارد  جدیــد  فارســی 
شــد. آموزشــی  چرخــه 

حــال  در  اکنــون  مــن 
رمــان  آخریــن  ترجمــه 
ــوود هســتم،  ــارگارت ات م
نویســنده  ایــن  رمــان 
برنــده جایــزه »مــن بوکــر« 
ــم  ــال ه ــن قب ــا م ــده، ام ش
ترجمــه  او  از  آثــاری 
برنــده  کــه  کــرده ام 
نشــده  جایــزه ای  هیــچ 
هســتند  عــده ای  اســت. 
ــم  ــم ک ــان ه ــه تعدادش ک
خیلی های شــان  نیســت، 
و  دارنــد  مالــی  انگیــزه 
بــرای همیــن می گردنــد 
جایزه هــای  در  ببیننــد 
ــی برنــده  ــه کس ــی چ ادب
ــه  ــا ترجم ــده ت ــزد ش و نام
ایــن کتاب هــا را شــروع 
هــم  بعضــا  کــه  کننــد 
در ایــن فرآینــد ممکــن 
مترجــم  و  ناشــر  اســت 
برســند. هدف شــان  بــه 
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ــن  ــان ای ــکل بزرگترم مش
اســت کــه حمایت هــای 
بــرای  انجام شــده 
یک ســری آثــار خــاص 
اســت و ایــن آثــار عمومــا 
آثــار بــی ارزش و نازلــی 
بــار  بیشــتر  کــه  هســتند 
ارزش  و  دارنــد  تبلیغــی 
ــه  ــد. ب ــادی ندارن ــی زی ادب
جــز چنــد نمونــه نــادر، 
در  کــه  کارهایــی  بقیــه 
ســال های اخیــر ترجمــه 
خوبــی  آثــار  شــده، 
نیســتند و خــوب انتخــاب 
همیــن  بــه  و  نشــده اند 
علــت حادثــه و تغییــری 
در بــازار کتــاب روســیه 
و کشــورهای روس زبــان 
ــی   ــد. خیل ــاد نکرده ان ایج
ــده  ــار ترجمه ش ــن آث از ای
انبــار  در  زیــادی  مــدت 
از  پــس  و  می ماننــد 
آن هــا  از  خیلــی  مدتــی 
ــال  ــوند و عم ــر می ش خمی
خواننــدگان روس بــا ایــن 
نمی شــوند. آشــنا  آثــار 

آبتین گلکار محمدرضا اربایبشهریار وقفی پور

ترجمــه  شــدن  میــر 
دالیــل  فارســی  آثــار 
نبــود  ماننــد  مختلفــی 
 ، ســی طب شنا مخا
ــار،  ــب آث ــاب نامناس انتخ
بی کیفیــت  ترجمه هــای 
روش  خصــوص  بــه  و 
آثــار  تولیــد  نادرســت 
شــکل گرفتــه بــود، امــا 
چنــد ســالی اســت کــه 
تغییــر  اســتراتژی  ایــن 
وزارت  در  مثــال  کــرده 
ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــرح  ــدن ط ــا آم ــالمی ب اس
و  تولیــد  گرنت،عمــال 
توســط  ترجمــه  انتشــار 
انجــام  داخلــی  ناشــر 
توســط  و  نمی شــود 
صــورت  مقصــد  ناشــر 
هزینه هــای  می گیــرد؛ 
ناشــر  برعهــده  تولیــد 
اســت و ارشــاد حمایــت 
می کنــد.. مالــی 

ــاس  ــنده احس ــی نویس وقت
کنــد کارش تأثیــری ندارد 
و کارش ماننــد کارهــای 
ــود  ــده نمی ش ــر خوان دیگ
و کســی هــم دربــاره آن 
دیگــر  نمی زنــد  حرفــی 
نمی توانــد بــه کار خــود 
ایــن  اگــر  دهــد.  ادامــه 
ــرخوردگی  ــوع را س موض
تعریــف کنیــم نبایــد آن 
فــردی  صــورت  بــه  را 
ــوزه  ــتر در ح ــم و بیش ببینی
اســت.  معرفت شــناختی 
زبــان  اصــال  این کــه 
دراز  در  نــه  فارســی 
ــرن  ــه در نیم ق ــدت، بلک م
ــا  ــت ی ــی  اس ــدی ماندن بع
ــبب  ــوع س ــن موض ــه. ای ن
می شــود آن هــا بــه ایــن 
ــاید  ــه ش ــند ک ــه برس نتیج
نوشــتن امــر پوچــی باشــد.
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هادی خورشاهیانرحمی اخوتارسالن  فصیحی

د ر دنیــا نویســنده ها یــا بــرای 
تــا  می نویســند  مــردم  عمــوم 
ارتبــاط  آن  بــا  راحــت  همــه 
برقــرار کننــد و جــذب شــوند یا 
این کــه بــرای گــروه خاصــی از 
نخبــگان می نویســند. مثــال آثــار 
فرانســه  در  پروســت  مارســل 
حداکثــر ســه هزار نســخه چــاپ 
می شــود و شــاید ۱۰ ســال طــول 
ــا  ــرود، ام ــروش ب ــا ف ــد ت بکش
ــزار  ــتیل ۳۰۰ ه ــل اس ــار دانی آث
در  و  می شــود  چــاپ  نســخه 
ــروش  ــم ف ــاه ه ــک م ــرض ی ع
ادبیــات  ایــران  در  مــی رود. 
وجــود  ایرانــی  عامه پســند 
عبارتــی  بــه  این هــا  و  نــدارد 
خاطراتــی  شــبه  و  روایت هــا 
رمــان  اســم  بــه  کــه  هســتند 
می شــوند،  چــاپ  عامه پســند 
ــای  ــه از تکنیک ه ــی ک در حال
داســتان و رمان نویســی محــروم 
هســتند و بیشــتر شــبیه خاطــرات 
خاله زنکــی  گفت وگوهــای  و 
نیســتند. رمــان  و  هســتند 

کتــاب  کــه  وقت هــا  آن  
کتاب هــای  می خوانــدم، 
بلکــه  نمی خوانــدم  را  روز 
متوجــه  کــه  را  کتاب هایــی 
قابــل  و  ارزشــمند  می شــدم 
ــدم و  ــتند، می خری ــدن هس خوان
وقتــم را صــرف خوانــدن آن هــا 
ــی  ــی کتاب های ــردم. زمان می ک
کــه در یــک زمانــه کوتــاه ســر 
ــدم،  ــاد، می خوان ــا می افت زبان ه
از جوانــی کــه گذشــت  امــا 
ــه  ــی ک ــال کتاب های ــر دنب دیگ
نمی رفتــم،  بــود  زبان هــا  ســر 
ذوقــم  تــوی  اغلــب  زیــرا 
و  اســم  کتابــی  می خــورد؛ 
ــا  ــی زد و این ج ــم م ــمی به ه رس
نوشــته   دربــاره اش  آن جــا  و 
کتــاب  وقتــی  امــا  می شــد، 
می دیــدم  می خوانــدم  را  
مــن،  معیارهــای  بــا  داســتان 
داســتان ضعیفــی اســت و شــاید 
می کــردم.  اشــتباه  مــن  هــم 
صرفــا  دالیــل  همیــن  بــه 
ســر  کــه  کتاب هایــی  دنبــال 
ــم. ــی رفت ــاد، نم ــا می افت زبان ه

از نظــر مــن وضعیــت ادبیــات 
مــا از وضعیــت همــه چیــز 
ــل اخــالق، اقتصــاد  دیگــر مث
و آب وهــوا بهتــر اســت. مــن 
در ۴۰ روز گذشــته ۴۰ رمــان 
ــده ام  ایرانــی و خارجــی خوان
نمی کنــم  احســاس  اصــال 
از نویســنده هــای خارجــی 
بــا  البتــه  هســتیم؛  عقــب 
ــرح  ــی مط ــنده های خیل نویس
ماننــد  ادبــی  غول هــای  و 
جــان اشــتاین بــک فاصلــه 
ــندگان  ــا نویس ــی ب ــم ول داری
ــا  ــر، ام ــی خارجــی خی معمول
بــه دالیــل زبانــی و جغرافیایی 
بــازار  در  خیلــی  مــا  آثــار 
نمی شــود.  مطــرح  جهانــی 
داســتانی  ادبیــات  شــرایط 
بــا  مقایســه  را در  خودمــان 
ــی  ــوب م ــان خ ــات جه ادبی
ــا  ــه م ــوص ک ــه خص ــم، ب بین
قبــال رمــان نداشــتیم و در کل 
شــرایط  ادبیــات  زمینــه  در 
ــا دنیــا داریــم. قابــل رقابتــی ب
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علیرضا زرگر

شــعر  اینکــه  در 
ــر  ــود هن ــته ترین نم برجس
و ادبیــات در کشــور مــا 
ــا  اســت، شــکی نیســت. م
از همــان ســال های  هــم 
آغــاز مهــرگان در دهــه 
برگــزاری  بــه  هفتــاد 
شــعر  مهــرگان  جایــزه 
عالقمنــد بودیــم هــر چنــد 
ــران  ــعر در ای ــورد ش در م
زیــادی  حساســیت های 
ــز از  ــن نی ــود دارد و م وج
ــواره  ــی هم ــم ول آن مطلع
در مشــورت بــا شــاعران 
و منتقــدان برجســته؛ شــعر 
در ایــران دنبــال کــرده ام و 
ــث  ــاعران بح ــتر ش ــا بیش ب
مفصــل  گفتگــوی  و 
نگرانی هــا  از  و  داشــته ام 
میــان  دغدغه هــای  و 
جایــزه  مــورد  در  آنهــا 
ــا  ــده ام. ام ــع ش ــعر مطل ش
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
اصــل حرف شــما درســت 
مــورد  در  مــا  و  اســت 
شــعر  مهــرگان  جایــزه 
امــا  داشــته ایم.  غفلــت 

ــه  ــید ک ــته باش ــه داش توج
ــه حساســیت ها  ــا توجــه ب ب
و محدودیت ها در کشــور 
مــا برگــزاری ایــن نــوع 
مســتقل  شــعری  جوایــز 
ــر  ــه ب ــت. آنچ ــوار اس دش
جوایــز شــعر در گذشــته 
ــان  ــم نش ــاده ه ــاق افت اتف
ــز  ــن جوای ــد کــه ای می ده
حاشــیه های  بــا  همــواره 
روبــرو  فراوانــی 

بوده انــد.     

اخیــرا متوجــه شــدم در  مــن 
مرحلــه  در  و  ادبــی  جوایــز 
از  را  قــدر  کتاب هــای  اولیــه 
می کننــد  حــذف  لیست شــان 
کتاب هایــی  بــرای  را  راه  تــا 
ــوار  ــت هم ــان اس ــه مدنظرش ک
کننــد. ایــن کار بســیار ناپســندی 
اســت کــه آثــار قــدری کــه 
ــا  ــرای آن ه ــا ب ــنده های م نویس
زحمــت کشــیده اند در همــان 
ــته  ــار گذاش ــه کن ــش اولی گزین
ایــن  کتاب هــا  از  و  می شــوند 
بــه عنــوان آثــار خطرآفریــن 
اگــر  یعنــی  می کننــد؛  یــاد 
دیگــر  باشــند  کتاب هــا  ایــن 
آثــار ضعیــف بالطبــع جایــزه ای 
نخواهنــد گرفــت و این موضوع 
بــه ضررشــان خواهــد بــود. ایــن 
جوایــز  در  کــه  البی هایــی 
ــات  ــه ادبی ــود دارد ب ــی وج ادب
کســانی  مــا  می زنــد.  ضربــه 
آثارشــان  کــه  دیده ایــم  را 
جایــزه  امــا  بــوده  متوســط 
ــان  ــد نویسنده ش ــد و بع گرفته ان
اســت.  ننوشــته  اثــری  دیگــر 
کــه  ناپســندی  امــر  ایــن 
پیــش  ادبیــات  در  برخــی 
ادبیــات  ضــرر  بــه  گرفته انــد 
می شــود. تمــام  معاصرمــان 

.

احمد آرام
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ابراهمی حسن بییگ

ــی  ــه برخ ــد ک ــر برس ــه نظ ب
از نویســندگان در موضــوع 
سیاســی مســئله مند نیســتند، 
را  آن  عکــس  مــن  ولــی 
معتقــدم. یکــی از اصلی تریــن 
ایــن  بــه  نپرداختــن  دالیــل 
موضوعــات مســئله حاکمیــت 
ــفانه  ــت. متاس ــا اس و دولت ه
در طــول ایــن چهــل ســال، بــا 
تغییــر دولت هــا ایــن وضعیــت 
فرقــی هــم نکــرده اســت، 
ــه  ــده چ ــه آم ــی ک ــر دولت ه
ــب  اصولگــرا، چــه اصالح طل
دســت  بحــث  ایــن  در 
بســته  واقعــاً  را  نویســنده 
اســت. بخــش قابل توجهــی 
کــه  نویســندگان  آثــار  از 
بعــد از انقــالب و حتــی قبــل 
از انقــالب، در ایــن ســال ها 
مجــوز چــاپ نکــرده اســت، 
ــه  ــد ک ــاری بوده ان ــاً آث عمدت
ــه  ــی پرداخت ــائل سیاس ــه مس ب
دلیــل  همیــن  بــه  و  بودنــد 
نتوانســته اند از وزارت ارشــاد 
مجــوز نشــر بگیرنــد. ن ۷۶ 
آل  جــالل  بــا  پیــش  ســال 
ــی  ــرای عال ــد در دانشس احم

آشــنا شــدم. او در خانــواده 
و  شــد  متولــد  مذهبــی  ای 
پــس از جدایــی او از خانواده 
ــار تربیــت مذهبــی در  ــز آث نی
ــد. ــی ش ــده م ــش دی کارهای

جــالل چیــزی را بــرای مقــام 
در  آزادی  و  نمــی  نوشــت 
بــا نهایــت  خونــش بــود و 
مــی  کــرد. کار  قــدرت 
آثــار  بایــد  جدیــد  نســل 
ــد  ــد، او معتق ــالل را بخوان ج
نســل  مقــام  و  پــول  بــود 
جدیــد را بــه نابــودی مــی 
ــول  ــرای پ ــد ب ــاند و نبای کش
ــت  ــالق را از دس ــام اخ و مق
فســلفه  براســاس  و  داد 
ای کــه  یونانــی در جامعــه 
کنــد  پیــدا  ارزش  پــول 
رود. مــی  بیــن  از  احتــرام 

از  صحبــت  جــالل  وقتــی   
ــت  ــرد صحب ــی ک ــب م مذه
از اخــالق بــود و برایــن بــاور 
بــود اگــر همــه در یــک افــق 
اخالقــی جمــع شــوند جامعــه 
ــی  ــد ول ــی کن ــدا م نجــات پی
بــه  جــالل  آثــار  متاســفانه 
ــت. ــه اس ــار نیافت ــی انتش خوب

بــه- هــر داســتان نویســی  
واســطه  زندگــی اجتماعــی 
می کنــد،  مشــاهداتی  خــود 
می کنــد،  کســب  تجربیاتــی 
گوناگونــی  موقعیتهــای  بــا 
هــر  کــه  می  شــود  مواجــه 
می  تواننــد  آن هــا  از  یــک 
جرقــه  ای باشــند برای نوشــتن 
این کــه  امــا  داســتان  یــک 
ــتان- ــن داس ــام ای ــم تم بگوی
ــای  ــاس رویداده ــر اس ــا ب ه
ــا  ــده  اند و م ــته ش ــی نوش واقع
ــته - ــی داش ــای بیرون ــه ازاه ب
ــاًل در  ــت. مث ــذب اس ــد ک ان
»فکرهــای  کتــاِب  همیــن 
ــتان- ــتر داس ــی« بیش  خصوص

ــد  هــا زاده  ذهــن خــودم بودن
و آدم هــای داســتان مــا بــه 
ازای بیرونــی نداشــتند امــا در 
ــام- ــاه پی ــدت کوت ــن م همی
مخاطبانــم  از  جالبــی  هــای 
دریافــت کــرده  ام کــه بعضــی 
از پرســوناژهای کتــاب را بــه 
خــود نزدیــک می  بیننــد یــا 
زندگی هایشــان  نظرشــان  از 
ــه زندگــی آن  ــی شــباهت ب ب
وقتــی  نیســت.  شــخصیت ها 
مــی- رئالیســتی  داســتان 
 نویســیم و تــالش می  کنیــم 
را  ســبک  ایــن  اســلوب های 

یاسمن خلییل فرد
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مصطفی عیل پور

نیمــا  اینکــه  علی رغــم 
بایــد  شــعر  در  می گویــد 
جزئیــات  حــوزه  وارد 
بشــوی و نبایــد حرف هایــی 
بزنیــم کــه نیــاز ملمــوس 
نیســت،  خودمــان  جامعــه 
امــا ایــن اتفــاق بــد فهمیــده 
موضوعــی  بــه  و  شــد 
کــه شــما اشــاره کردیــد 
ــن  منتهــی شــد. شــاید در بی
ــروغ در  ــا، ف شــاگردان نیم
ــر  ــه از همــه موفقت ــن زمین ای
ایــن جزئی نگــری  و  بــود 
کــرد.  درک  خــوب  را 
ــن  ــی ای ــور کل ــه ط ــی ب ول
گمــان  بــه  جزئی نگــری 
مــن کمــی بــد فهمیــده شــد 
ــه نوعــی ســطحی گرایی  و ب
و...  شــخصی گرایی  و 
منتهــی شــد. نیمــا معتقــد 
مــا  ادبیــات  تاریــخ  بــود 
از آغــاز شــعر فارســی تــا 
زمــان خــود نیمــا، بــه انــدازه 
ــات  ــوزه کلی ــی وارد ح کاف
تقریبــا  و  اســت  شــده 

پرســش های  از  بســیاری 
هستی شناســانه  بــزرگ 
مطــرح  را  مســئله مند  و 
بــه همیــن  اســت،  کــرده 
نیــاز  دلیــل آنچــه امــروز 
ــه  ــت ورود ب ــا اس ــه م جامع
ــی  ــات جزئ ــان موضوع هم
اجتماعــی اســت. بــه همیــن 
جزئی نگــری  او  دلیــل 
لــوازم  جــزء  واقــع  در  را 
ابزارهــای شــعر جدیــد  و 
بدفهمــی  ولــی  می کنــد، 
باعــث  آن  دربــاره 
مســائل  مــا  می شــود کــه 
هستی شــناختی  و  عمقــی 
مســائل  رهگــدر  از  را 
بنگریــم. ببینیــم و  جزئــی 

از  اغلــب  طنــز  ب هــای 
کارتونــی  شــکل های 
بــه  و  می کننــد  اســتفاده 
نــدرت می بینیــم کــه از نظــر 
ــه ای  ــری کار هنرمندان تصویرگ
شــود.  انجــام  آثــار  ایــن  در 
آثــار  ایــن  تصویرگری هــای 
ــازل  ــی ن ــرا تصویرگری های اکث
اســت. طنــز آن جایــگاه هنری و 
ادبــی خــودش را ندارد و بیشــتر 
مبنای آن ســرگرم کردن اســت، 
ــری  ــوزه تصویرگ ــا در ح طبیعت
ــد.  ــی افت ــاق م ــن اتف ــم ای آن ه
مــن بــه نــدرت بــه یــاد مــی آورم 
کــه متنــی طنــز تصویرگــری 
قلــدری داشــته باشــد، ایــن کــم 
در  بیشــتر  و  می افتــد  اتفــاق 
ــزی، رمانتیــک  داســتان های فانت
می آیــد. پیــش  رئــال  و 

محمدرضا یوسفی
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به نام خداوند جان و خرد
ــو  ــک س ــانه از ی ــالت هستی شناس ــه ورزی و تام ــبی اندیش ــق نس ــد رون ــات داوران نمی توان هی
ــال  ــاب س ــزه کت ــن دوره جای ــاعران ای ــی ش ــی و سیاس ــی فرهنگ ــدی اجتماع ــز دغدغه من و نی
قیصــر امین پــور را بــه فــال نیــک نگیــرد و یــادآوری ایــن مزیــت را ناگفتــه بگــذارد و بگــذرد.

در عیــن حــال در آسیب شناســی تجربــه شــعر جــوان امــروز بــا توجــه بــه آثــاری کــه در ســومین 
دوره کتــاب ســال شــعر جــوان بررســی شــده اند، هیــات داوران تذکــر مــوارد زیــر را بــر خــود 

ــد: ــرض می دان ف

 یک
ــای  ــعر در فرم ه ــگران ش ــه آفرینش ــوان، چ ــاعران ج ــای ش ــه ای دفتره ــکل پای ــم مش ــوز ه هن
ــزی متوجــه  ــدگان شــعر در قالب هــای کهــن فارســی بیــش از هــر چی ــد و چــه پدیدآورن جدی
یــک کاســتی آشــکار اســت و آن کم توجهــی غیرقابــل گذشــت و غیرقابــل کتمــان بــه عنصــر 

ــان اســت. اساســی شــعر یعنــی زب
و این جاســت کــه یــادآوری بخشــی از بیانیــه دوره نخســت ایــن جایــزه کمــاکان محــل تامــل و 

توجهــی دوبــاره اســت:
ــرای چــاپ  ــه از شــعر ِ دفترهــای چاپ شــده، کــه از شــتابزدگی شــاعران جــوان ب »مشــکالت ن
دفترهــای شــعر آغــاز می شــود و پــس از آن می تــوان بــه وضــوح آثــار فقــر مطالعــه هدفمنــد، 
ــط  ــون توس ــا اکن ــاز ت ــی از آغ ــعر فارس ــگفت انگیز ش ــراث ش ــنت و می ــه ای س ــه و حرف نقادان

ــت.« ــد و دریاف شــاعران جــوان را دی
بارزتریــن نمــود ایــن کاســتی را می تــوان در یک ســاحتی شــدن زبــان بیشــتر دفترهــای شــعر و 

هم پوشــانی کــم و بیــش آن بــا » زبــان گفتــار » دانســت.
ــی گاه مطــرح را مــد نظــر  ــه سی ســاله بســیاری از شــاعران جــوان و حت ــن تجرب  چنان چــه همی
ــی آن کــه  ــار علی رغــم مزیــت اصل ــان گفت ــه زب ــر شــدن شــعر ب ــه نزدیک ت ــم، تجرب ــرار دهی ق
ــا نادیــده گرفتــن  ــه شــعری اســت، هنگامــی کــه ب ــودن و باورپذیــری تجرب ــر ب ــا ملموس ت همان
و قربانــی کــردن بســیاری از ظرفیت هــای زبــان فارســی تــوام شــود بــه ناگزیــر و خــواه ناخــواه 

 بیانیه
ه | قیصر امین پور هیئت داوران جایرن
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ــه  ــدود ب ــه مح ــت و ن ــایند اس ــه خوش ــه ن ــت ک ــد داش ــال خواه ــه دنب ــز ب ــری را نی ــه دیگ نتیج
جغرافیــای شــعر و آن واقعیــت دردنــاک چیــزی نیســت جــز الغــر شــدن زبــان تنومنــد و پربــار 

فارســی.

 دو
نکتــه قابــل اشــاره دیگــر همانــا بهره گیــری ابــزاری از نام هــای جغرافیایــی، اصطالحــات فلســفی 
و عرفانــی و ارجاع هــای بی شــمار بــه مقوالتــی ماننــد تاریــخ، اســطوره و روانشناســی اســت کــه 
ــادآوری اطالعــات عمومــی شــاعر خــودی نشــان می دهنــد  در بیشــتر مــوارد فقــط در قــواره ی

و نــه بیــش از آن.

ــعر  ــه در ش ــی ک ــی و سیاس ــای اجتماع ــا و نقده ــده تعریض ه ــا عم ــرد تقریب ــن رویک ــا همی ب
ــوارد  ــی م ــته از برخ ــد، گذش ــز دارن ــی نی ــور پررنگ ــرده و حض ــوش ک ــا خ ــوان ج ــاعران ج ش
نــادر، معمــوال در ســطح گــزارش یــک اعتــراض و یــا تیتــر روزنامــه و نهایتــا عقده گشــایی های 

ــد. ــعر نمی یابن ــره ش ــامان در پیک ــی بس ــد و جای ــی مانن ــخصی م ش

 سه
بــرای  امــا  احــوال،  نــه در همــه  اگــر  نیســت،  بــرای شــاعران  سی ســالگی ســن کمــی 
بســیاری از شــاعران سی ســالگی ســن بــه بــار نشســتن و جاافتادگــی ســلوک و ســبک 
نبریــم کــه کتاب هــای گرامــی و مانــدگار  »زمســتان«، »تولــدی  شــعری اســت. از یــاد 
ــت. ــزرگ آن هاس ــاعران ب ــالگی ش ــول سی س ــابور » محص ــای نش ــه باغ ه ــر« و »در کوچ دیگ

حقیقــی  وارثــان  کــه  دوره،  ایــن  جــوان  شــاعران  همــه  بــرای  داوران  هیــات  پایــان  در 
اســت.« آرزومنــد  را  بهــروزی  و  تندرســتی  ســربلندی،  فارســی اند  شــکوهمند  زبــان 
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    سومین دوره کتاب سال دفتر شعر جوان )قیصر امین پور( 
آئیــن پایانــی کتــاب ســال دفتــر شــعر جــوان )جایــزه قیصــر امین پــور( از  ســاعت ۱۷ یکشــنبه 

نوزدهــم آبان مــاه در خانــه هنرمنــدان ایــران برگــزار شــد.
در ایــن دوره، از میــان ۶۰ عنــوان کتــاب رســیده بــه دبیرخانــه کتــاب ســال، ۱۴ عنــوان توســط 

هیئــت انتخــاب برگزیــده شــد و بــرای بررســی در اختیــار داوران نهایــی قــرار گرفــت.

از میــان ایــن ۱۴ عنــوان کتــاب شــعر، هفــت اثــر بــه عنــوان آثــار برگزیــده اعــالم شــد کــه 
از ایــن میــان، ســه کتــاب شــعر بــدون رتبــه، جــزو برگزیــدگان و چهــار اثــر شایســته تقدیــر 

بودنــد.

 برگزیدگان:
 کتاب »مونث« ساجده جبارپور

 کتاب »دریاچه را دریاچه می فهمد« محمد رهام
 کتاب »غروب مردمک ها« بهمن میالن

 شایسته تقدیر:
 کتاب »این هم از این«   امرعلی سلیمانی

ین  کتاب »زن پارچه ای«  نّیر زر
یح« رحمت   هللا رسولی مقدم  کتاب »زیر انگشت های ترش

« فواد سیاهکالی  کتاب »مویه هایی از اسرتاتوسفر

 داوران:
مرحله اول: راضیه بهرامی و فاطمه ساالروند 

مرحله پایانی: ساعد باقری، محمدرضا محمدی نیکو
عبدالرضا موسوی طربی و محمد رمضانی فرخانی
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 فراخوان چهاردهمین جشنواره بین امللیل شعر فجر
  

ــگ و  ــوز وزارت فرهن ــا مج ــی و ب ــان فارس ــه زب ــال ۱۳۹۷ ب ــه در س ــاری ک ــن دوره آث  در ای
ارشــاد اســالمی منتشــر شــده  باشــد در گروه  هــای زیــر مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد:

1- شعر بزرگسال
2- شعر کودک و نوجوان

3- درباره شعر

برگزیــدگان جشــنواره، زمســتان امســال در آییــن اختتامیــه معرفی خواهند شــد و بــه برگزیدگان، 
عــالوه بــر جایــزه نقــدی، لــوح یادبــود و نشــان جشــنواره بین المللــی شــعر فجــر اهدا خواهد شــد.

 
کتاب هایــی کــه بــا مجــوز وزارت فرهنــگ و ارشــاد جمهــوری اســالمی ایــران، بــرای اولیــن بــار 
در ســال ۱۳۹۷ در داخــل کشــور بــه چاپ رســیده و در یکی از ســه گــروه ادبی باال قــرار بگیرند.

 
 مهلت و شیوه ارسال اثر

آخریــن مهلــت ارســال اثــر بــه دبیرخانــه، ۱۵ دی مــاه ۱۳۹8 اســت. ناشــران، شــاعران و 
ــد: تهــران،  ــال کنن ــانی ارس ــن نش ــه ای ــود را ب ــار خ ــخه از آث ــد دو نس پژوهشــگران می  توانن
ــاد شــعر  ــه شــهید اعرابــی )۵(، پــالک ۶، بنی ــنایی، کوچ خیابــان کریم خان زنــد، خیابــان س
فجــر. شــعر  بین المللــی  جشــنواره  چهاردهمیــن  دبیرخانــه  ایرانیــان؛  داســتانی  ادبیــات  و 

 
ه  فراخوان بخش ویرژ

آثــار  پذیــرای  ویــژه،  بخــش  در  فجــر  شــعر  بین المللــی  جشــنواره   چهاردهمیــن 
کــه  شــاعرانی  همــه  بخــش،  ایــن  در  اســت.  ســال   ۲۵ از  کم تــر  جــواِن  شــاعران 
بعــد  بــه  خورشــیدی   ۱۳۷۳ ســال  متولــد  و  می ســرایند  شــعر  فارســی  زبــان  بــه 
کننــد. شــرکت  ملــی  رویــداد  ایــن  در  آثارشــان  ارائــه   بــا  دارنــد،  فرصــت  هســتند 

 مهلت ارسال آثار:
از تاریخ انتشار فراخوان تا ۱۵ دی ۱۳۹8

تنها مسیر ارسال آثار، سامانه javan.adabiatirani.com است. بنابراین آثاری که از هر مسیر 
دیگر ارسال شود داوری نخواهند شد.

وب ســایِت  بــه  می تواننــد  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای  ناشــران  و  مؤلفــان  شــاعران، 
ــد. ــه کنن ــانی adabiatirani.com  مراجع ــه نش ــان ب ــتانی ایرانی ــات داس ــعر و ادبی ــاد ش ــمی بنی رس
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ین داستان های امروز جهان  بهرت

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( به نقل از تایم، بهترین آثار سال ۲۰۱۹ به ترتیب زیر است:

 
ن« نوشته اولگا توگارچوک  »استخوان مردگان را شخم برن

»اســتخوان مــردگان را شــخم بــزن« نوشــته اولــگا توگارچــوک، برنــده نوبــل ادبیــات ســال ۲۰۱8 و برنــده بوکــر 
ــوم و  ــد نج ــای جدی ــف یافته ه ــود را وق ــی خ ــه زندگ ــت ک ــا اس ــام جنین ــه ن ــی ب ــاره زن ــی ۲۰۱8 درب بین الملل
همچنیــن ویلیــام بلیــک، شــاعر انگلیســی کــرده اســت تــا معنــای جدیــدی از دنیــا بیایــد. در ایــن میــان همســایه اش 
و ســپس چنــد نفــر دیگــر بــه قتــل می رســند. همیــن موضــوع ذهــن جنینــا را مشــغول می کنــد و تــالش می کنــد 

ماجــرا را کشــف کنــد.
 

»مدرسه توپکا« نوشته ب�ن ِلرنر
والدیــن  دبیرســتان،  مناظــره  قهرمــان  از  جســورانه ای  دیــدگاه  شــاعر  و  مقاله نویــس،  رمان نویــس،  لِرنــر، 
روانشناســش، و دوســت قهرمــان دبیرســتان را ترکیــب می کنــد و تلخی هــای برتــری مــردان در جامعــه را نشــان 

می دهــد.
 

 »جایی که دالیل به پایان می رسد« نوشته یی یون لی
ــد.  ــا پســر مــرده اش گفت وگــو می کن ــدش خودکشــی کــرده اســت و حــاال ب داســتان واقعــی مــادری کــه فرزن
»وقتــی منطــق بــه پایــان می رســد« از زندگــی خانــم لــی الهــام گرفتــه شــده اســت کــه پســرش در شــانزده ســالگی 
ــی رخ  ــه اتفاق ــند چ ــته باش ــا را داش ــا مُرده ه ــردن ب ــت ک ــی صحب ــا توانای ــر زنده ه ــود. اگ ــرده ب ــی ک خودکش
می دهــد؟ راوی داســتان بــا نیکــوالی ۱۶ ســاله در دنیایــی کــه لــی خلــق کــرده اســت مالقــات می کنــد و مــادر 
و پســر بــه گفت وگــو می نشــینند و اینجاســت کــه لــی درمی یابــد زبــان تــا چــه حــد محــدود اســت و نمی توانــد 
ــه پیچیدگی هــای  ــق ب ــان می رســد« نگاهــی دقی ــه پای ــل ب ــی کــه دالی ــا درد شــدید را نشــان دهــد. »جای عشــق ی

انــدوهِ انســانی دارد.
 

 »ما در زمین برای مدت کوتایه زیبا هستمی« نوشته اوشن وونگ
اوشــن وونــگ، شــاعر شناخته شــده بــا ایــن کتــاب بــه دنیــای داســتان نویس آمــد و داســتانی برگرفتــه از 
زندگینامــه خــودش نوشــته اســت. داســتان پســری آمریکایی-ویتنامــی کــه بــا مــادر و مادربزرگــش در آمریــکا 
زندگــی می کننــد. مــادر و مادربــزرگ از نجات یافتــگان جنــگ ویتنــام هســتند و پســر داســتان در ایــن کتــاب از 

ــل کــرده اســت. ــر او تحمی ــادرش ب ــد کــه م ــی می گوی دردهای
 

 »به تمری�ن اعمتاد کن« نوشته سوزان چوی
ــتان  ــی از داس ــردن بخش ــا ک ــدون افش ــزر ب ــده ِی پولیت ــنده برن ــوی، نویس ــوزان چ ــاب س ــن کت ــتن از آخری نوش
ــد.  ــرار می گیرن ــش ق ــورد آزمای ــد کــه در زندگــی زناشــویی خــود م ــر نیســت. داســتان ســارا و دیوی امکان پذی
ــاره مــرز واقعیــت و قصــه تعمــق کننــد. چــوی در ایــن کتــاب از خواننــدگان درخواســت می کنــد درب
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 »پلنگ سیاه، گرگ قرمز« نوشته مارلون جمیز
»پلنــگ ســیاه، گــرگ قرمــز« اولیــن کتــاب از مجموعــه ســه جلــدی اســت کــه »ســتاره تاریــک« نــام دارد. همــه 
ــد  ــه دی ــتان از زاوی ــد داس ــاهد رون ــع ش ــا در واق ــد ام ــت می کن ــتان را روای ــک داس ــه گانه ی ــن س ــای ای جلده
ــاب دیگــر را شــروع نکــرده اســت و تمــام  ــوز نوشــتن دو کت ــد هن ــف هســتیم. جیمــز می گوی راوی هــای مختل
ــه  ــز« از زاوی ــگ ســیاه، گــرگ قرم ــز« کــرده اســت. داســتان »پلن ــگ ســیاه، گــرگ قرم ــش را صــرف »پلن وقت
دیــد تراکــر، شــخصیتی زخمــی اســت و ضعف هــای خــاص خــودش و البتــه قــدرت بویایــی بی نظیــری دارد و 
می توانــد تشــخیص دهــد کــه افــراد کجــای قلمــرو پادشــاهی هســتند. تراکــر بــه دنبــال کودکــی گمشــده اســت 
امــا در خطــوط آغازیــن کتــاب نوشــته اســت کــه »کــودک مـُـرده اســت. چیــز دیگــری باقــی نمانــده کــه دوســت 
ــدن داســتان را  ــادی رخ می دهــد و خوان ــاب پیچیدگی هــای زی ــد.« در طــول ۷۰۰ صفحــه کت داشــته باشــید بدانی
ــد و اصــاًل  ــاب آســانی از او نخوانده ان ــان جیمــز هیچ وقــت کت ــاد داشــت مخاطب ــه ی ــد ب ــا بای ــد ام ســخت می کن

ــد. ــه ســراغش نمی آین ــل آســانی نوشــتار ب ــه دلی ب
 

 »نیاز« نوشته هلن فیلیپرن
زنــی بــه نــام مولــی بــه همــراه دو فرزندانــش در خانــه اســت کــه صــدای دزدی را می شــنود و بــا خــود می اندیشــد 
کــه آیــا واقعــا فــردی غریبــه وارد خانــه شــده اســت یــا ایــن صــدا ســاخته ذهــن خســته و پراســترس خودش اســت. 

»نیــاز« ســفری پیچیــده بــرای آزمایــش همــه چیزهایــی اســت کــه دربــاره مــادر، همســر، و زن بــودن می دانیــد.
 

لی  »آرشیو کودکان گمشده« نوشته والریا لوئیرن
ــد  ــای توریســتی را ببین ــواده دوســت دارد جاذبه ه ــرد خان ــد. م ــه ســفر می رون ــا ماشــین شــخصی ب ــواده ای ب خان
امــا زن خانــواده دوســت دارد بــه مــرز بــرود و خبــری از دو دختــر دوســتش بگیــرد کــه قــرار اســت توســط اداره 
مهاجــرت دیپــورت شــوند. در ایــن ســفر فرزنــدان خانــواده از کافــی کــه بیــن پــدر و مادرشــان وجــود دارد باخبــر 

می شــوند. داســتانی دربــاره برابــری و مشــکالت مهاجــر.
 

»وصیت ها نوشته مارگارت آتوود
»وصیت هــا« در واقــع ادامــه داســتان پادآرمان شــهری »سرگذشــت ندیمــه« اســت و ۱۵ ســال پــس از اتمــام داســتان 
در »سرگذشــت ندیمــه« رخ می دهــد و توســط ســه شــخصیت زن روایــت می شــود. داســتان »سرگذشــت ندیمــه« 
ــای  ــه اعض ــاندن هم ــل رس ــه قت ــه و ب ــرب گلول ــه ض ــکا« ب ــده آمری ــاالت متح ــور »ای ــرور رئیس جمه ــس از ت پ
کنگــره انقالبــی در کشــور رخ می دهــد. قانــون اساســی رســمی کشــور لغــو می شــود و حکومتــی تمامیت خــواه 
ــان  ــدارد. زن ــراری وجــود ن ــرد. مرزهــای کشــور بســته می شــود. راه ف ــاد« شــکل می گی ــام »گیلی ــه ن و مســیحی ب
ــض  ــدت نق ــه ش ــان ب ــردی آن ــای ف ــوق و آزادی ه ــوند و حق ــوب می ش ــت محس ــم حکوم ــی ظل ــدف اصل ه
ــق  ــران را طب ــا دیگ ــاط ب ــود، و ارتب ــای خ ــت دارایی ه ــه، مالکی ــارج از خان ــازه کار در خ ــا اج ــود. آن ه می ش
قانــون جدیــد از دســت می دهنــد و بــر اســاس وضعیــت تأهــل و بــاروری خــود مــورد ســنجش قــرار می گیرنــد.

 
 »پسر نیکیل« نوشته کولسن وایهتد

ــراغ  ــه س ــتانش ب ــن داس ــزر در جدیدتری ــزه پولیت ــده جای ــی برن ــد، نویســنده آمریکایی-جامائیکای وایته
ــف  ــای مختل ــتان در مناطــق و مکان ه ــی رود کــه از حضــور سیاه پوس ــون »کــرو« م ــکای دوره قان آمری
ــر اســاس داســتانی واقعــی در فلوریــدا روایــت می شــود و چهــره  جلوگیــری می کــرد. »پســر نیکلــی« ب

ــد.  ــان می کن ــار دیگــر نمای ــکا در دوره نژادپرســتی را ب زشــت آمری
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شــماره دهــم چامــه) اســفند و فروردیــن ۱۳۹۹- ۱۳۹8( ادای احتــرام بــه محمــد رضــا شــفیعی 
کدکنــی )م. سرشــک( اســت. از خواننــدگان عالقــه منــد بــه شــخصیت علمــی ایــن 
شــعرها،  جســتارها،  کنیــم،  مــی  خواســت  در  ایرانــی  برجســته  پژوهشــگر  و  شــاعر 
ــتند: ــر بفرس ــانی زی ــه نش ــل ب ــورت تمای ــان را در ص ــا ایش ــی ب ــر گروه ــرات و تصاوی خاط
 c h a m e h 1 3 9 7 @ g m a i l . c o m
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 کتــاب »شــاملو بــه روایــت خرمشــاهی« بــه کوشــش عــارف خرمشــاهی در ۱۹۴ 
صفحــه، شــمارگان ۵۵۰ نســخه و به بهــای ۳۵ هــزار تومــان از ســوی انتشــارات ناهیــد 

راهــی بــازار نــرش شــده اســت. 
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 کتــاب »شــعر معــارص عربــی«، اثــر محمــد مصطفــی بــدوی بــا ترجمــه رحیــم 
کوشــش در ۴۴۰ صفحــه، شــمارگان ۷۷۰ نســخه و به بهــای ۶8هزارتومــان از ســوی 

انتشــارات ســزان راهــی بــازار نــرش شــده اســت.
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ــازار  ــه ب ــزازی روان ــن ک ــم مرجالل الدی ــه قل ــی« را ب ــه خرم ــا »خردنام ــارات گوی  انتش
نــرش کــرده اســت،  »خردنامــه خرمــی« شــامل ۱۰ گفتــار دربــاره شــاهنامه اســت کــه در 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــزازی ب ــی ک ــد دوم شاهنامه شناس ــت مجل حقیق



273دوماهنامه ادبی . شماره نهم 1398

 ایــن کتــاب روایتگــر داســتان شــخصی اســت کــه در بنــگاه کار و بــا صاحــب بنــگاه 
کالهــرداری می کنــد؛ او وارد ماجــرای قتــل شــده و دســتگر می شــود و بــه زنــدان 

مــی رود، امــا از آنجــا فــرار می کنــد و مجــدد وارد ماجــرای قتلــی دیگــر مــی شــود.
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