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به منزلة آغاز

صادق رحمانی

ــرای دیــدن و لــذت  دو ماهنامــة ادبــی چامــه، دریچــه ای اســت ب
بــردن از شــعر و داســتان امــروز. چامــه بــرآن اســت تــا بــا ایــن هنــر 
دیریــن کــه بــا تــار و پــود ایرانیــان در هــم تنیــده شــده و بــا ســنت 
ــی  ــوت رؤیای ــه خل ــی دارد، ب ــی و همخون ــا همخوان ــردم م فکــری م

عالقــه منــدان راه یابد.

بــرای آشــنایی هــر چــه بیشــتر افــق هــای فکــری و هنــری ایــران و 
جهــان  شــعر و داســتان ترجمــه را نیــز از نظــر دور نخواهیــم داشــت 
ــروز  ــتان ام ــعر و داس ــرو ش ــار پیش ــن آث ــماره از بهتری ــر ش و در ه

جهــان بهــره خواهیــم بــرد.

ــران  ــی ای ــی و ادب ــراث فرهنگ ــناخت می ــناخت و بازش ــرای ش ب
ــران  ــرو ای ــه در قلم ــی ک ــی زبانان ــتان فارس ــعر و داس ــن، ش زمی
فرهنگــی قلــم مــی زننــد نیــز پیــش چشــم خواهیــم داشــت و آثــار 
نویســندگان و شــاعران فارســی زبــان را بــا هــدف ترویــج و گســترش 

ــرد. ــم ک ــان فارســی منتشــر خواهی زب

ــه هــای ادبــی شــاعران و نویســندگان، گنجینــة ارزشــمندی  تجرب
اســت کــه مــا از طریــق گفــت و گــو بــا اهــل نظــر تــالش خواهیــم 
ــروز  ــل ام ــه نس ــان را ب ــی آن ــارت ادب ــه و مه ــارة اندیش ــرد، عص ک

ــم. ــل کنی منتق

محتــوای چامــه بــر شــعر، داســتان و گــپ اســتوار اســت و قصــد 
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ــه،  ــای چام ــته ه ــات. نوش ــردن از ادبی ــذت ب ــر ل ــی ب اصل
ــم  ــل قل ــز اه ــال انگی ــار خی ــود از آث ــد ب ــزه ای  خواه آمی
نســل هــای پیشــین تــا نوآمــدگان امــروز. بــا ایــن نــگاه مــا 
مــی توانیــم بــا تکیــه بــر گذشــتة پــر افتخــار ادبــی خــود 

ــز بگشــاییم. ــات مــدرن نی ــه ادبی چشــمی ب

ــال  ــالت، در س ــروزه مج ــول ام ــق روش معم ــر طب  ب
ــای  ــا از زوای ــد ت ــم دی ــدارک خواهی ــز ت ــه نی ــژه نام دو وی

ــم.  ــال کنی ــوع را دنب ــک موض ــاوت ی ــف و متف مختل
ــک ســازی  ــرای نزدی ــالش دارد ب ــی ت ــه ادب ــن مجل ای
ــان  ــه زب ــدان ب ــه من ــجویان و عالق ــان دانش ــن و زب ذه
ــه  ــی ب ــاری را از عرب ــر شــماره آث ــی در ه فارســی و عرب
ــد  ــرار ده ــان ق ــم آن ــش چش ــس پی ــر عک ــی و  ب فارس
تــا بــه نوعــی هــم بــا افــق فکــری ایــن دو جهــان آشــنا 

ــد. ــوزی کنن ــان آم ــم زب ــوند و ه ش
در هــر شــماره حداقــل ســه گفــت و گــوی مفصــل برای 
خواننــدگان تــدارک مــی بینیــم. گفــت و گــو بــا ســرآمدان 
قلمــرو شــعر و داســتان ایــران و جهــان،  حاصــل دســترنج 
و مهــارت هــا و تجربــه هــای   ایــن بــزرگان را در اختیــار 

خواننــده قــرار مــی دهــد.
بــرای آشــنایی خواننــدگان بــا فراینــد ترجمــة یــک اثــر 
ــت  ــم داش ــه خواهی ــعر و ترجم ــماره کارگاه ش ــر ش در ه
ــا چگونگــی ترجمــه، واژه گزینــی و  ــی ب ــه طــور عمل ــا ب ت
ــار  ــة آث ــرای ترجم ــاعرانه  ب ــات ش ــن کلم ــاب بهتری انتخ

ــراه شــوید. ــی  هم ادب
بــرای نخســتین بــار در یــک مجلــة ادبــی برخــی 
برنامــه هــای وزیــن در رادیــو را بــه دلیــل عالقــة شــخصی 
و اســتفادة دیگــران از میــراث ادبــی ایرانیــان انتشــار 
ــام آوران  ــة ن ــده ای برنام ــن ای ــی چنی ــم داد.  از پ خواهی
ــه روی  ــران  ب ــات ای ــگ و ادبی ــو فرهن ــن رادی ــران زمی ای

ــت. ــده اس ــذ آم کاغ

در پایــان ایــن مختصــر بایــد گفــت: بــرای حفــظ 
ــم  ــی قل ــاری اهال ــد ی ــه نیازمن ــوای چام ــای محت و ارتق
هســتیم. بنابرایــن مــی توانیــد شــعر، داســتان و یادداشــت 
ــد. ــال کنی ــه ارس ــه چام ــانی مجل ــه نش ــود را ب ــای خ ه

صادق رحمانی، با نام 
شناسنامه ای محمدصادق 

رحمانیان، متولد سال 1343 
در شهرستان گراش

 با همین واژه های معمولی، 
انار و بادگیر، همة چیزها آبی 
است، سبزها قرمزها، در این 
شب آهسته، آبی روشن آبی 

خاموش، دو تاریکی بی دلیل  
از جمله مجموعه های شعری 

اوست. او دانش آموخته 
دکترای زبان و ادب فارسی 

است.

صادق رحمانی
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ــاه  ــعرهای کوت ــت و ش ــم داش ــعر ه ــتی در ش ــازی، دس ــم س ــر فیل ــالوه ب ــتمی، ع ــاس کیارس عب
ــری از  ــره گی ــا به ــاس کیارستمی ســت. او ب ــاه عب ــه ی اشــعار کوت ــرگ مجموع ــاد و ب می ســرود. ب
ــه  ــا و شــاعرانه را در ذهــن خواننــده ب ــری زیب ــری توانســته تصاوی ــد ســینمایی و تصوی همــان دی

ــود آورد. وج
ایــن کتــاب را نشــر نظــر، در قطــع نیــم جیبــی و در ســال 1390 خورشــیدی چــاپ کــرده  اســت. 
ــوی  ــام ریــح و اوراق، در نشــر المتوســط میالن ــا ن ــاد را ب ــرگ و ب محمداالمیــن الکرخــی، کتــاب ب
ایتالیــا بــه زبــان ترجمــه و بــه چــاپ رســانده اســت. بخــش هایــی از ترجمــه و اصــل فارســی آن 

را از نظــر بگذرانیــد.

هذا املساء مع القمر 

املكتمل

يف السابعة إال سبع دقائق

امشب، با ماه
قرار مالقات دارم

با ماه تمام
هفت دقیقه

مانده به هفت

***

بني أشالء السحب السود

للقمر رغبة يف االستعراض

در میان تکه ابرهای سیاه
ماه

قصد خودنمایی دارد.

***

لقد حصدوا الحنطة

القمر

ييضء القّش.

گندم ها را
درو کرده اند

نور ماه
بر کاه.

 

باد و برگ
اثر عباس کیارستمی
ترجمه به عربی: محمد االمین الکرخی
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 األفعى زحفت نحو الجحر
القمر كان شاهداً عىل ذلك.

مار
در النه خزید

ماه دید.

***

مثة رّس
بيني

وبينك
وبني القمر

 
رازی است 

بین من
و تو

و ماه.

***

ضوء القمر
ييضء القمر!

نور ماه
بر

ماه رخ.

***

قمر باهت
خلف سامء من ثلج.

ماه رنگ پریده،
در پس آسمانی برفی.

***

القمر املكتمل

يضاعف عزلتي

هذا املساء

ماه 
کامل است

و تنهایی مرا
دو برابر می کند

امشب.

***

حني خرجت من املنزل

مل يكن هناك أحد

سواي

والقمر.

از خانه که بیرون شدم
من بودم و 

ماه.

***

من شق الباب 

يتسلّل الربد

والضوء أيضاً

از شکاف در
هم سوز می آید،

هم نور ماه.

***

أفشيُت رّسي للقمر

حني أرشقت الشمس

فضح رّسي.

رازم را
با ماه گفتم

آفتاب که برآمد،
راز برمال شد.
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مثّة حريق يف الغابة،

أشجار الحور السامقة

تتأّمل املشهد

آتشی برپاست در جنگل،
درختان سپیدار

به تماشا ایستاده اند.

***

من شق الباب 

يتسلّل الربد

والضوء أيضاً

از شکاف در
هم سوز می آید،

هم نور ماه.

***

أفشيُت رّسي للقمر

حني أرشقت الشمس

فضح رّسي.

رازم را
با ماه گفتم

آفتاب که برآمد،
راز برمال شد.

***

قمر يجمد

سامء کانون

ماه یخ زده،
آسمان دی.

 

قمر يسبح

يف بركة

مبنأى عن األنظار

آب تنی قرص ماه
در برکه ای

دور از چشم.

***

ما أبعدَك، أيها القمر!

ما أقربَك!

 
چه دوری

چه نزدیک،
ای ماه.

***

سحابة سوداء 

استطاعت يف نهاية املطاف

احتضان القمر

 
تکه ابری سیاه

سرانجام
قرص ماه را

در آغوش گرفت.

***

صمُت القمر

يحطّم قلبي
 

سکوت ماه
دلم را

می شکند.
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القمر والشمس إذ يلتقيان

عند مطلع الفجر

 
مالقات ماه و خورشید

در سپیده دم

***

حني أرشقت الشمس

بهت لون القمر

آفتاب که برآمد
رنگ از رخ ماه

پرید.

***

أرٌق

يف ليل أضاءه القمر.

حّتى الفجر،

حوار غري مثمر مع الذات
 

بی خوابی،
در شبی مهتابی

گفتگویی بی حاصل
با خویش، تا صبح.

***

هذا الصباح

أثر َقَدم واحدة عىل الثلج

أثر َقَدم شخص

كان يزيح الثلج
 

امروز صبح
تنها یک ردپا بر برف

جا پای کسی که
برف می روبید.

 

ساعي بريد

حائر عىل الثلوج

يحمل طردين بريديني

ال أحد يعرف املُرَسل إليه.

 
یک پیک،
با دو نامه

سرگردان در برف
گیرنده، شناخته نشد.

***

يف حيايت التي مل تكن قصرية

يف حيايت التي مل تكن طويلة

تساقطت الثلوج علی مدار

عرش سنوات .

در عمر نه چندان کوتاه
و نه چندان بلندم

ده سالی برف باریده است

***

توّقفت الثلوج عن التساقط

حينها بدأ املطر

انقطع املطر

حينها غرّد الطائر.

 
برف بند آمد

باران شروع شد
باران بند آمد
پرنده خواند.
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تحت مّساحة زجاج سياريت

متجّمداً كان،

مقطع من قصيدة الشتاء .
 

زیر برف پاک کن اتومبیلم
بخشی از شعر »زمستان«

یخ زده بود.

***

ال أثر لعابر قّط

عىل األرض املتجّمدة.
 

از هیچ عابری
ردپایی نیست

بر زمین یخ زده.

***

االنتظار ليس من طبيعتي

لكنني مرغامً كنُت

من أجل أمطار الربيع
 

باب طبع من نیست
انتظار کشیدن

اّما
برای باران های بهاری

ناگزیرم.

***

يف البدء هطلت األمطار

ثّم تساقطت الثلوج

عند الغروب، توّقفت الثلوج

الليل حّل يف الوقت املناسب
 

اّول باران بارید
بعد برف

غروف، برف بند آمد
شب به موقع سر رسید.

***

املذكّرات اليومية لنحلة العسل

يف شهر نیسان
 

خاطرات روزانه
زنبور عسل

در ماه اردی بهشت.

***

ورود الصحراء

مل يشّمها أحد

مل يقتطفها أحد

مل يبعها أحد

مل يبتعها أحد
 

گل های صحرایی را
نه کس بویید
نه کس چید

نه کس فروخت
نه کس خرید.

***

يف مطلع الربيع

تنمو األعشاب الضاّرة

بني شجريات الفراولة
 

اوایل بهار
علف های هرز

البالی بوته های توت فرنگی.
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فسيلة صغرية

تنبثق مّتجهة نحو السامء

غافلة عن الفأس
 

نهالی کوچک
قد می کشید و می رفت

به سمت آسمان
بی خبر از تبر.

***

من بني املهارات الخطرة

مهارة فّن العثور عىل األصدقاء
 

از جمله،
مهارت های خطرناک

مهارت در فن دوست یابی

***

حني خّيم الظالم

مل يتوّهج أّي فانوس

استقباالً للفجر
 

هوا که تاریک شد
به انتظار سپیده دم
چراغی نیفروخت.

***

جوار املستنقع

مثة ورود بيض

ورائحة عفنة.

کنار مرداب
گل های سفید بود و

بوی تعفن.

عىل خطوط الشارع

زّر قميص

لعابر ما.
 

در خط کشی خیابان
دکمه ای است
از عابری پیاده

***

شجرة مألى بالربتقال

ذات لون برتقايل

يف سامء

بلون السامء
 

درختی پر از پرتقال
به رنگ پرتقالی

در آسمانی،
به رنگ آبی آسمانی.

***

لُننصت لحوار صدفین من

أصداف البحر

إن كان هناك حوار
 

به گفتگوی دو صدف دریایی
گوش دهیم

اگر گفتگویی در کار هست.

***

ترى كيف تنظر األشجار الكبرية

للشجريات الصغرية؟
 

درخت های کهن
به نهال های کوچک

چگونه می نگرند؟



20دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

ــه ضیافــت رقــص رهــا امــا  ــده ایــد ایــن نوشــته را رهــا کنیــد و خــود را ب سیاســنبو را اگــر نخوان
پاکیــزة حــرف و واژه و خیــال و ســاختار دعــوت کنیــد آنــگاه اگــر توانســتید بیاییــد تــا کمــی در 
بــاب ایــن بیندیشــیم کــه چــرا »مــن ببــر نیســتم پیچیــده بــه بــاالی خــود تاکــم« را بایــد و نبایــد 

خوانــد و چگونــه!

وقتــی کــه سیاســنبو منتشــر شــد، هــر کــه مــی توانســت، چــه تکنیســین و چــه غیرتکنیســین، 
ازیــن کتــاب نوشــت تــا آنجــا کــه گویــی حادثــه ای بــوده اســت در داســتاِن پارســی. و نویســندة 
سیاســنبو هــم نوشــت و نوشــت، گرچــه بــا وســواس و گزیــده کاری، و خوانــده شــد نوشــته هــاش 
تــا رســید بــه »مــن ببــر نیســتم پیچیــده بــه بــاالی خــود تاکــم« کــه گویــی نامــش مــی خواهــد 
بگویــد مــن در حــال درپیچیدنــم و خواننــده را بــه ایــن پیــچ و تــاب مــی خوانــد؛ امــا بــه بازیگوشــی 
بــه بــی اعتنایــی! و تــو کــه خواننــده ای بــه پاســخ ایــن، مــی خواهــی کــه کار را نادیــده بگیــری امــا نمــی 
شــود نمــی توانــی؛ ولــی تــا اراده بــه خوانــدن مــی کنــی هــر واژة آن تــو را پــس مــی زنــد! گویــی بــا قهــر 
بــا هــر دو معنــاِی آن روبرویــی؛ هــم اقتدارطلبــی نویســندة مرعــوب از مهــارت هــای ادبــی و فنــی خــود و 

هــم نویســندة قهرکــرده بــا عالــم و آدم.
گفتــه انــد کــه تــو در توســت داســتان. نمــی دانــم. امــا اساســاً تــو کــه خواننــده ای راه بــه داســتان نمــی 
یابــی تــا ببینــی کــه ســاختمانش از چــه قــرار اســت و پــی و بنیانــش کجاســت و ســقف و ســتونش. چرا؟

ســیمین بهبهانــی گفتــه اســت کــه اگــر مــن جــای محمــود دولــت آبــادی بــودم، بخش هــای شــاعرانة 
کلیــدر را جــدا منتشــر مــی کــردم کــه هــم از حجــم داســتان کــم کنــم و هــم شــعرهایم را جداگانــه در 

برابــر چشــم مخاطــب قــرار دهــم. چرا؟

چــرا چــی؟ چــرا دولــت آبــادی در داســتانش ایــن همــه شــعر ســاخته اســت و چــرا بایــد آن را جــدا 
کنــد؟ زیــرا او از ســنتی گــران بــار اســت کــه غــول هایــی آن را بــه شــعر پرداختــه انــد تــا آن حــد 
کــه الیمکــن الفــرار مــن حکومــِت ایــن ســنت. کیســت کــه از شــعر رودکــی تــا شــاملو را در زبــان 

من ببرم، پیچیده به باالی خشم 
و هیاهو
اسکندر صالحی
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ــد از ســایة ســهمگین و  مــادری اش داشــته باشــد و بتوان
گســتردة آن خــود را برکنــار نگــه دارد؟ بویــژه اگــر عشــق 

و ابــزار او یکــی هــم زبــان باشــد؟

ــود  ــه محم ــرا ک ــرد؟ ازی ــدا ک ــعرها را ج ــد ش ــرا بای و چ
ــد  ــب و بای ــه مخاط ــد ب ــی ده ــل م ــتان دارد تحوی داس
دنــدان بــر جگــر شــعرخواهی و شعرســرایی خــود بفشــارد 
و شــعر عزیــز پارســی را در پــای داســتان بریــزد و هیــچ 
ــادی امــا چنیــن نکــرد و شــاید  باکــش نباشــد. دولــت آب
خواننــده اش خــود چنیــن کــرده باشــد و از ســر شــعرها 
پریــده باشــد و شــاید هــم نــه. امــا در هــر صــورت، کلیــدر 
داســتانی هــم تحویــل مخاطــب مــی دهــد؛ داســتانی کــه 
از قضــا، و شــاید از ســر اتفــاق، بــا زبــان آن هــم آهنــگ 

اســت و ســازگار.

ــا  ــم ام ــاالی خــود تاک ــه ب ــده ب ــر نیســتم پیچی ــن بب  م
مثــل نامــش چنــان بــه بــاالی خــود پیچیــده اســت کــه 
نــه نویســنده و نــه خواننــده هیــچ یــک نمــی تواننــد شــعر 
را از داســتان جــدا کننــد؛ ســهل اســت، کــه داســتان را 
در میــان ایــن شــعر بیابنــد تــا بخواهنــد یــا نخواهنــد کــه 

جــدا کننــد یــا نــه!

ــی  ــث گاه ــوان ثال ــه اخ ــود ک ــه ب ــزاد گفت ــروغ فرخ ف
ــود و  ــی ش ــود م ــان آوری خ ــوب زب ــم مرع ــودش ه خ
ــا و  ــارت ه ــة مه ــوب هم ــدری مرع حــاال محمدرضــا صف
ــدرت  ــی، ق ــِم جنوب ــت: ت ــده اس ــود ش ــای خ ــته ه داش
تصویرآفرینــی و شــخصیت ســازی، قدرت داســتان ســازی 
ــی هــا و برزیلــی هــا حتــی  ــازی آبادان همچــون فوتبــال ب
ــا  ــازی اســتادانه و سرخوشــانه ب ــک دســتمال، و ب روی ی
زبــان. و مثــل حضــرت م. امیــد آنچــه همزمــان از دســت 
ــه دســت آمــده عبــارت اســت از اثــری رشــک  رفتــه و ب
ــم  ــت و ه ــه در اوج اس ــز ک ــک برانگی ــم رش ــز؛ ه برانگی
رشــک برانگیــز کــه کاش آن کــه ایــن همــه مــی توانــد، 
طاقــت مــی آورد کاری دیگــر مــی کــرد، طاقــت مــی آورد 

ــرد. ــی ک ــاط پیشــه م و انضب
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و چنیــن اســت کــه مــا بــا اثــری نخواندنــی روبروییــم. امــا مگــر 
مــی شــود ایــن داســتاِن ایرانــی، و نــه رمــان، را نخوانــد؟ نــع! امــا 
ــه مخاطــب راه  مگــر امــکان خوانــدش هســت و ایــن داســتان ب

مــی دهــد؟ بــاز هــم نــع! پــس چــه بایــد کــرد؟ نمــی دانــم.

ــم  ــس ه ــا اولیس ــو ی ــم و هیاه ــه خش ــد ک ــی بگوی ــر کس و اگ
متالشــی و نخواندنــی اســت؛ بایــد بشــنود کــه ایــن دو محصــول 
انســاِن از هــم پاشــیدة پســت مدرنــی اســت کــه همــة امیدهــا 
ــا  ــته ســت و ره ــر گذاش ــه پشــِت س ــش را در مدرنیت و آرزوهای
در کویــِر بــی راه و بــی پایــاِن در اوج فروپاشــی اســت و خــود را 
ــر کنــد. ذهــن  ــد تصوی ــد و نمــی توان ــه نمــی یاب ــن گون جــز بدی
ــه برخــوردار از نظمــی ســنتی و  نویســندة چنیــن متــن هایــی ن
ــه دســتاوردهای مدرنیتــه کــه بــی نظــم و نومیــد  ــه امیــدوار ب ن
ــه  ــا ک ــه ره ــی ن ــی زمان ــی و ب ــی جای ــی و ب ــی وزن در خــأ و ب
ویــران و در هــم پاشــیده اســت. امــا آیــا مــا در چنیــن موقعیتــی 
قــرار داریــم یــا در انتهــای عصــِر انتظــام بخــش ســنت داریــم در 
ــی  ــی م ــی تاب ــدرن ب ــای م ــردِن دنی ــه ک آرزوی رســیدن و تجرب
ــم  ــنتی نی ــم س ــه نظ ــان ب ــه همچن ــی ک ــای مدرن ــم؟ دنی کنی
نگاهــی دارد. و شــاید کســی بگویــد کــه در جامعــة فارســی هــم 
اقلیتــی ایــن امــر را تجربــه کــرده انــد. آری، امــا همــان اقلیتــی.

ــاالی  ــه ب محمدرضــا صفــدری کــه مــن ببــر نیســتم پیچیــده ب
ــا از  ــاید باره ــت ش ــیده اس ــی تراش ــم را ذره ذره برم ــود تاک خ
ــه ای از  ــار صفح ــر ب ــانی ه ــه کس ــد ک ــته باش ــرش گذش خاط
ــد  ــی کار را نگیرن ــد و پ ــد بخوانن ــاز کنن ــور ب ــال ط کارش را ف
ــاز  ــاره صفحــه ای دیگــر و ب ــد و دوب ــد بعــد نتواننــد برگردن برون
و بــاز و بــاز. و هــی برونــد بیاینــد مــدت هــا و درگیــرش باشــند 
ــود در  ــی ش ــود م ــی ش ــت نم ــه روای ــتانی ک ــر از داس ــچ س و هی
نیاورنــد. و فقــط ایــن ایــده اســت البتــه کــه پســت مــدرن اســت 
ــاالی  ــه ب ــده ب ــر نیســتم پیچی ــن بب ــی کلمــه ای از م ــه حت و ن
ــرده اســت.  ــت ک ــده روای ــه ســنتی را ســنتی دی ــم ک خــود تاک
حتــی ایــن انــدوه کــه داســتان را درنوردیــده اســت هــم همــان 
ــده اســت  ــد هــزار ســاله را در نوردی ــن ســنت چن اســت کــه ای
ــس  ــی را پ ــة غرب ــال جامع ــه مث ــت ک ــی نیس ــس اندوه و از جن

 ذهن نویسندة چنین متن 
هایی نه برخوردار از نظمی 

سنتی و نه امیدوار به 
دستاوردهای مدرنیته که 
بی نظم و نومید در خأ و 
بی وزنی و بی جایی و بی 
زمانی نه رها که ویران و 

در هم پاشیده است. اما آیا 
ما در چنین موقعیتی قرار 

داریم یا در انتهای عصِر 
انتظام بخش سنت داریم 

در آرزوی رسیدن و تجربه 
کردِن دنیای مدرن بی 

تابی می کنیم؟
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از صنعتــی شــدن فراگرفتــه اســت. و چنیــن اگــر باشــد 
میــان اجــزای داســتان ناســازگاری وجــود دارد؛ در حالــی 
کــه داســتان ســنتی اســت، فــرم آن پســت مــدرن اســت 
ــان آن شــاعرانه و لطیــف اســت  ــی کــه زب ــز در حال و نی
ــت دارد و  ــه لکن ــده ک ــی را برگزی ــتان فرم ــغ، داس و بلی

ــد.  ــرت مــی نمای حــواس پ

ــه شــوخی از خردســالی سیســتانی  مــی گفتــم: »روزی ب
خواســتم کــه کمــی پاســتیل بــه مــن بدهــد. دســتش را 
بــرد زیــر دهانــش و هــر چــه را کــه جویــده بــود در آن 
ــزی از آن در  ــر چی ــدم دیگ ــرد. دی ــارف ک ــت و تع ریخ
پاکتــش نمانــده و فقــط همــان هــا را داشــته کــه پیــش 
کشــیده بــود.« کــه گفــت: »روزی مســافری داشــتم برای 
چابهــار. تــا مقصــد را بــی توقــف رانــدم و مــرده خوابیــدم. 
بیــدار کــه شــدم همســر جــوان او برایــم ناهــار مفصلــی 
آورد و موقــع برگشــت هــم زنبیلــی بــه مــن داد کــه بــه 
ــن  ــدون ای ــود ب ــوازم در آن ب ــذا و ل ــر غ ــد نف ــدازة چن ان
ــم.«  ــم وســایل را برگردان کــه انتظــار داشــته باشــد بتوان
و از منتهاالیــه شــرق تــا غــرِب جنــوب ایــران پــر اســت 
از ایــن لحظــات. حــاال آقــای صفــدری ایــن همــه تباهــی 
را از کجــای ایــن جنــوب پیــدا مــی کنــد؟ سیاســنبو را 
ــر نیســتم  ــا مــن بب ــی از سیاســنبو ت ــول؛ ول ــوردی قب م
ــی  ــول ن ــع، قب ــه؟ ن ــم چ ــود تاک ــاالی خ ــه ب ــده ب پیچی

کاکــو!
ــوان داد از  ــی ت ــه نم ــان ک ــد فرم ــی نویس ــه م ــه آن ک ب
ــوان  ــی ت ــم نم ــش ه ــچ؛ خواه ــه هی ــی ک ــچ موضع هی
کــرد. امــا بــرادر مــا را اگــر مــی تــوان اندکــی بــه شــادی 
بشــارت ده و مفرمــا کــه دروغ نتوانــم؛ کــه شــادی عیــن 
حقیقــت اســت و بــرای مــا از هــر چــه واجــب تــر. و هــر 
چــه روزگار مــی گــذرد ایــن ضــرورت بیشــتر. پــس آی 
آقــای محمدرضــا صفــدری بــه رقــص آ  کــه مــی توانــی 
ــه  ــه شــادی تشــنه اســت! و از قضــا ب ــان پارســی ب و زب
ــر  ــه فک ــش از آنچ ــادی بی ــان ش ــر رقص ــِت آن نث حقیق
ــد. گــو کــه شــادی شــجاعتی مــی خواهــد  کنــی مــی آی

ــده انگاشــتِن مخاطــب! بیــش از نادی

متولد شهریور 1350 
در روستای قلعه بردی

 از توابع الیگودرز
دارای تحصیالت حوزوی 
و دانش آموختة دکترای 

فلسفه تطبیقی در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد علوم و 

تحقیقات
سوابق: نویسندگی و 

سردبیری در رسانه های 
مکتوب و شنیداری سردبیر 
روزنامه)ملت ما( و مدیریت 

سایت تابناک

اسکندر صالحی
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ــر از مــردار شــده  ــه »رودان«  روی زمیــن پ ــا رود خان ــار و پیــرار از ســامان ریگســتان ت همیــن پ
بــود.  آزار آمــده بــود و مــی کشــت ، هیــچ کــس نــان از دســت دیگــری نمــی گرفــت ، نــان را بــر 
روی ســنگ مــی گذاشــتند و دیگــری بــر مــی داشــت اگــر نــان بــوی آزار مــی داد آن را مــی انداخــت 

مــی دویــد تــا خــود را بــه آتــش برســاند .
در هــر کوچــه ای رختخــواب هــا و پوشــن هــای بــه جــا مانــده را در آتــش مــی انداختنــد و از پشــت 
دیوارهــا و دروازه هــا ریگســتانی هــا مــی پاییدنــد تــا کســی پوشــن هــای کهنــه اش را در آتــش جلــو 
خانــه آن نینــدازد و مــی ایســتادند تــا آتــش خاکســتر شــود. دود در هشــتی خانــه هــا مــی پیچیــد 

و از درز درهــا و پنجــره هــا ی چوبــی بــه درون خانــه هــا مــی آمــد .
 دریکــی از همــان روزهــای آزاری، پیــش از دمیــدن خورشــید، یکــی از ریگســتانی هــا از خــواب 
بیــدار شــد و نخســتین چیــزی کــه بــه یــادش آمــد ایــن بــود کــه هنــوز زنــده اســت  و بــاز هــم 
بیــدار شــده اســت و نامــش نــوذر اســت و مــی توانــد از جــا بلنــد شــود شــلوار جامــه اش را بپوشــد 
درخانــه ای کــه دوش و پرنــدوش و پیــش پرنــدوش تــوی آن خوابیــده بــود چنــد بــار خــود را بــا نــام 
صــدا کــرد تــا بــه یــادش بیایدکــه ازکــی و چــه کســانی او را بــه ایــن نــام صــدا مــی کــرده انــد و بــه 
دنبــال جامــه اش گشــت کــه دوش بــه لنگــری آویختــه بــود تــوی درگاهــی میــان رشــته هــای پــر بــرگ 
گیاهــی بــه ســتون هــا پیچــان و ســر شــاخه هــای رســیده تــا بــاال خانــه ، گیــاه پیچنــده ای کــه 
بــه انــدازه دکمــه هــای رفتــگان از همــه خانــه هــا رشــته هــای دره پیچــش از دیوارهــا و ســتون هــای 
ســاختمان و از گرزهــای نخــل هــا بــاال خزیــده بــود و در جاهایــی از گرزهــا و تنــگ نخل هــا پاییــن آمده 
ــازه از زمیــن سرکشــیده زمخــت و گــره دار از باالرفتــه  ــرو رفتــه رشــته ای ت در زمیــن نمنــاک ف
پهــن روی دیوارهــا و بــام تــا گاهــی بــاال خانــه کــه پــس از ســال هــا نــوذر در آن جــا »م- دال« را 
دیــد و مهرکهنــه ای بــا هــم تــازه کردنــد در هنگامــه بازگشــت خانــواده ریگســتانی بــه آن خانــه 
ــه زار پــوالت ریگســتانی  ــه جــا آوردن یکدیگــر کــه ســه پشــت شــان ب ــزرگ و هیاهــوی ب ــاغ ب ب

بخش هایی از رمان 
»من ببر نیستم پیچیده به باالی 
خود تاکم«
نوشته محمدرضا صفدری
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مــی رســید بــا چهارپشــت ، نــوذر او را در پلــه هــا دیــد ، راه پلــه ای 
ســنگچی کــه در ســوک خــود مــی گردیــد از پلــه اول کــه تــوی 
ــا  ــه آن ج ــه ک ــاال خان ــام و ب ــه ب ــی رو ب ــا درگاه ــود ت ــرو ب راه
روشــنای آفتــاب مــی افتــاد تــوی راه پلــه چنــان کــه تــا پلــه هــای 
ــه پاییــن تاریــک و  ــه ب ــی ســایه روشــن مــی شــد و از میان میان
زمانــی از روز کــی بــود کــه پلــکان باریــک بــرگ بیــدی تاریــک 
شــد اگــر بــرگ بیــد پیــش از بــرگ شــدن از ســنگ و گــچ نبــوده 
رنــگ شــده کشــیده بــرآب یــا خــاک بــوده 

 

باشــد یــا نمایــی کــم
باشــد یــا بگوییــم بــرگ بیــد از اول نبــوده بــوده اســت و اول دســت 
بــوده اســت و آب وآن تهــی کــه پشــت دیــواره پلــکان بــوده و 
انــدازه هــای ســاختمان هــر چنــد کــج یــا خمیــده یــا راســت 
ــه اول ، »م- دال«  ــد و پل ــوده ان ــی تهــی ســردر آورده ب از جای
ــد .  ــگاه کردن ــه هــم ن ــود برگشــت ب روی همیــن پلــه ایســتاده ب
مــی خواســتند بــه هــم بگوینــد پشــت چندم شــما بــه ریگســتانی 
ــا  ــوار ایســتاد ت ــه دی ــوذر پشــت ب ــزرگ مــی رســد، نگفتنــد. ن ب
پارگــی زیــر جامــه اش را او نبینــد. بــا پنهــان کــردن  ایــن، کفــش ها و 
جامــه اش را تــوی راهــرو آویختــه بــه لنگــر دیــد لنگــری کــه همــراه 
ــه  ــن در از نرم ــد روی پاشــنه اش ای ــی آم ــت و م ــی رف ــوز م در هن
بــاد ورزان از پلــکان همیشــه مــی رفــت و  مــی آمــد یــا ایســتاده بــر 
پاشــنه مــی لرزیــد بــا صــدای کشــیدن لنگــر های پنجــدری ها ســه 
دری هــا هــر کــس در هــر جــای ســاختمان لنگــر مــی کشــید. 
نیمــه هــای شــب صــدا بیشــتر مــی شــد اول شــب در هــا را لنگــر 
ــیدند  ــی کش ــا  را م ــری لنگره ــس از دیگ ــی پ ــد و یک می کردن
ــه  ــا هــر کــس در هــر جــای خان ــد ت ــاره لنگــر مــی کردن دوب
ــون  ــم کول ــد . دروازه را ه ــر کن ــود را لنگ ــه خ ــک ب در نزدی

ــد . مــی کردن
نــوذر مــی دیــد کــه در میــان اتــاق هــا چالــه درســت کــرده انــد  
ــوی  ــد ت ــی آوردن ــش م ــر از آت ــای پ ــه ه و از آشــپزخانه  تاب

ــد ... ــی ریختن ــا م ــه ه چال
ــه دریچــه   ــکان نمــی خــورد. زار پــوالت رو ب  ســر اســب پاییــن ت
چیــزی مــی گفــت . شــن از پشــت گــوش هــای اســب مــی ریخت. 
ــکان  ــت ت ــی در  دور دس ــه جای ــد رو ب ــه درآم ــتی از دریچ دس
ــه جاجیــم  ــار اســب ایســتاد . ب ــوالت برگشــت کن خــورد . زار پ

صفدري در رمان »من ببر 
نیستم پیچیده به باالی خود 

 تاکم« 
داستان زندگي مردي از 

اعراب مهاجر به نام زارپوالت 
را توصیف مي کند که یک 
تنه و با کمک َورزای زرد 

بزرگی که به ریگستان آورده، 
خاکستان کهنه را شخم 

می زند و زمین زراعي اش را 
آباد می کند
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ــود  ــده ب ــم در آب مان ــه جاجی ــد . گوش ــک ش ــو نزدی ــار ج کن
ــناور . ــای زن روی آب ش موه

ــه  ــی از هم ــت میان ــورد . انگش ــکان خ ــای او ت ــای پ ــت ه انگش
کوچــک تــر بــود . شــن در دهــان او مــی ریخــت. زار پــوالت زانــو 
زده درکنــار او شــن هــا را از روی دهانــش پــس زد . مانــده بــود 
ــای  ــت النگوه ــت . خواس ــای او را از آب گرف ــد . موه ــه کن چ
مســی را از دســتش درآورد در نمــی آمــد. صدایــی شــنید: ایــن 
ــان  ــی کس ــوی ب ــد ، ت ــه آزارش بزن ــت ک ــه را آوردی همراه بچ

ــده.  دیگــر کســی نمان
ــفندها و  ــا و گوس ــگ ه ــی س ــودال بزرگ ــتان در گ  دور از خاکس
ــر  ــد . ب ــی انداختن ــش م ــان را در آت ــه ج ــوش نیم ــای ناخ گاوه
پشــته ای از بالــش هــا و پوشــن هــا ،گوســفندی از دســت مــردی 
ــوذر چشــم  رهــا شــد ســوزان گلویــش خــور خــور مــی کــرد. ن
ــش  ــان دندان ــان می ــرد. زب ــگاه ک ــه او ن ــه ب ــد ک گوســفند را دی
مانــده بــود . دو مــرد دختــری را آوردنــد بــا زنبیــل، مردهــا گوشــه های 
ــا  ــو، ب ــار زان ــل چه ــوی زنبی ــر ت ــد. دخت ــه بودن ــل را گرفت زنبی
شــانه چوبــی موهایــش راخــوب شــانه کــرد. نزدیــک جــوی آب 
خــودش را در آینــه نــگاه مــی کــرد . موهــای بلنــد هــم داشــت. از 
دژ خشــتی آن دختــر را صــدا کردنــد. مردهــا خواســتند او را بــه 
دژ برگرداننــد دختــر نمــی رفــت. بــه خواســت او مردهــا زنبیــل 
ــو  ــا آب ج ــا را ب ــر موه ــتند. دخت ــن گذاش ــه زمی ــو ب ــب ج را ل
ــود. ســنگ  خیــس کــرد و شــانه زد. آینــه اش گــرد و کوچــک ب
مهــره ای آبــی نــخ کــرده آویــزان از گردنــش تــکان مــی خــورد. 
از دریچــه هــای دژ او را صــدا کردنــد. دختــر نالیــد نمــی روم ان 
ــد.  ــا او گــپ بزن ــرود ب ــوذر دلــش کشــید ب جــا خســته شــدم. ن
زار پــوالت اســب راهــی کــرد در راه شیگلســتان. از جلــو دژ کــه 
گــذر کردنــد هیــچ صدایــی نمــی آمــد. نــوذر برگشــت دختــر را 
ــاران گرفــت.  ــد کــه هنــوز موهــا را شــانه مــی کــرد. در راه ب دی
نزدیــک خرمنجــای شیگلســتان مــردی بــا بیــل و دیلــم زمیــن را 
چــال مــی کــرد خــم شــده بــود تــه گــودال ســنگ بزرگــی را مــی 
ــش از  ــتش صدای ــم در پش ــاک درآورد... دیل ــر خ ــت از زی خواس
تــوی خــاک در مــی آمــد. بــاران مــی باریــد و آفتــاب از پشــت  ابــر 
دیــدار مــی آمــد چــه بــود آن متلــی کــه آتــو مــی گفــت یــا یکــی 



27دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

از زن هــای خانــه هنگامــی کــه آفتــاب از پشــت ابــر دیــدار مــی آمد 
و بــاران مــی باریــد مــی گفــت آفتــاب یــا زنــی در پشــت ابرهــا 
موهــای خــود را آب مــی زنــد موهــا را بــا یــک دســت گرفتــه اســت 
و بــا دســتی دیگــر شــانه مــی کنــد  ایــن بــاران کــه مــی بــارد آبــی 
اســت  کــه از شــانه و موهــای او مــی ریــزد  و او تــوی ابرهــا نــگاه  
مــی کنــد شــانه را نــگاه مــی دارد البــه الی موهــا بــرای همیــن 
ــد و یکــی از زن هــای  ــی باری ــود م ــاب ب ــاران کــه پشــتش آفت ب
خانــه در چنیــن روزی بــرای بــی کســی خــود گریــه مــی کــرد، 
ــود و از  ــد، چــه کســی ب ــر لــب شــروه هــم مــی خوان گاهــی زی

کجــا ســوی ختــن مــی رفــت؟
ــد، از ایــن کــج رفتــن  مــردی تــوی گــودال هــم همیــن را مــی خوان
اش جانــم زتــن رفــت، ســنگ را دو دســتی بیــرون انداخــت خــم 
شــد تــوی گــودال غرولندکــرد د: تــو دیگــر کجــا بــودی ســهیل 
ــای  ــم ه ــو چش ــودال در آورد جل ــه گ ــه ای از ت ــی؟ جمجم یمن
اســب گرفــت تــکان داد خــاک از ســوراخ هــای چشــم و دهــان 
بیــرون ریخــت، رو بــه اســب گفــت: ایــن همــه دواندانــت پــای 
ایــن در میــان بــود هــا ، اگــر نبــود کســی از ســامان یمــن تــا بی کســان 
مــی دو اندنــت؟ مگــر راه کمــی اســت کــه خــدا خوشــش بیایــد، 
ــا ایــن جــا ایــن  کســی هــم نیســت پرســش بکنــد از آن جــا ت
همــه راه بــرای چــه درســت کــرده ای ؟ کــه جیگرمــان را بیــاری 

ــاز دســتت... ــاز دســتت ن تــو دهــن مــان، ن
محمدرضا صفدری

متولد 5 مرداد 1332 در 
خورموج استان بوشهر،

فارغ التحصیل رشته ادبیات 
نمایشی از دانشگاه تهران و دبیر 

بازنشسته آموزش و پرورش  
است.

»سیاسنبو« )مجموعه داستان 
کوتاه( - 1368 نشر قصه

»تیله آبی« )مجموعه داستان 
کوتاه( - 1377 انتشارات زریاب

»من ببر نیستم پیچیده به 
باالی خود تاکم« )رمان( - 

1381 نشر قصه
»سنگ و سایه« )رمان( ...
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در نظم نم نِم باران، بر تارهای 
پریشان
22 شعر کوتاه  از: ضیاءالدین خالقی

1
بر مزاِر ماه

نوِر ِمه آلودی از غیب.

2
بر کتیبه های ماه

کلماتی از لکه های سیاه.
نگاه می کنند ُمغان

به شاعران.

3
زنجیرهایی از صدا می بافند

َزنَجره های ُمدام
به صداِی کسی گوش نمی دهند

حتی سکوت.

4
نیما به خواب رفته است

در دّرهای یوش
در ِمهی غلیظ!

5
سرانگشتانم شعله ورند

دستم را برای روشن کردِن شمع
به سّقاخانه می برم.

6
حاال گوشم پُر است از صداها

دیگر آوازت را نمی شنوم
پَرِی برهنه ی گیسوبلنِد برکه ها!

7
غروب ها سرازیر می شویم

از پُشِت کوه ها
من و آفتاب و دختراِن چایی چین.

8
سپیده دمان به ُقله می رسیم

من و آفتاب و دختراِن چایی چین.

9
بهار و تابستان هرچه داشتند 

رو کردند
پاییز همه چیز را

به هیچ گرفته
زمستان اما بهشتی ست     

در رویاهای ما. . .

10
همه چیز در رویاهای سفیِد برفِی تو می گنجد

ای زمستان!
تو مثِل کاغذهای سفیدی
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که تواِن تفسیِر جهان را در خود
نهفته داری.

11
باران در شمال

گیلکی می خوانَد
دریا ترانه هایش را
از زباِن گیله مرد.

12
باران می بارد

با واژه های گیلکی
بر دریا

موج ها اما
سطر سطِر نوشته هایش را

به لهجه ِی خود می نویسد و
به زباِن جهانی ترجمه می کند.

13
باران می بارد واژه هایش را

بر صفحه ِی آبِی دریا
ورق می زند موج
نوشته هایش را.

14
چه می نویسد باران؟!
باراِن پاییزِی گیالن؟!

در شب های بی ستاره ِی دریا؟!

15
هنوز بر جاده های آسمان

َرِدپاِی پرندگانی که ساِل گذشته
رفته اند و بازنیامده اند

مانده است.

16
سه ُقمرِی رویایی

روِی سیِم برق
تا تنها نماند

چهارمین ُقمری امشب.

17
کالغ های پارکشهر

َکج وکوله راه می روند
کالغ های پارِک شطرنج

مثِل َکبک!

18
چه خلوِت خاطره انگیزی دارد
جمعیِت کالغ ها در پارکشهر.

19
در زیِر چادِر چشمت

چادر زدیم
باران در پیاده رو راه می رفت

و ُگل های پارکشهر
برای دیدِن تو قد می کشیدند!

20
چه جهان بینِی ُگسترده ای!

کالغی، کالغی را دفن می کند
در ابَد.

21
آدم دوباره به آسمان ها رفت

به وقِت ُمردن
و هابیل و قابیل به خاک

مثِل کالغ.

22
هنوز بوِی اسب می وزد

در جنگ های نابرابِر امروز
و تانک هایی که ایجاِد ترافیک کرده اند

در خیابان.
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پسراِن مادراِن جهان
17 شعر کوتاه:                                                        
برای شهیدان گمنام وطنم
ضیاءالدین خالقی

1
از پِس هر باراِن بهاری

مــزارت  از  رنگارنگــی  کوچــِک  ُگل هــای 
یَنــد و می ر

و به ما که آشناِی تو هستیم
سالم می گویند.

2
من از باران های نباریده

از برف های نباریده
می گویم

از چشم های پدرت
از دیاری دیگر

و از گیسوان ِ مادرت
که در میان سالی
 سپیِد سپید شد.

3
برف همه ِی زمین را پوشانده

مزارت پیدا نیست
انگار دوباره

به ُگمنامی خو گرفته ای!

4
هزار نام دارد
اگرچه نامش

 شهیِد ُگمنام است.

5
سرخ ترین پرچم ها

بر مزاِر شهیداِن ُگمنام
در بادهای بهاری.

6
ُگمنام
این جا

خفته است . . .
مادرش اما

 در کدام گوشه ِی این آسمان می ِگریَد؟!

7
هر شب دور از چشِم ما

پایین می آید ماه
فاتحه ای بر مزارت می خوانَد و
دوباره به آسمان بازمی گردد.
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8
این همه راه

خسته و خاک آلود
آمده است

نیــز  مــا  کوچــِک  روســتاِی  خــاِک  تــا 
نمانَــد! بی شــهید 

9
ــیرازی،  ــرک، ش ــاید تُ ــانی، ش ــاید خراس ش

اصفهانــی. . .
یا گیالنی باشد

 شاید هم پسِر ُگلدسته خانِم خودمان
که بعد از جنگ هم از سربازی برنگشت!

10
روزی که تو را آوردند

مادراِن چشم انتظار
یکی یکی تو را دیدند و

پبوییدند
و هرکدام

ناِم پسِر خود را بر تو نهادند.

11
ُگمنام نیامده بودم

ُگمنام ُمردم
و پسِر همه ِی مادراِن جهان شدم.

12
چقدر سبزه روییده بر مزارت!

چقدر ُسنُبل و سوسن!
تو ُگمنام نیستی

ــز خــوب  ــاِم خــود را نی ــه ن ــم ک ــام من ُگمن
نمی دانــم.

13
ـ این گیاه تازه ُرسته نامش چیست پدر؟!

ــون  ــا کن ــم! ت ــرم! نمی دان ــت پس ــب اس ـ عجی
ــودم! ــده ب ــن گیاهــی ندی چنی

ــده  ــام رویی ــهیِد ُگمن ــن ش ــاِک ای ــاید از خ ش
ــد! باش

14
همه ِی شهیدان نامی بلند و روشن دارند

اما تو
ای شهیِد ُگمنام!

با هر ناِم بلند و درخشانی که بخواهم
صدایت می زنم!

15
هر نامی را معنایی ست

در ناِم بی ناِم تو اما
هزار ناِم آشنا می ُگنجد.

16
ُسنُبل ها و سوسن ها
با هر نسیِم ُخردی

َخم می شوند و
بر مزارت بوسه می زنند.

17
انبوِه برگ های پاییزی

بر مزاِر شهیدی ُگمنام!
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شعـر ، داستـان  و
 فضای مجازی

من هنوز بوی کاغذ را دوست دارم
روزی روزگاری بــرای انتشــار مجــالت تخصصــی شــعر و 
ــه  ــال مجل ــور مث ــه ط ــتیم. ب ــی گذاش ــت م ــی وق ــتان کل داس
تخصصی)ادبیــات داســتانی( در شــمارگانی وســیع بــا پشــتیبانی 

ــی رســید.  ــه چــاپ م ــری ب ــات حــوزه هن واحــد ادبی
در تهــران و شهرســتان هــا توزیــع مــی شــد و چــه اســتقبال 
ــرگ  ــرد م ــات گ ــخوان مطبوع ــی روی پیش ــک گوی ــی! این خوب
پاشــیدند. روزنامــه هــا و مجــالت در ســرما و ســکون مــی لرزنــد؛ 
نــه از تــب، کــه از مــرگ. امــروز روز شــبکه هــای مجــازی اســت .
نــه بــوی دلنــواز خــاک و نــه خشــاخش ورق زدن امــروز کتــاب 
ــح  ــه صب ــک کــف دســت ک ــدازه  ی ــه ان مقــدس شــده اســت ب
ــا ســالمی  پیــش از ســالم و شســتن روی در دســت میگیــری ت
ــذا دور، دور فضــای  ــا نشــنوی. ل ــا بشــنوی ی کنــی و علیکــی آی
مجــازی اســت و شــعر و داســتان هــم نیــاز اســت کــه بــر ایــن 

ــم.  ــد. دوره کاروان گذشــت و قطــار ه ــوس کنن ســفینه جل
ــاک  ــد ، پ ــپ کن ــد تای ــود میتوان ــس خ ــک واژگان را هرک این
کنــد ،  بنویســد، محوشــان کنــد ، ارســال کنــد، اســتیکر دریافــت 

کنــد،  شــاد شــود و غمگیــن. 
بــه ســرعت نــور خواننــده بیایــد و بــه ســرعت نــور داســتان و 
شــعرش بــرود آن بــاال بــاال هــا. گاه بخــار شــود گاه از خودطرحــی 

از شــکر یــا نمــک بگــذارد. 
زمانــه فــرق کــرده اســت. دور دور فضــای مجــازی اســت و دور 
شــدن از واقعیــات و عینیــت هــا کــه ترجمــان احســاس شــکلک 
ــن  ــا م ــو .ام ــن ســمت و س ــه ای ــتافت ب ــد ش ــس بای ــد.  پ هاین
هنــوز بــوی کاغــذ را دوســت دارم؛ بــوی غریــب درختــان چهــار 

فصــل دیــده را .
راضیه تجار، داستان نویس
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فضای مجازی و تیر مشقی
ــی  ــرای معرف ــی ب ــای خوب فضــای مجــازی، فرصــت ه
شــاعران و نویســندگان فراهــم کــرده اســت. دیگــر الزم 
نیســت کــه شــاعر یــا نویســنده ای کتــاب منتشــر کنــد و 
کتابــش پخــش شــود تــا او را بشناســند. مخاطبــان هــم 
الزم نیســت کــه مــدام پــرس و جــو کننــد تــا نشــانی از 
ــش پیــدا کننــد. فضــای مجــازی همــه  نویســنده و کتاب
ــه حــال در  ــا ب چیــز را آســان کــرده. امــا ایــن آســانی ت
ــق نشــده اســت. مختصــری  ــرده و عمی ــل ک ســطح عم
ــا  ــد، ام ــوان فهمی ــی ت ــاره شــعر و داســتان کســی م درب
اگــر اندکــی عمیــق شــوید بــی پاســخ مــی مانیــد. بــرای 
نویســنده و شــاعر هــم روشــن نیســت کــه آیــا نوشــته اش 
خوانــده مــی شــود یــا نــه و بازخــورد واقعــی چیســت. بــه 
قــول یکــی از دوســتان، بیشــتر ایــن الیــک هــای فضــای 
ــاب  ــا حس ــد روی آنه ــد و نبای ــقی ان ــر مش ــازی، تی مج

کــرد. 
بــا ایــن همــه، فضــای مجــازی و اهمیتــش قابــل انــکار 
نیســت و بایــد مراقــب کارکردهایــش بــود. مــی توانــد بــرای 
ادبیــات اعتــال بیــاورد و مــی توانــد بــه قهقــرا رهنمونــش 
ــم کــه چــه کــرده  ســازد. فعــال زود اســت قضــاوت کنی
ــه از آن  ــت ک ــت هس ــوز فرص ــی هن ــن یعن ــت. و ای اس
ــرار  ــری ق ــیر بهت ــم و در مس ــری ببری ــت ت ــره درس به

گیــرد.
مرتضی بخشایش

ارتباط سریع و بی واسطه
فضــای مجــازی بــه شــاعر کمــک می کنــد، و آن 
هنگامــی اســت کــه بــا ســرعت و گســتردگی، و بــی منِت 
ــد و  ــردبیر نشــریه، شــعرش را منتشــر می کن ــر و س ناش

ــاند. ــب می رس ــه مخاط ب
ــن  ــه ممک ــم دارد ک ــی ه ــازی معایب ــای مج ــا فض ام
اســت بــه شــعر و شــاعر، آســیب بزنــد،از جملــه ایــن کــه 
ارتبــاط ســریع و بــی واســطة مخاطــب و مؤلــف، موجــب 
می شــود کــه شــاعر خیلــی زود خالقیــت و جســارتش را 

ــه نفــع پســند مخاطــب فرامــوش کنــد. ب

اسماعیل امینی، شاعر
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شبه شعر
ــل موســیقی،  ــل عکــس، مث ــز مث شــعر نی
فضــای  بــه  سیاســت  و  خبــر  مثــل 
و  عرضــه  محــل  کــرد.  کــوچ  مجــازی 
پیشــخوان  و  کتابفروشــی  از  تقاضایــش 
شــد.  منتقــل  اینترنــت  بــه  مطبوعــات 
اگرچــه مصائــب چــاپ و انتشــار ســنتی 
تکثیــر  شــد  باعــث  امــا  شــد،  کــم   آن 
بــی هزینــه و بــی انــدازه آن امــکان بــه 
ــد.  ــرتر کن ــدنش را میس ــیده ش ــذال کش ابت
شــعر اگــر چه بــا نگاهی یــک کاالی فرهنگی 
ــای  ــه آن در فض ــی روی ــه ب ــا عرض ــت، ام اس
مجــازی و عــدم کنتــرل و نقد و طبقه بنــدی اش 
ــازار ارزان و  ــث شــد ب  توســط متخصصــان باع
مــکاره ای را ســبب شــود کــه قبــل تــر چنیــن 

رونقــی نداشــت.
ــت  ــعری درس ــن ش ــرای یافت ــر ب ــل ت  قب
بایــد کتــاب و مجلــه ورق مــی زدی و مــی یافتــی. 
حــال آنقــدر شــعر یــا شــبه شــعر و خزعبــل 
بــه اســم شــعر از در و دیــوار فضــای مجــازی 
مــی بــارد کــه هــوس و عطــش شــعر را مــی 

ربایــد. 
ــعرها  ــب ش ــازی ش ــای مج ــف فض ــه لط ب
جــای خــود را بــه عصــر شــعرزدگی داده انــد و 
عرضــه مجانــی و بــی زحمــت، ارزش شــعر را 
ــاده در  ــی افت ــای تبلیغات همچــون تراکــت ه

پیــاده رو هــا تنــزل داده اســت.     

آیدین آراز، شاعر و مترجم

مؤلفان بدون کتاب
فضــای مجــازی بیــش از آنکــه بســتری 
باشــد بــرای پیدایــش و عرضــه و تبــادالت 
و  اولیــه  ســطوح  در  ادبی-حتــی  اثــر 
ــت  ــی اس ــل و مکان ــتر مح ــط- بیش متوس
ــنده.  ــاعر و نویس ــب، ش ــد ادی ــرای تولی ب
ــرام  ــوص تلگ ــی الخص ــازی عل ــای مج فض
ــم  ــکان مه ــن ام ــانها، ای ــام رس ــر پی و دیگ
را بــه شــما مــی دهنــد کــه مولفــی باشــید 
ــدرک  ــدون م ــتادی ب ــاب و اس ــدون کت ب
و کرســی! فقــط کافــی اســت ادمیــن 
و مســئول یــک گــروه مجــازی چنــد 
ــورد  ــد در م ــن فراین ــید. ای ــره باش ده نف
شــعر و شــاعرها بیشــتر اتفــاق مــی افتــد. 
ــازار  ــه ایــن آشــفته ب اگــر نگاهــی گــذرا ب
مجــازی داشــته باشــیم، درمــی یابیــم کــه 
ــش  ــم و بی ــل قدی ــت نس ــی از جمعی نیم
ــاعر و  ــد ش ــل جدی ــت نس ــف جماع از نص
ــود  ــما از وج ــد و ش ــات ان ــوخته ادبی دلس
ــاآگاه و  شــاه بیــت هــای بــی نظیــر آنهــا ن
بــی خبــر بــوده ایــد. البتــه اکثــر این شــعرا 
ــو و نهایتــاً  در کار ســپید و شــعر بغایــت ن
ــپید  ــن س ــوالً از همی ــتند. اص ــه هس تران
ــال  ــه هرح ــد! ب ــرده ان ــاز ک ــم آغ ــو ه و ن
ایشــان را مــی تــوان عمومــاً ماحصــل همــان 
تریبــون هــای مجانــی و بعضــاً پــر مخاطــب 

ــت. ــازی دانس ــان مج جه

احمد نجفی تبریزی، داستان نویس
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داستان و فضای مجازی!
ــن  ــه ای ــا را ب ــن م ــاید ذه ــر ش ــن تیت ای

ــد: ــت کن ــا هدای ــش ه پرس
ــدی میــان داســتان و فضــای  - چــه پیون

مجــازی وجــود دارد؟
ــوان  ــی ت ــه م ــازی چگون ــای مج - در فض

ــد؟ ــتان خوان داس
ــوان  ــی ت ــازی م ــای مج ــه در فض - چگون

ــت؟ ــتان نوش داس
خــودش  مجــازی  فضــای  کــه  ایــن 
ــی دیگــر. ــرای مجال ــد ب داســتانی دارد، بمان
ــی و از  ــای اینترنت ــانه ه ــبت رس ــا نس ام
ــر و فیســبوک  و  ــا توییت ــه تلگــرام و ی جمل
اشــکال دیگــر بــا ادبیات داســتانی، بــا اندکی 
ــد نســبت بســیاری  ــش مانن کاهــش و افزای
ــاوری  ــا فن ــت ب ــری اس ــای هن ــاخه ه از ش
ــک  ــه ی ــه مثاب ــتان ب ــی داس ــال. یعن دیجیت
ــتر  ــود را در بس ــد خ ــد بتوان ــی بای ــر ادب ژان
ــه  ــان ک ــد؛ همچن ــاوری عرضــه کن ــن فن ای
مثــال موســیقی توانســته اســت از ایــن 
ــک  ــروزه موزی ــد. ام ــتفاده کن ــات اس امکان
ــرام  ــی از تلگ ــی کالم فراوان ــا کالم و ب ــای ب ه
 و ســایر رســانه هــای اینترنتــی پخــش 
مــی شــود. یعنــی گوشــی هــای تلفــن هــای 
همــراه بــا بهــره گیــری از فنــاوری روز، 
ــن  ــادی جایگزی ــدازه زی ــا ان ــد ت توانســته ان
ــا  ــوند. ام ــوت ش ــش ص ــای پخ ــتگاه ه دس
آیــا مــی تــوان بــه کمــک فضاهــای مجــازی 
مثــل تلگــرام یــک ارکستراســیون اجــرا 

ــرد؟ ک
ــاه و   البتــه بســیاری از داســتان هــای کوت
داســتانک هــا قابلیــت انتشــار در فضــای 
مجــازی را دارنــد، اعــم از نســخه نوشــتاری 
ــا نســخه شــنوایی ) گفتــاری / صوتــی(.  و ی
چنــان کــه داســتان هــای کوتــاه فراوانــی در 
فضــای مجــازی، دســت بــه دســت مــی گــردد 
و خوانــده مــی شــود. بــا ایــن روش، در 
ــی کــه دســت دهــد؛ در  ــن مجال ــاه تری کوت
ــا اتوبــوس و قطــار و هواپیمــا و  تاکســی و ی
یــا در فرصــت کوتاهــی کــه در محــل کار  
ــد. ــتان خوان ــوان داس ــی ت ــود، م ــا ش مهی

حتــی چــه بســا کــه بتــوان طــرح 
داســتانی را ریخــت و یــا داســتانکی را 
نوشــت. کمــا ایــن کــه مــی تــوان بــا یــک 
گوشــی و نــرم افــزار هــای تعبیــه شــده در 
ــرد.  ــرداری ک ــت و  فیلمب ــس گرف آن، عک
ــه  ــازی ب ــای مج ــوان در فض ــی ت ــا نم ام

ــت. ــتان نوش ــا داس ــن معن ای
 بــا ایــن که ممکن اســت عــده ای یکی از 
علــت هــای کاهــش شــمارگان کتــاب هــا 
)کتابهــای داســتان( را وجود همیــن فضاها 
و امکانــات و تجهیــزات مجــازی بداننــد، اما 
رســانه هــای مجــازی بــا همــه محدودیــت 
ــی کــه ممکــن اســت داشــته باشــند،  های
ــن  ــا ای ــد. ب ــه ان ــرم جامع ــاز مب ــروزه نی ام
ابزارهــای همیشــه و همــه جــا در دســترس 
ــن و  ــار و تفن ــر اخب ــالوه ب ــوان ع ــی ت م
ــرد  ــی ک ــاب معرف ــات گوناگــون، کت اطالع
و آن را خوانــد و بــا ایــن ابــزار، تــا میزانــی 

از فقــر مطالعــه را جبــران کــرد. 
ــد در  ــه بای ــری ک ــای دیگ ــرف ه و ح

ــود. ــه ش ــری گفت ــان دیگ زم

روح اهلل مهدی پور عمرانی، نویسنده و منتقد
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رهایی از انحصار
صــرف نظــر از برخــی موانــع و آســیب هایــی کــه فضای 
مجــازی در مســیر اعتــالی ادبیــات ایجــاد کــرده، بنــده 
ــادی  ــا حــد زی ــاً همیــن فضــای مجــازی ت معتقــدم اتفاق
ــوز،  ــذ مج ــای اخ ــی را از تنگناه ــدات ادب ــته تولی توانس
ممیــزی، چــاپ و شــمارگان محــدود، همچنیــن انحصــار 
ــا  ــه اقلیــت نخبــه کتابخــوان، رهــا و ب در گوشــه کتابخان

ــه جامعــه مواجــه کنــد. مخاطــب متکثــر بدن

حمید منشی، روزنامه نگار

واقعیت امروز ما
ــدم،  ــنا ش ــدن آش ــتان خوان ــذت داس ــا ل ــه ب ــی ک زمان
ــوز و  ــود؛ مرم ــاب ب ــر روی کت ــی ب ــا نام ــنده، تنه نویس
نداشــت  او وجــود  از  بی هیــچ پیشــینه ای. تصویــری 
ــی او کار  ــی خصوص ــه زندگ ــردن ب ــدا ک ــی پی و دسترس

ــود.  ــواری ب ــیار دش بس
ــالت  ــا مج ــا ی ــی آوردی در روزنامه ه ــانس م ــر ش اگ
بــه بیوگرافــی نویســنده  مــورد عالقــه ات  یــا مصاحبــه ای 
آثارشــان  بابــت  را  نویســنده ها  برمی خــوردی.  او  بــا 
ــازی  ــای مج ــا فض ــتیم. ام ــت داش ــناختیم و دوس می ش
ــه  ــز و راز پیشــین ب ــر رم ــت پ ــروز نویســنده را از حال ام
ــر داده،  ــازی تغیی ــای مج ــادی فض ــران ع ــی از کارب یک
بــه خصــوص در فضــای ســلبریتی پرور ایــن روزهــا. 
و  خودشــان  بــرای  مــی رود  انتظــار  نویســنده ها  از 

کتاب هایشــان در فضــای مجــازی تبلیــغ کننــد. 
ــه فضــای  ــزی نباشــد؛ چــرا ک ــر گری ــن ام شــاید از ای
ــی از  ــه یک ــش ب ــای مخصوص ــاز و کاره ــا س ــازی ب مج
واقعیت هــای امــروز مــا تبدیــل شــده. امــا نوشــتن هنــر 
ــه  ــه ای ب ــا عالق ــندگان ذات ــت و نویس ــی و انزواس تنهای
ــد. متاســفانه  ــن کــردن زندگــی شخصی شــان ندارن ویتری
شــناخت، پیــش داوری و قضاوتــی کــه خواننــدگان از 
نویســنده و زندگــی شــخصی  او دارنــد بــر کیفیــت قلــم 

ــه اســت.  ــا پیشــی گرفت آنه

ضحی کاظمی، داستان نویس
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 استفاده سودجویانه
ــذار  ــرعتی و تاثیرگ ــر جدی،س ــازی عنص ــای مج فض
امــروز در جهــان اســت کــه حضــور و نفــوذش را نمــی تــوان 
نادیــده گرفــت. مخصوصــا بــا پیشــرفت فنــاوری و تزریــق 
آن در الیــه هــای جامعــه، ســهل الوصــول بــودن ایــن امــر 
ــور  ــروز و ظه ــائل ب ــام مس ــد و در تم ــی ده ــان م را نش

دارد.
ــای  ــت. فض ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــعر نی ش
ــن  ــت.البته در ای ــده اس ــات ش ــث رواج ادبی ــازی باع مج
ــرود؛  ــی ب پســند، مخاطــب اســت کــه ســراغ چــه ادبیات
ــات  ــا ادبی ــذل و ی ــات ســطحی و گاه ســخیف و مبت ادبی
جــدی و فاخر.فضــای مجــازی بــه خــودی خــود نــه بــد 
اســت نــه خــوب، بلکــه ایــن، نــوع اســتفاده ماســت کــه 

ــت مــی بخشــد. ــه آن هوی ب
ــا از  ــودجویانه م ــتفاده س ــدم اس ــن معتق ــد م هرچن
ــه  ــک ب ــث کم ــات باع ــتای ادبی ــازی در راس ــای مج فض

ــت . ــده اس ــات ش ــدن ادبی ــر ش الغ
ــوده و گاه  ــاز ب ــم س ــز توه ــیاری نی ــرای بس ــه ب  البت
ــزرگ  ــط ب ــه غل ــا را ب ــک ه ــک و کوچ ــزرگان را کوچ ب
ــه را  ــن مقول ــه ای ــان ب ــر رویکردم ــا اگ ــت. ام ــرده اس ک
ــد  ــی مانن ــروز اتفاقات ــم از ب ــاید بتوانی ــم ش ــر بدهی تغیی

ــم. ــری کنی ــن جلوگی ای
ــازی  ــای مج ــه فض ــرود ک ــان ن ــاف یادم ــن اوص ــا ای ب
کارکــردی شــهر آشــوب گونــه دارد و ایــن یعنــی حرکــت 
ــت  ــن حرک ــه ای ــوام ک ــام و ع ــه ی ع ــمت طبق ــه س ب
ــوی  ــوان جل ــی ت ــود را دارد و نم ــاص خ ــای خ ــش ه ترک

ــت. آن را گرف

صابر ساده، شاعر و منتقد
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و عشق
این حقیقت بی مرز
در هیچ نقشه ای نیامده است...
محمدرضا تقی دخت

رؤیا...
 به رؤیا برگردان مرا

به آبِی بینهایت
با سپیدی ابرهای زیبا و گاهگاهش

به ِمه
آن جهِل کوتاِه خیس

که وامی نهادیم در آن
دانایی را...

 
به رؤیا برگردان مرا

به نادانی ها
به سرکشی هاِی خوف آور

به خواب هاِی کوتاِه عمیق
به دوست داشتن هاِی محض...

 
من از رؤیای رسوالن خسته ام

و از حکمت های شاعران
و از عقل...

این پنجره ها را ببند
خداِی رسوالن در دوردست نشسته است

من به تماشای تو آمده ام
ای خداِی نزدیک...

 تاریکا...
صدایت را در جانم ذخیره می کنم

پیش از آن که سکوت کنی
و دستمالی را که بوی عطر تو را دارد

در جیب پیراهن های نپوشیده ام می گذارم
 در من به دنبال چیزی نگرد

جنگلی در من نیست که آن را کاوش کنی
جاده  ای زیبا که در آن راه بروی

یا آسمانی ستاره گون که به آن خیره شوی
در من فقط درخت سیبی است

که به جای تابستان
در آغاز زمستان میوه داده است

در موسم خداحافظی ها...
 

در من به دنبال چیزی نگرد
در من اتاقی تنهاست

با پیراهن هایی آویخته بر صف چوب رخت ها
که دستمالی از عطر تو در جیب آن هاست

اتاقی با یک تختخواب
و قفسه هایی از کتاب های بی حاصل

و دفترهای شعر بی معنی...
چیزی در آن نیست

جز صدای تو
که نیمه شب ها از بلندگوی تلفن در آن 
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می پیچید
وقتی به سقف نگاه می کردم

و ستاره های خیالی را می شمردم...
 

در من به دنبال چیزی نگرد
من نقشه جهانم

که عاشقان در آن پراکنده اند
اما هر چه بیشتر در من بنگري

جز خط ها و مرزها چیزي نخواهي دید
مرزهای ممتد با خط  کشی ها و 

نقطه چین ها
نشانی هیچ عاشقی را به تو نخواهند داد

عاشقان در جهان آواره اند
و عشق

این حقیقت بی مرز
در هیچ نقشه ای نیامده است...

 
در من به دنبال چیزی نگرد

در من فقط زنجیری نقره ای است
که روزهایم را به گذشته پیوند می دهد

و تاریکای شبهای تنهایی ام را به نقره  ماه 
و هر شب حلقه ای بر حلقه های آن افزوده 

می شود
و کودکی معصوم هر شب از من می پرسد:

»آیا روزی
ستاره های سقف اتاق تنهایی ات را خواهی 

فروخت
و زنجیر نقره ای جادویی ات را؟!«

 
در من به دنبال چیزي نگرد

من پرنده اي گمشده ام
کاسه آبي برایم بگذار

و مشتي دانه برایم بپاش
آن گاه

کنار پنجره اتاق کارت بایست
و تماشایم کن

و تماشایم کن...
 صدایت را در جانم ذخیره می کنم

پیش از آنکه سکوت کني...
 

در پرند صدای تو
 جهان به هیچ بند است
این را برگی به من گفت

که با شالق باد بر خاک افتاد
 

در گندمزار انبوه موهای تو
بسیاری پرنده بی النه
سودای سکون دارند

و بر هر خوشه
دل پرنده ای تاب می خورد

 
من پیش از اینها

صورت تو را در لوحی باستانی دیده ام
در کتابی که نامش را از یاد برده ام

و کلماتش را به خاطر ندارم
گویی همه چیز

دانه برفی بوده است
بر شیشه بخارزده ماشین

که آب شده است
که بخار شده است...

 
جهان به هیچ بند است

این را پرنده ای به من گفت
که از  تله کودکی بازیگوش گریخته بود

و ماهی ای که از تور ماهیگیر
و بادبادکی که از نِخ بلند ساقه اش

و عاشقی
که از کلمات نامهربان معشوقه اش...
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دنیای شاعران
با هر فصل تغییر می کند

و با هر ماه
و با هر روز

و با هر دقیقه
و با هر اتفاق کوچک

مثل برگ ها، از سبز به سرخ و زرد
آماده فروافتادن با شالق بادی

چرا که جهان به »هیچ« بند است...
 

در اتاق کوچکی که نامش تنهایی است
من به هر چیزی می اندیشم
به فروافتادن ها و فرارفتن ها

به خّیام
با کوزه ها و قصرهای فروریخته اش

به حافظ
و نقش معشوقه هایش با موهایی بلند

و کوزه های شراب بر دوش
و  به دست های تو

که وقتی در دست می گرفتم
بر هر انگشت کشیده ات

گویی شعری از من نوشته بود
 

در اتاق کوچکی که نامش تنهایی است
می اندیشم که کدامیک حقیقت دارد؟!

وقتی جهان به هیچ بند است
تــو  موهــای  گندمــزار  در  باد،بی پــروا  و 

می پیچــد
و شور شعر حافظ و زهر رباعی خیام
تنها در پرند صدای تو شنیدنی اند...

 
W

صورت تو را در لوحی باستانی دیده ام
شاید جهان به عشق بند است

این را همان لوح باستانی به من گفت
در کتابی که نامش را از یاد برده ام

و کلماتش را به خاطر ندارم...

بادبادك هاي ما
باال که مي رود

از نردبان باد
هي پله پله مي شود از ما دور

ما خود مجال دورشدن مي دهیم اش
با شوق و با شتاب...

 
باد از هزار سوي مي آید

باد از هزار سوي نهان مي آید
وقتي که آسمان غربال است

با آن سبک سري 
بي بال مي پرد آن سان

گویي که تن   تمام تن- بال است
و پله پله مي شود از ما دور

بر نردبان باد...
 

من
هرگز ندیده ام

در بازگشت، آن نخ نازک را
دنباله اي که گاه رفتن بودش

یعني
باال که مي رود

گم مي شود براي همیشه 
 وقتي

هي پله پله مي شود از ما دور
بر نردبان باد

بر نردبان هیچ...
 

 گزارش یک زندگی...
 بعد از مرگم

مدارک مرا جست و جو خواهید کرد
اتاقم را

کتابخانه ام را 
کشوهاي میزم را
حّتی جنازه ام را

جیب هاي لباسم
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کیف پولم...
حتما مدارک شناسایي ام را خواهید یافت

شناسنامه  ای کهنه
کارت  شناسایی و کارت  های بانکی

و برگه های هویتی اداری
اما آیا خواهید فهمید من که بودم؟!

آیا مرا خواهید شناخت؟! 
  

بعد از مرگم
ــناختن  ــرای ش ــوده ب ــی بیه ــال چیزهای دنب

ــود ــد ب ــن خواهی م
اما نشانه هاي بهتري هست:

ـ کتابي مذهبي در قفسه کتاب هایم
 که باعث شد با معشوقه ام آشنا شوم

ـ راهرو کوچک یک کتابفروشي
ــتاب در آن  ــه ش ــان ب ــتین دیدارم ــه نخس ک

داد رخ 
ـ  تلفن روی میز کارم

که گفت  و گوهایمان با آن شروع شد
امــا  رســمی  ظاهــرا  )تماس  هــای 
بودنــد( عاشــقانه  عمیقــاً  بی دلیل،کــه 

ـ گوشی تلفن همراهم
و پیامک هاي کوتاه

کــه زمان هــای طوالنــی بــه انتظارشــان 
می نشســتم

ـ بي خوابي هاي شبانه
ـ بي تابي هاي روزانه

ــای  ــر دیداره ــه ظاه ــوه  ای ک ــاي و می ـ چ
را رســمي مي کــرد نخســتین 

 اما فراموش ترین بخش دیدارها بود
ـ کادوهاي بي مناسبت و با مناسبت

-کیف پول 
-کمربند چرم
-گلدان نقره

برخي از کتاب های کتابخانه ام
بیــت شــعري روي صفحــه  )آنهــا کــه   

اســت...( شــده  دســت نویس  اولشــان 
نشانه های دیگری هم هست:

در نوشته هاي ناتمامم
ــه ایــن ســوي و  ــزوارم ب در ســفرهای گری

آن ســوي دنیــا
در محاالت زندگی ام با معشوقه ام:

ــم و  ــتیم بروی ــت داش ــه دوس ــي ک جاهای
نشــد

ــم و  ــتیم بخری ــت داش ــه دوس ــه اي ک خان
نشــد

ــي کــه دوســت داشــتیم بنویســیم و  کتاب
نشــد

در دلتنگي ها و گریه های نکرده
در ترس هاي کوچک و بزرگ

در خطــر کردن هــاي معشــوقه ام بــراي 
ــدري اش ــه پ ــه خان ــن ب راه دادن م

ــه  در نشســتن شــتابناک دور میــز صبحان
چــاِی  فنجــاِن  در  عشــق  نوشــیدن  و 

دم نکشــیده
در لباســی کــه معشــوقه ام در آن دیدارهــا 

می پوشــید... 
  

را  بــزرگ  عشــقي  نشــانه هاي  مــن 
مي گویــم

به جاي شناسنامه
به جاي گذرنامه و اوراق هویت

برای شناختن من،
ببینیــد آن گلــدان نقــره کار روي میــز 

ــت ــه  کیس هدی
ببینیــد الی کــدام کتــاِب کتابخانــه ام گل 

ســرخ خشــکیده اي هســت
ببینیــد روي شــانه کــدام پیراهنــم رّد 

زنــی هســت گریه هــای 
ببینید چه روزهایي اداره نرفته ام

چــه  بپرســید  رو  بــه  رو  همســایه  از 
شــب هایي چــراغ اتاقــم تــا صبــح روشــن 

ــوده ب
این هاست که به شناختن من کمک 

می کند... 
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در شناسنامه ِ من
کلمات بي معناي زیادي هست:

نامم
تاریخ تولدم
محل تولدم

شماره هایي براي تأیید هویتم
خط ها و جدول ها

چیزهایی بی معنا و فایده...
اما کسی نمی داند

ــدا  ــنامه اي ام ص ــام شناس ــه ن ــرا ب ــه او م ک
نمي کــرد

ــدم ســال ها بعــد از آن اســت  ــخ تول کــه تاری
کــه آنجــا نوشــته

از  کــه محــل تولــدم فرســنگ  ها دورتــر 
جایــي اســت کــه زاده شــدم

بگذارید اعتراف کنم:
من از زني غیر از مادرم متولد شدم

من در صدای شورانگیِز زني
که در آن سوی تلفن و در تماسی رسمی

دربــاره  کتابــي مذهبــي بــا مــن بحــث 
شــدم متولــد  مي کــرد، 

در تاریخی بسیار نزدیک
و اکنون

کودکی هستم
ــاله  ــنامه  چهل س ــا آن شناس ــبتی ب ــه نس ک

ــدارد...  ن
   

کم کــم مشــخص مي شــود آنچــه مي پنداشــتید 
درســت اســت، جعلي اســت

شناسنامه ام جعلي است
خانه  ام جعلي است

اوراق هویتم جعلي است
نامم جعلي است
عناوین اداری ام

زندگي ام
و آنچــه مي پنداشــتید بــه شــناختن مــن 

کمکــی می کنــد جعلــي اســت...
همه چیز جعلی است

اما نگران نباشید
همین شناسنامه  کهنه

براي گواهِي مرگ من کافي است:
نامم

نام پدرم
شماره  های شناسایی و محل تولدم

و تاریِخ زادن و مردنم
اینها براي همه کافي است

برای همه
جز من و معشوقه ام 

که همدیگر را این گونه نمي شناسیم
و از هســتِي واقعــي و رنج  هایــش خبــر 

ــم داری
از دوری واقعي

از شادي و غم واقعي
از حصارها و تردیدهای واقعی

از ناگزیری ها
و از عشق...

عشق
ـ این هویت نفرین شده پنهان... 

می دانید
ــوقه  اش را  ــنامه معش ــقي شناس ــچ عاش هی

طلــب نمی کنــد
شماره شناسنامه اش را نمي داند

محل تولدش را 
تعداد خواهر و برادرهایش را
اما نشاني خانه اش مهم است

لباسی که دوست دارد مهم است
عطري که مي پسندد مهم است

رنگي که عالقه دارد مهم است...
اینها هویت هاي واقعي اند

هرچند شماره ندارند
محل ثبت ندارند

و مهر برجسته نمی خواهند...  
من نشانه هاي عشقي بزرگ را گفتم

نشانه های یک هویت پنهان را
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پس
براي شناسایي من

قلب معشوقه ام را بازرسي کنید
دست هایش را که لمس مي کردم

لب هایش را که مي بوسیدم
موهایش را که با دستم شانه می کردم

نوشته هاي ناتمامم را بگردید
و قلمدان چوبي روي میزم را

اتاق کوچکي را که در آن عشق ورزیدیم
پیاده روهایی را که با هم قدم زدیم

تاکسي ای را که نخستین بار
در صندلي عقب آن دستان هم را گرفتیم

و در سکوتی عمیق تا مقصد
هر کدام به سمتي از خیابان خیره شدیم

و حرف زدیم و حرف زدیم
بی آنکه کلمه ای از دهانمان خارج شود...   

بعد از مرگم
مدارک مرا جست و جو خواهید کرد

و اوراق هویت مرا خواهید یافت
شناسنامه ای کهنه با خطی خوش

که چیزهایی بی معنا را در آن نوشته اند:
نامم

تاریخ به دنیا آمدنم
نام پدرم

محل زادنم
ِ  دیگر و چیزهای بی معنا و فایده 

شما نیز
آنچه آنجاست
با خطی خوش

بر سنگ قبرم خواهید نوشت
بی که بدانید من که بودم...
بی که بدانید من کیستم...

محمدرضا تقی دخت

در سال 1354 در کاشان 
متولد شد. دکتری فلسفه 

غرب دارد و عالوه بر شاعری، 
به علم نقد نیز مسلط است.

این استاد شعر و فلسفه بیش 
از 270 مقاله در مجالت 
مختلف فرهنگی و ادبی 

منتشر کرده است. 
تقی دخت داوری در نهمین 

جشنواره بین المللی شعر 
فجر و ششمین دوره جایزه 
ادبی پروین اعتصامی را در 

کارنامه دارد.
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گفت و گو با دکتر محسن ابوالقاسمی
گفت و گو از: علی عظیمی نژادان

ــا  ــوید، گوی ــتان ش ــات باس ــان و ادبی ــته زب ــه وارد رش ــل از اینک ــما قب - ش
ــرد،  ــت ک ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــاتیدی ک ــر از اس ــیاری دیگ ــیاق بس ــه س ب
تحصیالتتــان را در رشــته ادبیــات فارســی آغــاز کردیــد، بــا اســتادان نامــدار 
زمــان، مثــل: دکتــر معیــن، دکتــر ذبیــح اهلل صفــا ، اســتاد خطیبــی و اســتاد 
ــات و  ــات تحقیق ــان و مقدم ــای آن زم ــا فض ــه ب ــران. در رابط ــری و دیگ خانل

ــد. ــی بفرمایی ــتان توضیحات ــات باس ــان و ادبی ــاره زب ــه درب البت
ــتان و  ــای باس ــم، زبانه ــی خواندی ــه درس م ــران ک ــگاه ته ــش در دانش ــال پی ــک س ــاه وی پنج
زبانشناســی جــزء ادبیــات فارســی بــود؛ هــم دوره لیســانس و هــم دکتــرا در دوره لیســانس زبــان 
اوســتایی و فارســی باســتان از دروس ادبیــات فارســی بودنــد. زبــان پهلــوی هــم همینطــور. در دوره 
دکتــری، زبــان شناســی و تحقیــق در متــون و زبــان اوســتایی جــزء دروس اصلــی بــود معنــی جــزء 
ــان اوســتایی و فارســی باســتان اینهــا  ــد و در زب ــود کــه دانشــجو مــی بایســت بخوان درســهایی ب
دروس اختیــاری بودنــد. زبــان شناســی جــزء دروس اصلــی بــود در دوره دکتــری. کســی کــه مــی خواســت 
دوره دکتــری ادبیــات فارســی را بخوانــد، مــی بایســت ده شــهادتنامه مــی گرفــت؛ باالجبــار یکــی 
ــد.  ــی بودن ــهای اصل ــا درس ــی. اینه ــون، ســبک شناســی و عرب ــق در مت ــی تحقی زبانشناســی، یک

ــود. ــوی ب ــان اوســتایی و پهل ــد کــه  یکــی از آن دروس، زب شــش درس از دروس اختیــاری بودن

- گویــا شــما بــا تمــام اســاتید نامــدار رشــته مرتبط بــا زبــان ادبیات باســتان 
از همــان دوره آشــنا شــدید؛ بــا دکتــر صــادق کیــا اســتاد پــورداوود و اســتاد 
مقــدم . کدامیــک از ایــن اســاتید بیشــتر مشــوق شــما در ادامــه ایــن رشــته 

بودنــد؟
در مــدت ایــن پنجــاه ویــک ســال چنــد نفــر را فرســتادن بــرای خــارج از کشــور بــرای تحقیــق 

در متــون زبانهــای باســتانی جدیــد و زبانشناســی...
بعــد از آن کــه از خــارج برگشــتیم، برنامــه دانشــگاه تهــران عــوض شــده بــود . دکتــری و فــوق 

لیســانس زبانهــای باســتانی تدریــس مــی شــد.

پورداود به ما
اوستا درس می داد



45دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

ــای  ــما وارد فض ــه ش ــن ک ــل از ای ــتاد!  قب  - اس
ــان و ادبیــات باســتان شــوید مســلما  تخصصــی زب
بــا رشــته ادبیــات فارســی آشــنایی کامــل 
ــان  ــای آن زم ــورد فض ــت دارم در م ــتید. دوس داش
ــا  ــم؛ دقیق ــت کنی ــم صحب ــا ه ــران ب ــگاه ته دانش
ــون  ــی چ ــه بزرگان ــی ک ــش زمان ــال پی ــصت س ش
دکتــر معیــن و دکتــر صفــا و دیگــران تدریــس مــی 
ــه  ــما چ ــته ش ــتادهای برجس ــان اس ــد. آن زم کردن
ــه در آن  ــتانی چگون ــات باس ــد و ادبی ــانی بودن کس

ــد؟ ــی ش ــس م ــان تدری زم

آن موقــع )51 ســال پیــش( یــک درس بــود از رشــته ادبیــات 
ــتایی و  ــم اوس ــک درس ه ــوی و ی ــان پهل ــام زب ــه ن ــی، ب فارس
فارســی باســتان بــود. زبانشناســی جــزء دروس اختیــاری بــود و 
دو درس )اوســتایی و فارســی باســتانی( اجبــاری بــود. دکتــر کیــا 
بــه مــا درس پهلــوی مــی داد. خــودش یــک کتــاب درســت کرده 
بــود بــا عنــوان )روز فروردیــن مــاه خــرداد( کــه متــون قدیمــی 

پهلــوی بــود و خــود پهلــوی هــم بــود.
ــان  ــد ایش ــاه بع ــک م ــی داد. ی ــا درس م ــه م ــاطر ب اول یارش
بــه آمریــکا رفــت بعــد پــورداوود بــه جــای ایشــان آمــد و یــک 
ــال  ــوش در کان ــه داری ــتان درس داد. کتیب ــی باس ــدار فارس مق
ســوئد را هــم یارشــاطر بــه مــا درس داد. پــورداوود بــه مــا اوســتا 
یــاد مــی داد. اوســتا و فارســی باســتان هــر دو یــک درس بودنــد. 

پــورداوود کــه آمــد فقــط اوســتا درس داد.
ــان را  ــن درس ایش ــود. م ــاری ب ــش اختی ــدم درس ــر مق دکت
نگرفتــم امــا دوره دکتــری ادبیــات فارســی کــه رفتــم چهــار تــا 
درس اجبــاری بــود و همــه مــی بایســت مــی خواندنــد. درســها 
ــومی  ــی، س ــری عرب ــی، دیگ ــی زبانشناس ــود یک ــاالنه ب ــم س ه

ــود. ــی ســبک شناســی ب ــود و چهارم ــون ب ــق در مت تحقی
ــه  ــود ک ــاری ب ــای آن اختی ــش ت ــه ش ــود ک  کال ده درس ب
ــی  ــتاد همزای ــه اس ــی ک ــان عرب ــی و بی ــد از: معان ــارت بودن عب
درس مــی داد، تحاریــف القــرآن کــه علــی اکبــر حکمــت درس 
ــان  ــی داد، زب ــا درس م ــر کی ــه دکت ــوی ک ــان پهل ــی داد، زب م
ــران و باســتان  ــورداود درس مــی داد و فرهنــگ ای اوســتا کــه پ

ــود. ــورداوود ب ــای پ ــاز درس آق ــه ب ک

 متولد سال 1315 در شهر 
مالیر، استاد بازنشسته زبان 
و ادبیات فارسی و زبان های 

باستانی

از جمله مهمترین تألیفات 
ایشان: تحول معنی واژه در 

زبان فارسی، تاریخ مختصر زبان 
فارسی، ریشه شناسی، ماده های 

فعلهای فارسی دری، شعر در 
ایران پیش از اسالم و...

 دکتر محسن ابوالقاسمی
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ــوای دروس  ــس و محت ــیوه تدری ــاره ش ــان درب ــروزی نظرت ــدگاه ام ــا دی - ب
ــت؟ ــتان چیس ــات باس ــان و ادبی ــا زب ــط ب مرتب

بــا دیــدگاه امــروزی، کــه نــگاه مــی کنیــم آن زمــان شــیوه تدریــس و محتــوای دروس مرتبــط 
بــا زبــان و ادبیــات باســتان دارای ســطح پایینــی بــود. پــورداوود جــزوه ای درســت کــرده بــود بــرای 
اوســتا، آن جــزوه مقــداری از مهریــه اش بــود کــه در لیســانس بــه مــا درس مــی داد. در دکتــری 
ــود. بعــد مــا رفتیــم لنــدن. ســه  ــه مــا درس مــی داد. خیلــی ســطحش پاییــن ب هــم همــان را ب
چهــار نفــر بــا هــم درس خواندیــم: مهــرداد بهــار، احمــد تفضلــی و ... بعــد کــه برگشــتیم، دوره فوق 
لیســانس و دکتــری زبــان هــای باســتان شــروع شــد. مــن اوســتا، فارســی باســتان و متــون پهلــوی 

درس مــی دادم. ســطحش بــا آن موقــع خیلــی فــرق مــی کــرد.
ــه مــا گفتنــد شــما بایــد دوازده واحــد  ــده بودیــم ب مــا چــون دکتــری را خــارج از کشــور خوان
ــد: هــر کــس در  ــر گــروه گفتن ــر مقــدم مدی ــرای چــی؟ دکت ــم ب ــد. مــن گفت دیگــر درس بخوانی
آمریــکا درس بخوانــد و در دانشــگاه دیگــر رســاله بگذرانــد، بایــد در دانشــگاه داخلــی دوازده واحــد 
بگذرانــد. بــرای اینکــه آشــنا بشــود. مــن گفتــم: مــن کــه اینجا با شــما آشــنا هســتم. من با شــما زبانشناســی 
خوانــدم! فرمودنــد: نــه، بایســت بخــوان کــه اگرشــما نخوانیــد دیگــران هــم نمــی خواننــد. یــادم هســت اواخر 

ســال 43 از لنــدن آمــدم.
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- شــما در چــه ســالی و چگونــه وارد مرکــز 
ــا پیشــنهاد  مطالعــات شــرقی در لنــدن شــدید و ب
ــد؟  ــاب کردی ــدن را انتخ ــاتید لن ــک از اس کدامی
مــن ســال 1340 وارد مرکــز مطالعــات شــرقی در لنــدن 
ــم؛  ــاب نکردی ــدن را انتخ ــم لن ــیه بودی ــون بورس ــا چ ــدم. م ش
دکتــر صناعــی چــون در آنجابــه عنــوان معــاون وزارت فرهنــگ 
بــود و در لنــدن هــم درس خوانــده بــود ایشــان مرکــز مطالعــات 
ــان  ــا انتخــاب کــرد. کســانی کــه زب ــرای م شــرق را در لنــدن ب
ــا  ــه و م ــتادند فرانس ــا را فرس ــد آنه ــده بودن ــه درس خوان فرانس

ــس. ــتادند انگلی ــا را فرس ــم م ــده بودی ــون انگلیســی خوان چ
هنیگــن یکــی از بــزرگان زبــان هــای باســتان ایــران بــود و در 
لنــدن مرکــزی بــه همیــن نــام وجــود داشــت و آنجــا کــه رفتیــم 
هنیگــن مــا را خواســت و یــک ربــع بحــث کــرد و بــه مــا گفــت: 
مــن امســال بــه آمریــکا بــرای فرصــت مطالعاتــی ســفر مــی کنــم 
ــم  ــزی و خان ــای مکن ــا آق ــردم. شــما ب ــی گ ــر م ــد ب و ســال بع
پویــز و بیــوارد درس بخوانیــد و مــا هــم شــروع کردیــم بــه درس 

خوانــدن. 
ســال بعــد هنیگــن خوشــش آمــد و یــک ســال دیگر مانــدن ما 
را تمدیــد کــرد. مــا یــک ســال دیگــر هــم آنجــا درس خواندیــم. 
هنیگــن چــون خــودش آلمانــی بــود و زنــش یهــودی، فــرار کرده 
و رفتــه بــود لنــدن، در آنجــا مقدمشــان را گرامــی مــی داشــتند. 

- در واقــع ســه تــا اســتاد اصلــی شــما در مرکــز 
مطالعــات شــرقی، پروفســور مکنــزی ، خانــم مــری 

پویــز و بیــوارد بودنــد؟
بیــوارد تایــخ ادیــان درس مــی داد امــا مکنــزی و مــری پویــز 
ــتان و  ــی باس ــا فارس ــرای م ــزی ب ــد. مکن ــی دادن ــن درس م مت

ــی درس مــی داد. ــز معان ــم پوی ــوی مــی گفــت و خان پهل

ــتانی  ــای باس ــن زبانه ــان ای ــما از می ــا ش - ام
ــتید؟  ــش داش ــتایی گرای ــان اوس ــه زب ــتر ب بیش
نــه،  بــرای مــن واحــد درســی مــی گذاشــتند تــا درس بدهــم. 

عالقــه شــخصی نبــود.

دکتر مهرداد بهار

متولد 10 مهر 1309 
درگذشتة 22 آبان 1373

نویسنده و پژوهشگر ایرانی 
و پنجمین فرزند 
ملک الشعرای بهار
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ــه  ــت اینک ــب اس ــن جال ــرای م ــه ب ــه ای ک - نکت
یکــی از اولیــن تحقیقاتــی کــه شــما انجــام دادید و 
بــه صــورت رســاله منتشــر شــد، فرهنــگ تاریخــی 
ــح  ــی توضی ــورد کم ــن م ــود. در ای ــی ب ــان آس زب

دهیــد ؟
بلــه، اولیــن تحقیقــی کــه بــه صــورت رســاله منتشــر 
ــان  ــود. زب ــی ب ــان آس ــی زب ــگ تاریخ ــوص فرهن ــد در خص ش
خاصــی در اروپــا کــه بــه اوســاتیک تعبیــر مــی کننــد بازمانــده 
ــار  ــه کن ــد ک ــی بودن ــوام ایران ــکاها اق ــت. س ــکایی اس ــان س زب
االن  بودنــد.  پراکنــده  چیــن  مرزهــای  تــا  ســیاه   دریــای 

بازمانده هایشان هستند.
از خاصیــت ایــن زبــان ایــن اســت کــه اســم در آن ســخت می شــود؛ 

هفــت و هشــت حالــت دارد. فعلــش هــم خیلــی قدیمــی اســت.

ــی  ــی خیل ــان آس ــه  زب ــت ک ــت اس ــا درس -آی
ــت؟ ــاز اس ــج در قفق ــان رای ــر زب ــت تأثی تح

آســی تنهــا زبــان ایرانــی اســت که زبــان فارســی هیــچ تأثیری 
ــده  ــاز پراکن ــای قفق ــوه ه ــا در ک ــت. اینه ــته اس روی آن نداش
بودنــد. مــا بــه آنجاهــا دسترســی نداشــته ایــم. تمــام لهجــه هــا 
و زبــان هــای ایرانــی مثــل رشــتی و مازندرانــی، فارســی در آنهــا 
نفــوذ کــرده اســت و خیلــی عمیــق هــم نفــوذ کــرده. یــا زبــان 
ــد هســتند  ــی در تاجیکســتان کــه دارای ســبک هــای جدی های
ــان تنهــا  ــن زب ــی ای ــد. ول هــم نفــوذ عجیبــی روی فارســی دارن
زبانــی اســت کــه فارســی مســتقیما هیــچ نفــوذی روی آن نکــرده 
اســت و اگــر نفــوذ کــرده و لغتــی وارد آن شــده از راه زبــان هــای 

قفقــازی بــوده اســت .

ــما  ــود ش ــالع دارم و خ ــه اط ــی ک ــا آنجای - ت
هــم بــه ایــن نکتــه اذعــان داریــد، یکــی از منابــع 
ــان  ــه زب ــات در زمین ــرای تحقیق ــما ب ــی ش اصل
ــت  ــود. درس ــف ب ــور آیاپ ــات پروفس ــی، تحقیق آس

ــت؟ اس

دکتر ابراهیم پورداوود

متولد 1264 در رشت
ایران شناس معاصر، 
اوستاشناس، نخستین 
مترجم فارسی اوستا و 
استاد فرهنگ ایران باستان 
و زبان اوستایی در دانشگاه 
تهران.
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آیاپــف و کریســتین ســن دانمارکــی. آنهــا در جنــگ بیــن الملــل اول چنــد نفــر اســیر گرفتــه 
بودنــد. از آســی هــا کریســتین ســن از موقعیــت اســتفاده کــرده و بــا آنهــا صحبــت کــرده بــود و 

کتابــی راجــع بــه آنهــا نوشــته بــود.

- فکــر مــی کنــم ســال 1344 ســال خیلــی کلیــدی اســت در تاریــخ زبــان 
شناســی ایــران.در ایــن ســال اتفــاق مهمــی کــه مــی افتــد اینکــه دو مرکــز 
ــیس  ــران تأس ــی در ته ــای ایران ــان ه ــگ زب ــات فرهن ــرای مطالع ــه ب جداگان
مــی شــود. یکــی همــان مرکــز آمــوزش زبــان شناســی عمومــی و زبــان هــای 
باســتانی ایــران تحــت سرپرســتی محمــد مقــدم بــود و مرکــز دیگــری کــه در 
واقــع فعالیــت اصلــی تــان را از آنجــا شــروع کردیــد، بنیــاد فرهنگــی ایــران 
ــرب  ــاوت مش ــا تف ــه ب ــود. در رابط ــری ب ــل خانل ــز نات ــر پروی ــر دکت ــر نظ زی
فکــری دکتــر مقــدم و دکتــر خانلــری در مواجهــه بــا فرهنــگ و زبــان ایــران 

ــد؟ ــح بفرمایی ــداری توضی ــتان مق باس
ــود  ــد ب ــروز معتق ــح به ــد. ذبی ــر بودن ــا همفک ــر کی ــروز و دکت ــح به ــا ذبی ــدم ب ــد مق محم
کــه اســکندر بــه ایــران نیامــده اســت. آن ســتون هــای داریــوش و کــوروش را در جنــگ 
فکــر  معمولــی  خانلــری  دکتــر  کردنــد.  خــراب  انگلیــس  ســربازهای  اول،  الملــل   بیــن 

می کرد،  ولی از نظر اخالق به هم شباهت داشتند. با هم رفیق بودند.

ــا  ــران ب ــان را در ای ــی ت ــت اصل ــما فعالی ــه ش ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه - نکت
همــان بنیــاد فرهنگــی ایــران آغــاز کردیــد. شــاید اولیــن کارمندآنجــا شــما 

ــد؟ بودی
بله، درست است.

- توضیح بفرمایید نقش اصلی شما در بنیاد فرهنگی ایران چه بوده؟ 
بنیــاد محیــط محــدودی بــود، دســتگاه عظیمــی نبــود. مــن هــم رئیــس یــک قســمتش بــودم.

رئیــس فرهنــگ نویســی. االن هــم ادامــه دارد. پژوهشــگاه علــوم انســانی و فرهنگســتان ادب ایــران 
از همیــن بنیــاد ریشــه گرفتنــد.

- اســاس تحقیقــات مــا مبتنــی بــر مطالعــات شــرق شناســی، در غــرب بــوده  
و همانطــور کــه خودتــان اشــاره کردیــد تــا زمانــی کــه شــما و افــراد دیگــر بــه 
غــرب وارد نشــده بودنــد تحقیقــات مــا حالــت روشــمند نداشــت و اطالعــات 
دقیــق و مؤثــق در مــوارد ایــران باســتان خیلــی کــم بــود. در فضــای آکادمیــک 
غــرب چــه مــوراد بخصــوص و چــه زمینــه هــای اصلــی آمــوزش داده مــی شــد؟ 
آنهــا بــا زبــان سنســکریت آشــنا بودنــد. اوســتا بــا سنســکریت کمــی اختــالف لهجــه ای دارد و بــه 
هــم نزدیــک انــد. آنهــا توانســتند از طریــق سنســکریت زبــان اوســتا را احیــا کننــد.  قبــال پهلــوی 
ــه هــم  ــد ب ــد، دیدن ــا سنســکریت مقایســه کردن ــود. وقتــی ب ــی ناقــص ب ــد. ول ــده بودن درس خوان
ــه ایــران کردنــد  خیلــی نزدیکنــد. آنوقــت روی هــر دو مطالعــه کردنــد. از ایــن جهــت خدمتــی ب
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بــرای ایــن کــه آن چیزهایــی کــه از ترجمــه پهلــوی مانــده بــود از اوســتا، زیــاد رســا و دقیــق نبــود 
ولــی بــا سنســکریت قشــنگ روشــن شــد. زبــان هــای مختلــف بلــد بودنــد. بــه همیــن دلیــل بهتــر 

مــی تواننــد دربــاره زبــان هــای ایرانــی تحقیــق کننــد.

- گویــا یکــی از زمینــه هــای اصلــی تحقیقــات شــما، آنهایــی اســت کــه در 
رابطــه بــا شــعر در ایــران قبــل از اســالم انجــام دادیــد کــه ســاختار شــعری 
ماقبــل اســالم چگونــه بــود و ســیر تحولــش را بررســی کردیــد چــون جامعــه 

مــا جامعــه ایرانــی شــعرپروری هســت؟
قدیمــی تریــن اثــر زبــان فارســی بــه شــعر مــال گاهــان زرتشــت اســت، منتهــی شــعرش هجایــی 
اســت؛ یعنــی کمیــت هجــا مــالک اســت و نظــم قــرار گرفتــن شــان مثــال اگــر اولــش بــا هجــای 
کوتــاه باشــد بعــدش دو تــا هجــای بلنــد مــی آیــد. بعــد هــا تعــداد تکیــه مــالک شــد، مثــل شــعر 
انگلیســی کــه ســه تــا تکیــه در یــک طــرف و ســه تــا تکیــه در طــرف دیگــرش قــرار دارد. مــن بــه 

ایــن نتیجــه رســیدم کــه هیــچ کدامــش درســت نیســت. 

ــو فارســی هــم از قدمــا وجــود  ــا شــعر ن ــر اســاس توضیحــات شــما، آی - ب
ــت؟  ــه اس ــته و دارای عقب داش

نه، شعر نو فارسی با تکیه ها و مالک هایی که گفتم، ارتباطی ندارد.

ــو  ــعر ن ــه ش ــه ریش ــانی ک ــد، کس ــراز کردی ــه اب ــی ک ــن دیدگاه ــا همی - ب
ــد،  ــی کنن ــداد م ــرب قلم ــعر آزاد را غ ــا ش ــپید ی ــعر س ــی ش ــا حت ــی ی فارس

ــند. ــته باش ــری داش ــد نظ ــد تجدی بای
نــه، غربــی نیســت. آنهــا از ایــن اطــالع نداشــتند. تعــداد هجاهــا مختلــف اســت؛ مثــال یکــی پنــج 

هجــا، یکــی ده هجــا و یکــی بیســت هجــا دارد. فقــط معلــوم اســت کــه شــعر اســت.

- آیــا مــا مــی توانیــم از دایــره واژگانــی کــه در زبــان هــای ایــران باســتان، 
ــان فارســی امــروز  ــرای تحــول در زب پهلــوی و حتــی اوســتایی وجــود دارد، ب

کمــک بگیریــم؟
دکتــر کیــا اســتفاده مــی کــرد. ایــن »رایانــه« کــه ســاخته شــد، از »رای« زبــان پهلــوی گرفتــه 
شــده یعنــی حســاب کــردن، یــا »ترتیــب دادن« یعنــی »منظــم کــردن« کــه االن هــم اســتفاده 

مــی کننــد.

- آیــا پژوهشــگران مــا غیــر از زمینــه اصلــی شــان، زمینــه هــای مطالعاتــی 
دیگــری هــم دارنــد؟ شــما چــه انــدازه بــه ادبیــات معاصــر توجــه داشــتید؟

ادبیــات معاصــر خیلــی کــم، ولــی ادبیــات قدیــم فارســی چرا.دســتور تاریخــی نوشــتم، از قدیــم 
تریــن زمــان شــروع کــردم، بــه فارســی میانــه رســیدم و بــه فارســی جدیــد و نــو. فارســی اســالمی 
از دوره رونــق اســالم بــه بعــد فارســی نــو نامیــده مــی شــود، ایــن فارســی کــه االن مــا صحبــت 

مــی کنیــم، بــه فارســی معاصرمعــروف اســت. 
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ــا  ــه ب ــه در رابط ــی ک ــه تحقیقات ــه ب ــا توج - ب
ســیر تحــول معانــی واژگان در زبــان فارســی انجــام 
شــده، شــاید امــروزه بــه ایــن امــر بیشــتر معتقــد 
باشــیم کــه همــه زبــان هــا از جملــه زبــان فارســی 

ــد؟ خصلــت ســیال و پویایــی دارن
زبــان تــا موقعــی کــه کتابــت نشــده، تحــول قواعــد دســتوری 
در آن ثابــت مــی مانــد. زبــان عامیانــه ممکــن اســت چیــز دیگــر 
ای بشــود در چهــار قســمت. زبــان چهــار جنبــه دارد: آواشناســی،  
ــان نوشــته شــد  ــای اول وقتــی زب حــرف، نحــو و واژگان. ســه ت
 دیگــر ثابــت مــی مانــد؛ مثــال االن مــا مــی گوییــم: »مــی گــن«، 
ــد«  ــیم»می گوین ــی نویس ــی م ــد« ول ــی گوین ــم: »م ــی گویی نم
ــت کوپنــی درســت مــی کنــد کــه  ــی مثــال دول . از نظــر واژگان
ــی هــا هنــوز بعضــی از تلفــظ هــای قدیمــی را  بگوییــم. اصفهان
ــد:  ــی گوین ــن« نم ــی م ــد: »کتاب ــی گوین ــال م ــد. مث ــظ کردن حف
ــی شــوما چطــوره«. تحوالتــی  »کتــاب مــن«، مــی گوینــد: »حال
کــه در تلفــظ فارســی واقــع شــده طــوری تغییــر کــرده کــه زیانی 

ــد.  ــه فهــم وارد نمــی کن ب

- در رابطــه بــا تأثیراتــی کــه زبــان باســتانی ایــران و 
اصــوالً زبــان ایرانــی بــر زبــان عربــی گذ اشــته شــاید 
خیلــی کمتــر صحبــت شــده. آیــا شــما در رابطــه بــا 
ــی  ــا تحقیق ــان آی ــن زب ــتد ای ــادالت و داد و س مب

ــد؟ انجــام دادی
زبــان عربــی خیلــی از لغــات فارســی وام گرفته مخصوصــا دوره 
ــات  ــود. از لغ ــان علمــی نشــده ب ــوز زب ــی هن ــان عرب ــه زب ای ک
ســریانی هــم وام گرفتــه از همــه زبــان هــا گرفتــه. فارســی هــم 
همیــن جــور از لغــات عربــی گرفتــه منتهــی در ایــن کار مبالغــه 
شــده. مثــال از دوره ســلجوقیان مخصوصــا نثــر مســجع کــه مــی 
خواســتند هــم وزن باشــند، باعــث شــده مقــداری لغــت عربــی 
از ایــن طریــق وارد زبــان فارســی شــود. زبــان عربــی روی زبــان 
فارســی تأثیــر خاصــی نگذاشــته، تنهــا تأثیــر از نظــر آوایــی بــوده 
کــه همــزه وارد زبــان فاســی شــده. مــا خودمــان همــزه نداشــتیم 

از عربــی گرفتیــم. 

ــون  ــه مت ــانه ب ــه زیباشناس ــم از جنب ــر بخواهی - اگ
ــا از  ــن ه ــدام مت ــم، ک ــگاه کنی ــی ن ــن ادب فارس که

دکتر صادق کیا

متولد 1299 در مازندران
زبان شناس و متخصص 
زبان های باستانی ایرانی.
به کوشش این دانشمند 

ایرانی پژوهشگاه گویش های 
ایرانی تاسیس شد.

صادق کیا در اشعار خود 
واژه های پهلوی را که در زبان 
فارسی امروز از میان رفته به 
کار می برد و »تیرا« تخلص 

می کرد.
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متــون ایــران باســتان همــواره بــرای شــما جذابیــت 
دارد؟

شــعر بــرای مــن بیشــتر اهمیــت دارد بعــد نثرهــای 
ــرار  ــا »اس ــا« ی ــره االولی ــه »تذک ــر صوفیان ــل نث ــه. مث صوفیان
ــوه شــیخ ابوســعید ابوالخیــر، محمدبــن منــور.  التوحیــد« از ن

ــت. ــوب اس ــم خ ــظ ه ــعدی و حاف ــعر س ش

ــران  ــر از دوران ای ــی ت ــون قدیم ــورم مت - منظ
ــت.  ــتان اس باس

ــران  ــت. در ای ــی اس ــور دین ــده، ام ــه مان ــی ک آن چیزهای
ــر توجــه نداشــته  ــای دیگ ــه چیزه ــر از آن ب ــه غی باســتان، ب

ــد. ان

ــاس  ــه احس ــر صوفیان ــا نث ــه ب ــد ک - فرمودی
ــد؟  ــادی داری ــی زی نزدیک

بله

ــات  ــه اوق ــد ک ــزی داری ــه ری ــی برنام - یعن
ــیک  ــون ادب کالس ــه مت ــه مطالع ــان را ب فراغتت

ــد؟ ــاص بدهی ــران اختص ای
بله همه را خواندم، بعضی مواقع برای لذت بردن » کلیات 
سعدی«را باز می کنم و می خوانم. دیوان حافظ را مرور می 

کنم و از اشعار فردوسی لذت می برم.

ــا  ــد ی - گلســتان ســعدی را ترجیــح مــی دهی
ــا مثنــوی هــای ایشــان را؟ غــزل هــا و ی

ــی  ــعدی را خیل ــن س ــت. م ــن زیباس ــرای م ــه اش ب هم
دارم. دوســت 

- پنــج شــاعر مهــم کالســیک ایــران را کــه بــه 
آنهــا عالقــه مندیــد نــام ببریــد؟

سعدی، حافظ، سنایی، فردوسی و مولوی.

- مولوی را؟
ــم  ــون وزن و ریت ــمس را، چ ــات ش ــاً غزلی ــه، مخصوص بل

ــت. ــر اس ــش ت ــذت بخ ــوی ل ــی دارد. از مثن خاص

دکتر پرویز ناتل خانلری

متولد 1292 در تهران
ادیب، زبان شناس، نویسنده 
و شاعر معاصر ایرانی است.

مجله سخن به سردبیری او 
سال ها در حوزه زبان و ادب 
فارسی منتشر می شد.
کتاب های او در دانشگاه هم 
اکنون نیز محل رجوع است.
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از میــان کتــاب هــای منثــور هــم کــه فرمودیــد 
ــت... ــت اس ــا دارای اولوی ــره االولی تذک

بله.

- تاریخ بلعمی چطور؟ 
البته، آن هم خوب است.

ــران  ــم ای ــخصیت مه ــج ش ــد پن ــر بخواهی - اگ
معاصــر را در زمینــه ادبــی و فرهنگــی نــام ببریــد؟

دکتــر معیــن، دکتــر خانلــری، دکتــر ذبیــح اهلل صفــا، 
فروزانفــر. الزمــان  بدیــع  بدیــع الزمانــی،  عبدالحمیــد 

ــد  ــری بودی ــر خانل ــاگرد دکت ــالها ش ــما س - ش
ــدام  ــما ک ــر ش ــه نظ ــدید. ب ــان ش ــد همکارش و بع
جنبــه هــا و زمینــه هــای تحقیقاتــی ایشــان 
ــرار بگیــرد و  ــد بیشــتر مــورد توجــه ق امــروزه بای

ــد؟ ــدا کن ــترش پی ــط و گس بس
ــروض فارســی.  ــان فارســی و دیگــری ع یکــی آواشناســی زب
» وزن شــعر فارســی«  کتــاب عظیمــی اســت. یعنــی شــاهکار 
ــی و  ــعر فارس ــناختن وزن ش ــرای ش ــت ب ــری اس ــر خانل دکت

ــی. ــاد عرب ــباب و اوت اس

- مســئله دیگــری کــه دغدغــه بســیاری از افــراد در 
ایــران امــروز اســت- اعــم از مــردم عــادی و اهالــی ادب 
ــن اســت کــه اصــوال واژه گزینــی هــا و  و فرهنــگ- ای

معــادل ســازی هــا مــی توانــد مؤثــر باشــد؟
فرهنگســتان اول خیلــی موفــق بــود. اصــال چهــره زبــان فارســی را 
دگرگــون کــرد. ولــی فرهنگســتان دوم هیــچ توفیقی نداشــت. فقط پنج 

شــش تــا لغتــی کــه ســاخته رایــج شــده و بقیــه از بیــن رفتــه.

- بــه نظــر شــما ایــن معــادل ســازی هــا چقــدر 
اثــر بخــش بــوده؟

مردم زیاد استقبال نمی کنند.
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- آیــا فکــر مــی کنیــد بــه لحــاظ علمــی درســت 
کار نشــده؟

ــی  ــتفاده م ــار اس ــه اجب ــتند ب ــی هس ــه دولت ــی ک ــت های لغ
شــوند. مثــال نــام وزارتخانــه ای راه و ترابــری اســت. شــما 
ــا  ــادق کی ــه« را ص ــری. »پایان ــه کار بب ــان را ب ــوری هم مجب
ــرق  ــه ش ــود پایان ــی ش ــته م ــال«. نوش ــرای »ترمین ــاخته ب س
ــه  ــه«، هم ــد »پایان ــچ کــس نمــی گوی ــا هی ــرب، ام ــه غ ــا پایان ی

میگوینــد »ترمینــال«.
 

ــاب  ــه ن ــرادی هســتید کــه ب ــه اف - شــما از جمل
ــد؟  ــرار دارن ــی اص ــان فارس ــی در زب گرای

نــه، اصــال مــن بــه نــاب گرایــی در زبــان فارســی بــاوری 
نــدارم.

- آقــای دکتــر!  از شــما بــه خاطــر حوصلــه ای کــه به 
خــرج دادید، سپاســگزارم.
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یک
سروم که پیِش پای کسی خم نمی شوم!
گر تیشه ام به ریشه زنی، کم نمی شوم!

سوزن خلیده در همه اعضای من، ببین
با زخم های سوخته مرهم نمی شوم

مرِغ طرب پرید ز دستم، امید رفت
اَما اسیرِ این قفِس غم نمی شوم

آتش دمد ز آهم و سنگ آب می شود
با بیم و غَصه در غِم ماتم نمی شوم

با نوِش انگبیِن لبت بشکنم عطش
محتاِج آِب چشمه زمزم نمی شوم

دنیا به هیچ دادم و گفتم که بعد از این
جز در رهِ براهیِم ادهم نمی شوم

صد بار توبه کردم و این بار... بگذریم
جانم تویی که از تو جدا هم نمی شوم!

جاِم جهان نمای من آن چشم های توست 
دارایم و سکندر و هم جم نمی شوم

روی تو چون بهشْت مبارک و چشم هات
تا هست، سهِم نارِ جهَنم نمی شوم

چهار غزل از تاجیکستان
شاه منصور شاه میرزا
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عمری است خار می کنم و می فروشمش
در بنِد خیر و مّنِت حاتم نمی شوم

باید به ناِم حضرِت عشق اعتراف کرد
حّوا! که بی هوای تو آدم نمی شوم!

دو
باِد عنبربوی جوی مولیان، یعنی شما

تشنِه دیدارِ یارِ مهربان، یعنی شما

از خجند و بلخ و خیوه تا سمرقند و هرات
عشوه شیراز و نازِ اصفهان، یعنی شما

نورِ چشم و قَد باال، بیِت ناِب رودکی
تاج و تخِت دولِت سامانیان، یعنی شما

در زمانی که سخن را نیست چندان اعتبار
یک بغل اشعارِ سبز و پرنیان، یعنی شما

در یونسکو ثبت خواهم کرد خوبِی تو را
نقٍش رستم، بیستون، نقِش جهان، یعنی شما

عالمی از روبه و گرگ و شغال پُر گشته است
شیرمرِد بیشه مازندران، یعنی شما

صبر ایوبی ندارم، حق به فریادم برس
دژ فوالدین به زیر آسمان، یعنی شما

در زمینی که محبت تخم عنقا گشته است
حجت مهر و وفا و آرمان، یعنی شما

سوختم از آتِش هجراِن یارِ رفته ام
چشمه خشکیده ام، بحِر دمان، یعنی شما

سرمه سازم خاِک پای سعدِی شیرین سخن
عطِر یاِس »گلِستان« و »بوستان«، یعنی شما

شاه منصور شاه میرزا

شاه منصور خواجه اف 
)شاه میرزا(

متولد 7 می 1971
 استان سغد )خجند( 

تاجیکستان
سردبیر و معاون سردبیر 
مجلّه “اکو نووستی” به 

زبان روسی
عضو هیئت تحریریه مجله 

اکو تایمز و همجنین 
موّسسه فرهنگی اکو
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فاضلی گفتا که این صورت بود آن سیرت است،
هردو در من نیست جانا، این وآن، یعنی شما

سه
لبخند می زنی و جهان تازه می شود
از چشِم تو شکوه بیان تازه می شود

مژگان همچو شاخًه سنبل چو خم کنی
بی شک رِخ زمین و زمان تازه می شود

طوفان نهفته در تِه چیِن جبیِن تو
اخمی مشو که بحِر دمان تازه می شود

چون پا به آستانه ی گلزار می نهی
حال و هوای سروِ چمان تازه می شود

شهد و شکر ز هر دو لبت جوش می زند
ناِم تو می بریم، دهان تازه می شود!

بگذار بشکفد گل شادی به کنج لب 
غمگین مشو که باِد خزان تازه می شود

اصال شکوهِ معجزه در خنده های توست
لبخند می زنی و جهان تازه می شود!

چهار
دیدم نمازِ باران در آسماِن شیراز

ذکِر مالیک آمد از کهکشاِن شیراز

اشِک ستاره بینی حیران مشو که باشد
صد نخِل سربریده در بوستاِن شیراز

در ذهِن خاِک پاکش بنهفته پند و حکمت
شعری است بر لباِن ریِگ رواِن شیراز
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بس زخم ها کشیده از جبِر روزگاران
افزون تر از ستاره سنِگ فساِن شیراز

راِه دراز پیمود این رهسپاِر خسته
تا خویش را رساند بر کارواِن شیراز

مرِغ ملک سرشتش از عرش تا برآید
تا باز برنشیند بر آشیاِن شیراز

شب تا سحر نخفتم، خواندم نماِز گریه
تا درد و غم نبیند پیر و جواِن شیراز
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شعر: احمد عبدالمعطی الحجازی
مترجم: فرزانه رحمانیان

دوستان من!
چرتکی می زنیم 

و زمان در گذر است
سپس بیدار می شویم و اسب زمان می گذرد؛ همچنان 

ما بسیار عوض شده ایم. 
اکنون از شانزده سالگی عبور کرده ایم.

ای شانزده سالگی من!
اولین روزی که چشم بر زن گشودم 

رنگ از چهره ام پرید 
روزی که با فرفره جادو به هر سو می دویدم

محبوبه من، چونان ایوانی سیه فام بود 
زیر ایوان قدم می زدم تا دیدارش کنم 

صدایش را نمی شنیدم 
فقط به سالمی دستهایش را تکان می داد 
و همین دست تکان دادنش مرا بس بود 

می روم، تمام شب را با مجموعه شعری سر می کنم:
 خداوند عشق را رحمت کناد!

 ای دل من 
که عشق، قصری از خیال بود و رؤیا..... 

که فرو ریخت بر ویرانه های خیال
 بنوش و سیرابم کن 

و حکایت کن از من تا وقتی که اشک می جوشد  
*مطلع شعری از ابراهیم ناجی*

شانزده سالگی



60دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

همین شاعران را عشق می ورزیدم
هر شبانگاه از اشکهایشان سیراب می شدم 

و با آنان از ناممکن ها آواز می خواندم 

آواز می خواندیم
از رنگهای پژولیده 

از برگ های خزان که در دستهای باد به اعماق هراسناک می دوید
از پرنده سیاهی در بیکرانگی 

که از ناقوس های هدایت فتوا خواست 
و در خاک به جست وجوی کرمی می گشت 

و به جست و جوی خداوندی جدید!

دلباخته این شاعران بودم
بر باالی ابرهایی که بافته اند، بال می گیرم 

و در بخارهایی که از ابرها برمی خاست، دراز می کشیدم 
عشق را اینگونه می یابم..... آواره، شیفته و اندوهگین 

و عاشق حقیقی آن که دل می بازد و می میرد 
و عشق عمیق.......... پایانی ندارد 

باید بگویند.....وه چه آوایی است پایان ناپذیر !

شب های شانزده سالگی ام 
آرزویم این بود که در کنار شیشه ای شراب، شب را به صبح 

برسانم 
دوست داشتم گیسوانم را آزاد و رها بگذارم 

دوست داشتم ذهنم را در هر راهی رها سازم 
از شیطان شعر الهام می گرفتم 

برگونه ام نم نم اشکی 
بر دفتر خاموشم شمعی روشن بود، 

شاعر و منتقد مصری
متولد 1935میالدی در شهر 

تال در استان منوفیه
حافظ قرآن در نه سالگی

دارای مدرک دیپلم 
دارالمعلمین )1955م.(، 

کارشناسی علوم اجتماعی 
دانشگاه سوربن )1978م.( و 
دیپلم مطالعات پیشرفته در 

ادبیات عرب )1980م.(

احمد معطی الحجازی
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شمعی که سایة اندوه را بر چهره ام نقش می زد.
و چهره ام در لهیب آتش می پژمرد 

و سیگار و ته سیگار که انگشتانم را می سوزاند 
و اشتیاقی غریب و غامض برای سفر به دریاهایی که دزدان بر 

امواج آن بازی می کنند 
در سینه ام پای می فشرد 

 ای شانزده سالگی 
و چه بسیار عذابم داد؛ هنگامه غروب 

با آن رنگ عبوسش 
و سکوتش دسته مرغانی است که باز می گردند 

و کشتزاران شب زنده دار 
و بع بع گوسپندان خواب آلوده که از دوردست ها به گوش می رسد 

 و شاخه های بی برگ و بار توت که در شفق تکان 
می خورند 

و تصویرهای سایه- روشنی که راه می روند 
و من چه بسیار که آه کشیدم 

در این غروب 
دوست می داشتم که بمیرم 

در این شانزده سالگی به پایان برسم 

دوستان ! 
چرتکی می زنیم و زمان در گذر است 

سپس بیدار می شویم و اسب زمان می گذرد؛ همچنان 
ما بسیارعوض شده ایم 

و لباس هایمان را دور انداخته ایم 
میدان را از هر سویی زیر پا می گذاریم و خارج می شویم 

به جایی که نشئه گرما در شانة برهنگان جاری می شود
به سرعت دویده ایم و اطفال را در هر کوی و برزنی در آغوش میکشیم
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با هر زیبارویی، روی سخن گشوده ایم، چون سرمستانی 
که دچار خردک نشئه ای می شوند 

با سرود پیروزی 
و با نغمه ای تابناک و پاکیزه زندگی را درآغوش کشیدم 

و به نوزده سالگی رسیدم 

دوستان !
آری این چنین است که زمان می گذرد 

زمان می گذرد 
پس اگر کوچک هستید، سوگند یاد کنید که نمی روید 

و شانزده را بر حذر باشید 
و شانزده سالگی را دریابید 

آثار :
مدینه بال قلب 

)شهری بدون قلب( 1959 
 اوراس 

)نام روستایی در الجیزه/ مصر( 
1959

 لم یبق ااّل االعتراف 
)راهی جز اعتراف نیست( 1965 

 مرثیه العمر الجمیل 
)سوگنامه عمر زیبا( 1972 

 کائنات مملکه اللیل 
)موجودات سرزمین شب( 1978  

اشجار االسمنت 
)درختان سیمانی( 1989  

دار العوده 
)خانه بازگشت( 1983

 جوایز: 
جایزه کوافیس یونان - مصر در 

سال 1989
و جایزه شعر آفریقا در سال 

1996 میالدی

احمد معطی الحجازی



63دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

عاشقانه های بختیاری
پژوهش و برگردان آزاد:
دکتر نوراهلل مرادی

بــالل هــا از تــک بیــت هــای معــروف و پرکشــش در بیــن بختیــاری محســوب می شــوند. 
ایــن ابیــات از کهــن تریــن ســروده هــای رایــج در میــان خنیاگــران زاگــرس میانــی انــد که 
 تبارشــان بــه عصــر ایالمــی مــی رســد و یــادآور ســوگ نالــه هــای عاشــقانه گوســان هــای 
ــه عاشــقانه  ــد و در گون ــدان کهنســال ادبیــات شــفاهی ان ــالل هــا فرزن ــی هســتند. ب پارت

تجلــی یافتــه انــد.
بــالل هــا حاصــل حــس لحظــه ای ســراینده عامــی انــد کــه انــدوه  افتــاده  بــه جانــش 

را در قالــب ابیاتــی عاشــقانه و ســوزناک ظهــور و بــروز مــی دهــد.
بــالل هــا حدیــث نفــس انــد. واگویــه انــد کــه دلتنگــی هــای بختیــاری مردمــان را بــه 
تصویــر مــی کشــد. گاهــی بــالل هــا حاصــل مکاشــفه بختیــاری بــا طبیعــت پیرامــون انــد 
کــه البتــه هیــچ نمــی تــوان برایــش بعــدی عرفانــی متصــور بــود بلکــه همــه چیــز در ایــن 

ابیــات زمینــی اســت و قابــل لمــس.
بــالل هــا تــک بیــت انــد و همــه چیــز در همــان تــک بیــت پایــان مــی پذیــرد. قصــه منــد 
بــودن و روایــت داشــتن جــزء الینفــک ایــن ابیــات اســت. تصاویــر در بــالل هــا زنــده انــد 

وپویــا. حرکــت عنصــر شــگفت بــالل اســت .
ــکات ژرف و  ــودم، ن ــات ب ــن ابی ــردآوری ای ــی گ ــه در پ ــی ک ــال های ــول س در ط
تکنیــک هــای زبانــی بســیاری در آنهــا یافتــه ام و همیــن موضــوع ابیــات را ترجمــه 
ناپذیــر مــی کــرد. بدیــن ســبب در ترجمــه هــا کوشــیده ام دریافــت هایــم از 
ــا  ــم ت ــه کن ــاری ارائ ــر بختی ــه مخاطــب غی ــات را در قالبــی آزاد ب ــن ابی ــه ای درونمای
ــام ایــن خلــق  ــا ســهولت بیشــتر صــورت پذیــرد. ن ــا محتــوای آن ب فراینــد ارتبــاط ب

ــاری«. ــپید بختی ــای س ــالل ه ــته ام »ب ــا- را گذاش ــه ه ــد -ترجم جدی
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بالل های سپید بختیاری

مو ز داغ نازلو که زس مو دیرم 
شو و روز غصه خورم تا که بمیرم

از غم دوری ات
می گریم

و غصه می خورم شبانه روز
تا موسم مرگ!

بیو رویم ز گرمسیر به تیگ تاراز*
تا بگم سی نازلوم هزار و یه راز

ای یگانه یار!
بیا کوچ کنیم از گرمسیر
برویم به بلندی های تاراز

هزاران راز ناگفته
با تو دارم!

*نام منطقه ای در شهرستان اندیکا در 
خوزستان*

دسمال دستت بدم سی مین جیوم
ار خیالت بگرم سیت بگریوم

دستمالت را به من بده 
به یادگار

تا هر وقت به یادت می افتم
دلتنگ دوستت دارم ها

برای نداشتنت
گریه کنم!

دورگال گل تا گلن ملث کموتر
تیه کال قر پاکشی ز همه بهدر

دختران ایل!
مانند دسته های کبوتر 

در حرکت اند 
میان همه اینان اما!

معشوق چشم عسلی ام
زیباترین است!

ار و دیریت خشمه برد وم بواره
عسل دار بلیط سیم زهر ماره

محبوبم!
اگر از دوریت لحظه ای آرام وخوشدلم

بر من 
بارانی از سنگ ببارد!

تو که نباشی
عسل بلوط زاران
چون زهر است 

بکامم!
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عزیز مین دلم ، کوگ* کوچیرم
یه مدت که دلخوری خواستم بمیرم

محبوبم ! 
کبک زیبای من

نامهربانی ات
حتی برای لحظه ای

می برد مرا تا آستانه مرگ!
*کبک از مظاهر زیبایی در فرهنگ بختیاری ست*

تُرنه هات  سیاه سیاه  َونِد بِِن ناْت
هر ُوالتي که هدي ریِم ُکُنم وات

موهاي سیاهت!
به آبشاري تماشایي مي مانند

زیبا و بلند!
هرکجا باشی

آنجا 
قبله گاه من است!

گل ریت برچ ایزنه پا تش هیوه
مه ن در و در کنی کوگونه لیوه

ماه را حیران کرده ای
و کبک ها را مجنون

با چهره گلگونت
که می درخشد

کنار
شعله های دلنشین آتش

دکتر نوراهلل مرادی

مرادي - نوراهلل
)شهاب الدین ایذه اي(

متولد سال 1351
 شاعر- استاد دانشگاه  

دکترای : باستان شناسي 
نویسنده و پژوهشگر فرهنگ 

بختیاري
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چهار شعر از عبدالزهره زکی 
شاعر معاصر عراقی
مترجم: 
محمد االمین الکرخی

وكأن شيئا مل  يكن..

احــد العرفــاء، عــىل الخــط الرسيــع، يطلــق النــار 

فيصيــب واحــدا.

شــاعر امريــي، قــاد حظريــه مشــاه يف العــراق 

٢٠٠٤

صمتُت البندقيه يف يده 

ورمى بقنينِه العصريِ نصف الفارغه 

عىل سياره 

كان سائقها يتطلُّع اليه

ــىل  ــال ٍ ع ــاز اتص ــربَ جه ــربود ع ــدث ب ــدا يتح وب

قميِصــه 

ومل تستقر عيناه عىل احد 

من كثريين

يهّمون باسعاِف جثِه قتيل 

قىض برصاصه واحده من البندقيه 

مضت العربه الهامفي بالقاتل

وحمل الكثريون القتيل

 فيام عيونُهم

عىل لوحه ِالتحذير ِبالخط العريب الركيك

عىل الهامفي االمريكيه:

) ابتعد َ اكرث من 100  م..القوه  مخوله بالقتل(.

****

انگار نه انگار اتفاقی
 افتاده است

تفنگ در دستش ساکت شد
و بطری نیمه خالی آب میوه را به اتومبیلی 

کوبید
که راننده اش به گروهبان خیره مانده بود

در کمال خونسردی با بی سیم حرف زد
و به هیچ کسی از مردمی که برای کمک آمده 

بودند اعتنایی نکرد
مردم جسد را در آمبوالنس گذاشتند

و چشم هایشان به تابلو هشداری ماسید
که با خط ناخوانا نوشته شده بود:

از خودرو هامفی بیش از صد متر فاصله بگیر
این نظامی حق کشتن دارد
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ال أحد.. يرد

بني القدمني املرضجتني بالدم،

أسفل املقعد،

مل ينتبه عامُل النقاذ لهاتف ٍ يرن.

سيارة اإلسعاِف تنطلق بالجسِد القتيل.

ويرتفع الدخاُن بعيدا

ومير السائقون، ناظرين وجال

إىل الحطام

وسَط الدم

أسفَل املقعد

الهاتُف يرن ّ...

کسي پاسخ نمي دهد 

میان گام های خون آلود
زیر صندلی 

امدادگران هرگز صدای زنگ را نشنیدند
آمبوالنس راه می افتد

آن دورها آتش و دود سر بر می کشد
رانندگان با هراس و شگفتی عبور       

 می کنند
به خرابه ها نگاه می کنند

البه الی خون
زیر صندلی

تلفن همچنان زنگ می زند

برصاصةقناص
       

يده عىل املقود

ويشم رائحة الدم عىل جبينه.

الدم عىل عينيه

عىل خديه

عىل قميصه

عىل فخذيه.

ميتلئ املقعد بالدم

متتلئ السيارة...

فيام يده تتشبث باملقود.

تک تیرانداز

دستهایش چسبیده به فرمان
بوی خون از پیشانی اش بلند

خون بر چشم هایش
خون بر کفش هایش خون بر پاهایش

صندلی پر از خون
اتومبیل پر از خون

اما دست هایش همچنان 
محکم به فرمان چسبیده است.
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الجثة

املوج أحمر

غري أن النهر أسود.

عىل املوجة دم صامت

ويف القاع جثة مثقلة بالرصاص.

يحمل النهر فانوسا

يف الليل

ويبحث عن أنني خافت مقطوع.

جسد  

موج سرخ است، رودخانه سیاه
برموج خونی خاموش

بر موج خونی آرام
در ساحل جسدی تیرخورده

رودخانه در شب
با فانوسی

در پی ناله ای خفیف و بریده بریده
جسدی پنهان در انتهای رودخانه

و خون همچنان ساکت و آرام رها بر موج

محمد االمین الکرخی

شاعر و مترجم عراقي مقیم 
هلند

از وی سه کتاب:
من او، نوشته رضا امیرخانی 
کل شی ازرق سروده صادق 

رحمانی
و اوراق و ریح ، شعرهای عباس 

کیارستمی به زبان عربی 
ترجمه شده است .

همچنین ترجمه شعرهایی 
از احمد رضا احمدی ، فروغ 

فرخزاد ، نیما یوشیج و شاعران 
دیگر در مجالت و سایت های 
ادبی جهان عرب منتشر کرده 

است.
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صالح نیازي
ترجمة محمداالمین الکرخی

صحراء 

أقتل ما يقتل يف الصحراء كليتها

عىل وتريٍة واحدة

الرمُل كّيل وحتى حركته ثابتة

حّبــة الرمــل تشــبه حّبــة الرمــل تشــبه حّبــة 

الرمــل

الكثبان كذلك تتشابه إىل ما ال نهاية

الشمس كلّية عىل وترية واحدة

لحرارتهــا يف جلــدة الــرأس نزيــز غصــن مشــتعل 

ال ظــّل يف الصحــراء

وأقتل ما يقتل يف الصحراء كلّيتها

الجهات ثابتة، والصمت عىل مّد البرص

يلهث عىل مّد البرص

الصمت يلهث عىل مد البرص، وجاف

ما من مأوى يف الصحراء، والشمس كلية

ما من مأوى وحتى ما من قبور

الصحراء خالية من أية ذكرى

و من اية سنني

عاقر ال تلد إالّ املجانني والشعراء 

يبدأ الجنون عادة بالهذيان 

ما أجمل الحديَث مع النفس وأحىل

كذلك يبلغ كامله، إذا كان بصوٍت عال

الهذيان عزاء األرواح املكسورٍة

ما من عزاء سواه يف أكرث األحيان

يف كل منا صحراء من نوعٍ ما

صحراء حبىل بالرساب       خرير وال ماء

يف كل منا رصاخ ال يسمعه أحد

يف كل منا هلوسات ال تظهر

إالّ حني نخلو بصحرائنا وال يرانا أحد

يف كّل منا نصف، ال يشبه نصفه اآلخر.
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بیابان

کشنده تر از یک دستی گستردة بیابان چیزی نیست
شن زاران، تمام شن زاران حرکتی ساکن دارد

دانة شن شبیه دانة شن است، دانة شن شبیه دانة شن است
تپه های شن بی نهایت شبیه یکدیگرند

خورشید بر یک مدار می گردد
سوزان بر پوست سر

سوزندگی شاخه ای شعله ور دارد
سایه ای نیست

صحرا کشنده ترین است؛ بیابان در بیابان
چار جهت تا چشم کار می کند

سکوت است که له له می زند
خشک و خالی

نه پناهگاهی نه حتی گورستانی
بی حافظه، بی خاطره ای از گذر روزها و سال ها

 زنی عقیم که فقط دیوانگان را به دنیا 
می آورد

دیوانگی با هذیان گویی آغاز می شود
چه زیباست با خود سخن گفتن

و چه زیباتر که بلندبلند با خود حرف بزنی
فقط هذیان دل های شکسته را تسلی می دهد

فقط یاوه گویی آرامش می دهد
در هر انسانی بیابانی است  

بیابانی ویژة هر انسانی
بیابانی آبستن سراب

صدای شرشر؛ اما آبی نه
 در هر انسانی فریادی است که کسی 

نمی شنودش
یاوه هایی که آشکار نمی شود

مگر آن که در خلوت صحرای خویش باشیم
بی آن که  کسی ما را ببیند

در هر انسانی، نیمه ای موجود است
که شبیه نیمة دیگرش نیست
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قصه کوتاه ایرانی
مسعود عابدین نژاد
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قصه پروانه و عطر و آینه
 مسعود عابدین نژاد

... بــرای روزهــای گــرم ســال عطــری کــه بــوی گل هــای یــاس مــی دهــد، بهتریــن عطــر 
بــود. زن اینگونــه فکــر مــی کــرد و بنــا داشــت کــه رایحــه خــوش یــاس را بــا خــود بــه خیابان 
ــی کــه از پــس غبــاری ســخت تنگــدل خــود مــی نمــود؛ عطــش  ببــرد. آســمان گــرم و آب
پوســت را بیشــتر مــی کــرد؛ عطشــی کــه عطــر گل یــاس »زن« در خنــکای نــگاه عابــران را 

ســیری ناپذیــر مــی نمــود.
ــاد نداشــت چــه  ــه ی ــود - درســت ب ــوی ســحرآمیز را شــنیده ب ــن ب ــه ای ــار ک نخســتین ب
ســالی- هنــوز در عبــور نوجوانــی بــر تــن شــکفته خویــش قــرار داشــت. و بــوی یــاس انــگار 

چــون خاطــره ای بــر جانــش مــی نشســت.
ــوپ  ــال ت ــه دنب ــو ب ــه پرهیاه ــی ک ــه و کودکان ــار گرفت ــای غب ــه ه ــی و کوچ ــمان آب  آس

می دویدند که آن اتفاق افتاد.
ــی شــهدی  ــر گرم ــه حســی نظی ــی خــود ک ــه بســیار ب ــود و ن ــا خــود ب ــدان ب ــه چن زن ن
شــیرین بــر پوســت گــردن خویــش آزارش داد. ناگهــان آمــده بــود و ناگهــان دور 
ــت  ــم حرک ــداد آن جس ــت درامت ــب زد و دس ــش نهی ــت خوی ــت راس ــر دس ــد. زن ب ش
ــن  ــر رنگی ــرو پ ــگاه زن از روب ــد. ن ــر ش ــن« منج ــیرین ک ــهد ش ــرواز »ش ــه پ ــرد و ب  ک
پروانــه ای را دیــد کــه بازیگــوش مــی گریخــت و زن لحظــه ای حــس چندشــش را دور کــرد. 
چنــد قــدم دیگــر کــه برداشــت هنــوز بــا چشــمهایش عبــور پروانــه را مــی پاییــد و پروانــه 

همچنــان بــر ســر زن تــاب مــی خــورد.
با خود گفت: » خوبه زنبور نیست.« 

و ایــن فکــر خیالــش را آســوده کــرد. در خیابــان بعــدی زن همچنــان پیــاده بــود و پروانــه 
ــادی تاکســی گرفــت و  ــا فری ــر رفــت ب ــد. کمــی کــه جلوت ــه دنبــال او مــی پری همچنــان ب
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ــرد. ــی نک ــت؟« و زن اعتراض ــی گفت:»دربس صدای
ــاره  ــود کــه دوب در امتــداد خیابانــی پــراز مغــازه و دکــه ب
گرمــی شــهدی شــیرین را بــر پوســت گــردن خــود حــس 
کــرد. فکــرش و دســتش همزمــان حرکــت کردنــد و پروانــه 
بــه پــرواز درآمــد. ایــن بــار امــا زن بــا درنگــی بیشــتر بــه 
ــه اش  ــود و جث ــر ب ــن ت ــه رنگی ــر پروان ــت. پ ــاال نگریس ب
درشــت تــر شــده بــود. الاقــل زن اینگونــه فکــر کرد.کمــی 
بیشــتر کــه نــگاه کــرد پروانــه هنــوز دورتــر نرفتــه بــود . 

بــال  و  مــی زد  بــال  امــن  ســطح  یــک  در   »او« 
ــک  ــه بنظــر نزدی ــچ ک ــه نمــی شــد هی ــر ک ــی زد، دورت م
تــر مــی آمد.باخــود فکــر کــرد: » بــه خاطــر یاســه« و ایــن 
فکــر هــم شــادش کــرد و هــم ترســاندش. صــدای رهگذری 
ــی کــه خــورد  ــه های ــد و تن ــاز گردان ــا ب ــه دنی ــا زن را ب ام
ایــن حــس را کــه در موقعیتــی نامناســب ایســتاده اســت 

تشــدید کــرد.
ــه چهارراهــی شــلوغ  ــم ب ــا شــیبی مالی ــان ب امتــداد خیاب
ــزوده  ــدم هایــش اف ــر ســرعت ق منتهــی مــی شــد و زن ب

ــود . ب

ــی  ــرد کس ــر ک ــنید. فک ــی را ش ــای کس ــدم ه ــدای ق ص
ــگ و نفســی کــه گرفــت و  ــه دنبالــش آمــده، کمــی درن ب

ــام؟« ــون بی ــه باهات ــت: »میش ــه گف ــی مردان صدای
ــت:  ــد و گف ــی جنبان ــنهاد لب ــن پیش ــرخوش از ای زن س
»مگــه بیــکارم« و حــس کــرد کســی از بــاال نگاهــش مــی 

کنــد.
ــه دهــد کــه ســایه ای  ــرد لبخنــدی زد و خواســت ادام م

ــر صورتــش افتــاد. ب
زن از دیدن سایه بر صورت مرد حیرت زده گفت:

» ایــن هنــوز اینجاســت؟« و دیــد پروانــه کمــی باالتــر از 
ســر مــرد بــال مــی زنــد.

مــرد هنــوز متوجــه چیــزی نشــده بــود ولــی حــس کــرد 
اتفاقــی خواهــد افتــاد. کمــی اطــراف را پاییــد و خواســت 
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چیــزی بگویدکــه گفتــه و نگفتــه ترســید! چیــزی او را تعقیــب مــی کــرد. چــه چیــزی؟ آیــا 
 مربــوط بــه ایــن زن بــود؟ آیــا خطــری داشــت؟ آیــا خــود ایــن زن مقصــر آن بــود؟ و اگــر زن 

نمی خواست پس چرا با او حرف می زد و اکنون نگاهش می کرد؟!
زن اما اهمیت نمی داد. از سکوت مرد رنجید و گفت: فرمودید که..

مــرد  دســتپاچه شــد. انــگار کســی او را مــی پاییــد و حســی آشــنا بــه او نهیــب مــی زد. بــا 
خــود فکــر کــرد: »چــه کلکــی تــو کارشــه«

 و بــه زن نــگاه کرد.آیــا زیبــا بــود؟ شــاید هــم کمــی لونــد؟ چــه اهمیتــی داشــت زنی بــود که 
می خواست لمسش کند ولی..

ســایه پروانــه از بــاالی ســر مــرد تــکان نخــورده بــود. وشــاید وهــم حضــور ایــن موجــود بــود 
کــه مــرد را مــی رنجانــد!

زن گفت: »پس چرا ساکتی« و به راه افتاد.
مــرد نگاهــش مــی کــرد کــه دور مــی شــود و از حیــرت بزرگــی پروانــه ای بــر فــراز ســر زن 

شــگفت زده و ترســان باقــی مانــد.

  
...کمــی بعــد غــروب میشــد وعطــش زمیــن افزایــش مــی یافــت. یــک چهــار راه مانــده بــه خانــه، 
ــا او  ــوز ب ــداده اســت. حــس دنبــال شــدن هن زن فکــر کــرد کــه چــرا مــرد حرفــش را ادامــه ن
بــود وحــس تنهــا بــودن اورا در ایــن تعقیــب نامعلــوم همراهــی مــی کرد.راهــی را کــه معمــوالً 
ــاره  ــه بیــرون نیامــده بــود هنــوز، کــه دوب ــود. از فکــر پروان ــا تاکســی مــی آمــد پیــاده آمــده ب ب
پــرش نــرم رنگیــن بــال را دیــد. کــم کــم نگــران مــی شــد. بــوی یــاس را فرامــوش کــرده بــود 
کــه نرمــی تــن پروانــه بــر گونــه هایــش را چشــید. دســت راســتش ایــن بــار بــی اختیــار تــر از 
پیــش بــه حرکــت درآمــد و ناگهــان... پروانــه بــه گوشــه ای پــرت شــد. ولــی خیلــی زود پریــد. 
بــا صــدای جیــغ زن عابــری کــه جلوتــر مــی رفــت، برگشــت و متعجــب نــگاه کــرد. زن از بزرگــی 
پروانــه حیــرت زده شــد و بــا خــود گفــت: »همــون قبلــی نیســت انــگار« و از کنــار عابــر متعجــب 
ــال  ــختی ب ــه س ــه ب ــه پروان ــد ک ــرد و دی ــد ک ــش را تن ــدم های ــود. ق ــه ب ــر خان ــت. جلوت  گذش

می زند و به دنبالش روان است. کلید در خانه را که چرخاند هیاهوی بیرون تمام شد!

... صــدای ســاعت را شــنید. غــروب مــی رفــت و شــب مــی آمــد. عطــر یــاس بــا بــوی تــن 
زن ترکیبــی تندتــر از گرمــی کالفــه کننــده هــوا ســاخته بــود. کولــر را روشــن کــرد. چــراغ 

هــا را روشــن کــرد و تلویزیــون را روشــن کــرد. مــی شــد کــه تنهــا نباشــد؟
یکــی از کانــال هــای تلویزیــون فیلمــی عاشــقانه نشــان مــی داد. همــان را انتخــاب کــرد و 
از یخچــال میــوه برداشــت. شــب تندتــر از همیشــه مــی رســید و فیلــم عاشــقانه تلویزیــون 
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ــت و  ــال رف ــراغ یخچ ــاره س ــد. دوب ــی ش ــام نم تم
ــورد. ــر خ ــان و پنی ــه ای ن ــن بارتک ای

ــت  ــه دس ــه ای ب ــد. آین ــی ش ــام نم ــقانه تم ــم عاش فیل
ــا  ــد. زیب ــت کن ــش را درس ــرد ابروهای ــعی ک ــت و س گرف
ــه  ــه را ب ــاید! آین ــود؟ ش ــت ب ــت. زش ــی دانس ــود؟ نم ب
ــه  ــردی ک ــرد. م ــگاه ک ــم ن ــه فیل ــت و ب ــاری گذاش کن
در فیلــم بــود بــه زنــی کــه در فیلــم بــود عاشــقانه 
گفــت: و  برگردانــد  رو  مــرد  از  زن  مــی کــرد.   نــگاه 
نمــی بخشــمت! و مــرد بــه پــای زن افتــاده بــود و التمــاس 
مــی کرد.زنــی کــه در فیلــم بــود بــی اعتنــا نــگاه مــی کــرد 

تــا آنکــه مــرد بــا هفــت تیــری بــه خــود شــلیک کــرد!
ــت.  ــه ســمت یخچــال رف ــد شــد و ب ــار بلن ــی اختی زن ب
ــم  ــود و از زن درون فیل ــده ب ــود ش ــک آل ــمانش اش چش
متنفــر شــد. در یخچــال را بــاز کــرد. شیشــه آب را 
برداشــت و ســر کشــید. فیلــم هنــوز ادامــه داشــت. 
 مــردی کــه در فیلــم بــود نمــرده بــود و زن بــه او 

می گفت:»عرضه مردن هم نداری!« 
ــه  ــزی ب ــود. چی ــم نب ــدای فیل ــد. ص ــی آم از دور صدای
پنجــره مــی خــورد. »انــگار در مــی زننــد«؛ زنــی کــه در 

ــرد گفــت. ــه م ــود ب ــم ب فیل
زن به طرف پنجره رفت و پنجره را باز کرد.

پروانه بود که در می زد.
زنی که در فیلم بود به مرد سالم کرد.

درســت  و  زد  چرخــی  پذیرایــی  اتــاق  دور  ...پروانــه 
را  آینــه  زن  نشســت.  تلویزیــون  مقابــل  زن  روبــروی 
بــه دســت گرفــت و موهایــش را صــاف کــرد. زنــی 
 کــه در فیلــم بــود بــه مــرد دوم گفــت: »شــما رو 
ــه  ــت و ب ــاری گذاش ــه کن ــه را ب ــم؟« زن آین ــی شناس م

ــی داری؟« ــر نم ــرم ب ــت از س ــت: »دس ــه گف پروان
مــردی کــه در فیلــم مــرده بــود گفــت: »نمــی تونــی بهــم 

ــت کنی!« خیان
زن گفت: »امروز خیلی اذیتم کردی«.

مسعود عابدین نژاد

متولد 1341 در تهران
قصه نویس؛ او نمایشنامه 
نویسی را در رادیو از سال 
1369آغاز کرد و مجموعه 
داستان هایی را با مضامین 

رویدادهای انقالب در دست 
انتشار دارد.
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زنی که در فیلم بود گفت: »تو فرصت داشتی خودت خراب کردی«.
مردی که در فیلم بود گفت: »خودت نخواستی«.

زن گفت: »دوست داشتن زورکی نیست«.
پروانه حجم بزرگی از مبل روبرو را گرفته بود و بال نمی زد.

زنی که در فیلم بود به مرد دوم گفت: »واسه دیدن من این راهو اومدید؟«
پروانه کمی جابجا شد و گفت: » منو ببخش«.

زنی که در فیلم بود به مرد دوم عاشقانه نگاه کرد.
زن گفت: » نمی شه پرید و رفت و پروانه شد و حرفای عاشقانه زد و مردمو ترسوند.

ــرد دوم  ــدن م ــود حــرص مــی خــورد. از دی ــده شــده ب ــود و زن ــرده ب ــم م مــردی کــه در فیل
ــم حــرص مــی خــورد.  ــوی فیل ــر،از دســت زن ت کمت

زن گفت: عطر یاس همه پروانه ها رو جذب می کنه.
زن توی فیلم از ناراحتی مرد توی فیلم که مرده بود خوشحال شد.

پروانه گفت: بوی عطرت داره مریضم می کنه.
زن به سرعت بلند شد و آینه را به پروانه نشان داد.

پروانه خود را در آینه دید. آرام گرفت.
زن گفت: یه پروانه از چی می تونه خوشش بیاد؟

پروانه گفت:عطر گل یاس!
زن گفت: و گلی که تا ابد با اون باشه.

پروانه خود را درآینه بیشتر دید و گفت: عمر پروانه ها زیاد نیست.
زن گفت:عوضش می شه تا ابد تو یه اتاق نگهشون داشت.
زن تلویزیون را روشن کرد. فیلم عاشقانه تمام نشده بود.

پروانه کنار زن نشست و او را بویید.
زن درون فیلم گفت: » از هر چی مرده متنفرم!

مردی که قبال سعی کرده بود بمیرد گفت :» نفرت تو از عشقه«.
زن گفت: پس اون یکی مرده چی شد؟

پروانه گفت: نمی دونم! و خندید.
زن توی فیلم گفت:» تا ابد ازت متنفرم «

زن گفت: نمی خوابی؟
پروانه گفت: ما پروانه ها پلک نداریم.

زن توی فیلم مردی رو که سعی کرده بود بمیرد در آغوش گرفت.
پروانه کنار زن آرام گرفته بود.

ز ن تلویزیون را خاموش کرد. چراغ ها را خاموش کرد و به اتاق خواب رفت.
پروانــه کــه پلکــی بــرای خوابیــدن نداشــت بلنــد شــد و تلویزیــون را روشــن کــرد و روی مبلــی 
ــتم و از  ــرد:» کاش دســت داش ــر ک ــود فک ــا خ ــود نشســت. ب ــی زن ب ــای قبل ــروی ج ــه روب ک

یخچــال چیــزی بــرای خــوردن برمــی داشــتم«!
تا صبح با این فکر پلک نزد.

فیلم عاشقانه تا صبح تکرار شد.
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A Story
Li-Young Lee

Sad is the man who is asked for a story
and can't come up with one.

His five-year-old son waits in his lap.
Not the same story, Baba. A new one.
The man rubs his chin, scratches his ear.

In a room full of books in a world
of stories, he can recall
not one, and soon، he thinks، the boy
will give up on his father.

Already the man lives far ahead، he sees
the day this boy will go. Don't go!
Hear the alligator story! The angel story once more!
You love the spider story. You laugh at the spider.
Let me tell it!



78دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

But the boy is packing his shirts,
he is looking for his keys. Are you a god,
the man screams, that I sit mute before you?
Am I a god that I should never disappoint?

But the boy is here. Please, Baba, a story?
It is an emotional rather than logical equation,
an earthly rather than heavenly one,
which posits that a boy's supplications
and a father's love add up to silence.

یک قصه
لی یونگ لی

غمگین است مردی که خواسته قصه ای بگوید
 و نمی تواند چیزی به یاد آورد.

پسر پنج ساله اش روی زانو یش منتظر است.
همون قصه هه نه، بابا، یه قصه جدید.

مرد چانه اش را می مالد، گوشش را می خاراند.

در اتاقی پر از کتاب در دنیایی
پر از داستان، او نمی تواند به یاد آورد

حتی یک قصه را، و می اندیشد، به زودی پسرک
از پدرش ناامید خواهد شد.

مرد از حاال خودش را در آینده می بیند
روزی که این پسر خواهد رفت. نرو!

قصه  تمساح رو گوش کن! یه بار دیگه قصه  فرشته!
تو قصه  عنکبوت رو دوست داشتی. تو به عنکبوت می خندیدی.

بذار تعریفش کنم!
ولی پسر لباس هایش را جمع می کند،

و دنبال کلیدهایش می گردد. مگه تو خدایی،
که من مقابلش ُگنگ می شینم؟ مرد فریاد می زند.

مگه من ُخدام، که نباید هیچ وقت نا امید کنم؟
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ولی پسرک اینجاست. خواهش می کنم، بابا، یه قصه؟
این یک معادله  عاطفی است، نه منطقی،

یک معادله  زمینی، نه آسمانی،
که می گوید مجموع تمناهای یک پسر
و عشق یک پدر برابر با سکوت است.

درباره  شاعر و ترجمه
از میــان شــاعران آســیایی کــه بــه زبــان انگلیســی مــی ســرایند لی-یونــگ لــی اولیــن انتخــاب 
ــه  ــواده  چینــی ب ــزی در یــک خان ــای اندون ــی در ســال 1957 در جاکارت ــگ ل مــن اســت. لی-یون
ــان در  ــن زم ــد، در ای ــواده اش کــه از نســل سیاســت مداران قدرت منــد چیــن بودن ــا آمــد. خان دنی
ــواده  ــت، خان ــاال گرف ــم ب ــزی ه ــی در اندون ــی احساســات ضدچین ــد. وقت ــه ســر می بردن ــد ب تبعی
ــون در  ــگ اکن ــد. لی یون ــکا )در ســال 1964( گریختن ــه آمری ــف ب ــق کشــورهای مختل ــی از طری ل
شــیکاگو زندگــی می کنــد و آثــارش را بــه زبــان انگلیســی می نویســد. طبیعــی اســت کــه در شــعر 
کســانی مثــل او، کــه بــه دالیــل مختلــف از ســرزمین و فرهنــگ و زبــان خودشــان دور افتاده انــد 

و بــه زبــان دیگــری می نویســند، توجــه عمیقــی بــه مســائل هویتــی دیــده شــود. 
شــعر لــی، تحــت تاثیــر شــاعران چینــی همچــون لــی بــو و تــو فــو، بــه ســکوت ها و نزدیکــی اش 
بــه عرفــان شــرقی شــناخته شــده اســت. او روایــت دنیــای شــخصی اش را بهانــه ای بــرای کنــدوکاو 
در دنیــای بیــرون می کنــد. اولیــن مجموعــه  شــعرش،»رز« )1986( بــا کار شــاعران بزرگــی همچون 
جــان کیتــس و رینــر ماریــا ریلکــه و تــی اس الیــوت مقایســه شــد، و جایــزه ای از دانشــگاه نیویورک 
دریافــت کــرد. دومیــن مجموعــه شــعرش، »شــهری کــه در آن دوســتت مــی دارم« )1990( نیــز بــه 
خاطــر تنیــدن خاطــره در تجربــه، و اســتفاده از زبانــی صادقانــه و روان امــا صرفه جویانــه ســتایش 
ــاب »شــب های  ــدی اش، کت ــای بع ــواده در مجموعه ه ــی و خان ــره، بچگ ــای خاط ــد. درون مایه ه ش
ــادآوری«  ــال دار؛ یــک ی ــه  ب مــن« )2001( و »پشــت چشــم هایم« )2008( نیــز برجســته اند. »دان

)1995( نیــز زندگی نامــه  خودنوشــت اوســت.
ــا  ــعر انگلیســی نیســت، ام ــای کالســیک ش ــک از فرم ه ــچ ی ــب هی ــک قصــه« در قال ــعر »ی ش
اضافــه شــدن یــک ســطر بــه هــر بنــد در بندهــای یــک تــا پنــج، فــرم جالبــی بــه وجــود آورده 
ــترس دار(  ــای اس ــک هج ــل از ی ــترس قب ــای بی اس ــت« )دو هج ــم »آناپِس ــتفاده از ریت ــت. اس اس
حالتــی شــبیه غلــت خــوردن و سراشــیب شــدن را بــه زبــان می دهــد، کــه بــا فــرم بنــدی هــا و 
درون مایــه  شــعر هماهنــگ اســت. زبــان شــعر محــاوره ای اســت و خبــری از قافیه هــای کالســیک 
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــور ب ــه وف ــعر ب ــی در ش ــص درون ــای ناق ــد قافیه ه ــر چن ــت؛ ه در آن نیس
ــا  ــه ب ــعر را )ک ــش ش ــه و بی آرای ــان صرفه جویان ــرده ام زب ــعی ک ــه«، س ــک قص ــه »ی در ترجم
ــود(  ــی وار می ش ــال ریاض ــا کام ــد، و در انته ــت انداز می افت ــه دس ــاد ب ــجاوندی زی ــای س عالمت ه
بــه همــان شــیوه انتقــال بدهــم. هــر چنــد در برخــی ســطرها، از جملــه در ســطر اول بــه ضــرورت 

ــری انتخــاب کــرده ام. دســتور فارســی، ترجمــه  آزادت
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Out of Hiding
Li-Young Lee

Someone said my name in the garden,

while I grew smaller
in the spreading shadow of the peonies,

grew larger by my absence to another,
grew older among the ants, ancient

under the opening heads of the flowers,
new to myself, and stranger.

When I heard my name again, it sounded far,
like the name of the child next doo,
or a favorite cousin visiting for the summer,

while the quiet seemed my true name,
a near and inaudible singing
born of hidden ground.

Quiet to quiet, I called back.

And the birds declared my whereabouts all morning.
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خارج از مخفیگاه
لی-یونگ لی

کسی نامم را در باغ گفت،

آنگاه که کوچک تر می شدم،
در سایه  گسترده  شقایق ها،

بزرگ تر می شدم با غیابم برای یکی دیگر،
پیرتر می شدم در میان مورچه های سالخورده

زیر غنچه های شکوفای گل ها،
برای خودم جدید، و غریب تر.

وقتی دوباره نامم را شنیدم، صدا دور بود،
مثل نام کودک همسایه،

یا پسرخاله  محبوبی که برای دیدار تابستانه آمده،

آنگاه که انگار نام واقعی ام سکوت بود،
یک ترانه  نزدیک و ناشنیدنی
که از زمینی پنهان زاده شده.

سکوت به سکوت، من جواب دادم.

و پرنده ها تمام صبح جایم را اعالم کردند.
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درباره ترجمه:
ــه  ــی ترجم ــگ ل ــه از لی-یون ــت ک ــعری اس ــن ش ــن دومی ای
می کنــم. شــعر »یــک قصــه« هــم دربــاره  مســائل هویتــی 
و چندفرهنگــی بــود، هرچنــد بــا تمــام تلخــی اش، حــس 
ناخوش آینــدی مثــل ایــن شــعر نداشــت. فکــر کنیــد چــرا 
ــی  ــذارد و در حالت ــکوت« می گ ــودش را »س ــام خ ــاعر ن ــک ش ی
اســتعاری، خــود را مثــل یــک کــرم می بینــد در خــاک غریــب؟

ــت  ــت. موفقی ــداوم اس ــای م ــل انتخاب ه ــه حاص ــعر ترجم ش
ــردد. ــا برمی گ ــن انتخاب ه ــتی ای ــه درس ــه ب ــعر ترجم ش

ــد انجــام مــی دادم،  ــن شــعر بای ــورد ای ــی کــه در م انتخاب های
ــرون از  ــوان را »بی ــدا عن ــود. ابت ــروع می ش ــعر ش ــوان ش از عن
پناهــگاه« ترجمــه کــردم. ولــی بعــدا کلمــه »مخفیــگاه« را 
مناســب تر دیــدم. ایــن دو کلمــه  متــرادف همانقــدر بــا هــم تفاوت 
معنایــی دارنــد کــه هــر دو کلمــه  متــرادف دیگــری. اینجــا تفــاوت 
ــد:  ــود می آورن ــه وج ــی« ب ــاه« و »مخف ــه  »پن ــی را دو ریش اصل
اولــی گرمــا و امنیــت را هــم در کنــار تــرس و اضطــراب منتقــل 
ــاند. ــراب را می رس ــرس و اضط ــتر ت ــی بیش ــی دوم ــد، ول می کن

ــاز  ــه مسئله س ــا در ترجم ــتر وقت ه ــم بیش ــا ه ــان فعل ه زم
ــا را فهــم و  ــق زمان ه ــه دو طری ــل ب اســت. اینجــا می شــد حداق
ترجمــه کــرد: همــه را بــه زمــان ماضــی ســاده خوانــد: »... گفــت 
/ ... کوچک تــر شــدم« یــا همــه را بــه زمــان ماضــی اســتمراری: 
ــردم،  ــاب ک ــه را انتخ ــن راه میان ــدم«. م ــت / ... می ش »... می گف
ــان موجــود، فعــل اول را ماضــی  ــر اســاس قیدهــای زم ــی ب یعن

ســاده و بقیــه را ماضــی اســتمراری ترجمــه کــردم.
ــای  ــه معن ــن ک ــتر از ای ــم بیش ــالح grow older ه اصط
ــه معنــی بــزرگ شــدن اســت. ولــی اینجــا  پیــر شــدن بدهــد، ب
بــا توجــه بــه ســطر قبــل کــه بــزرگ شــدن در آن آمــده اســت، 
ــه و  ــی و کهن ــی قدیم ــه معن ــطر ک ــن س ــر همی ــه  آخ و کلم
ــاب  ــدن« را انتخ ــر ش ــی »پی ــن معن ــد، همی ــالخورده می ده س

مسعود غفوری

متولد  1360 در گراش
دانشجوی دکترای زبان و 
ادبیات انگلیسی دانشگاه 
تهران
مسئول انجمن  نویسندگان 
و شاعران گراش
دبیر سایت خبری گریشنا
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ــت  ــده اس ــه ش ــور ترجم ــگ آریان پ ــردمPaeony.در فرهن ک
بــه »گل صــد تومانــی«! بایــد تحقیقــی کنــم کــه چــرا ایــن گل 
ــم  ــاال شــما ه ــی احتم ــروف شــده اســت، ول ــن اســم مع ــه ای ب
ــام در ترجمــه، کل شــعر  ــن ن ــق باشــید کــه اســتفاده از ای مواف
را طنزآلــود می کــرد. در چنــد فرهنــگ دیگــر، بخصــوص وقتــی 
ــم های  ــه اس ــردم، ب ــو ک ــت و ج ــرش جس ــالی قدیمی ت ــا ام ب
ــان  ــیدم. در زب ــم رس ــر« ه ــقایق پرپ ــی« و »ش ــقایق فرنگ »ش
ــی  ــان یونان ــه Paeony زب ــت ب ــن کلمــه در نهای انگلیســی، ای
ــن  ــوده اســت. خالصــه ای ــان ب ــام پزشــک خدای ــه ن می رســد ک
ــن نمی رســید(  ــر م ــه فک ــا ب ــق نمی شــد )ی ــچ طری ــه هی ــه ب ک
کــه آن چیــزی کــه احتمــاال مــد نظــر شــاعر بــوده را بــه تمــام 
و کمــال رســاند. ایــن شــد کــه تصمیــم گرفتــم نــام گل را فقــط 

ــم.  ــودداری کن ــت خ ــتن صف ــذارم و از گذاش ــقایق« بگ »ش
شــاید ترجمــه  cousin بــه »پســرخاله « هــم چنــدان دقیــق 
نباشــد، چــون ایــن کلمــه بــه همــه فرزنــدان عمــو و دایــی یــا 
خالــه و عمــه اطــالق می شــود. بــه عبارتــی می شــد پســر 
عمــو، دختــر دایــی، دختــر عمــه و ... را هــم انتخــاب کــرد، ولــی 
چــون »پســرخاله« در ســال های اخیــر نوعــی صمیمیــت را القــا 
ــه  می کنــد، ایــن یکــی را انتخــاب کــردم. شــما مختاریــد کــه ب

جــای پســر خالــه، پســر عمــه بگذاریــد!
و در نهایــت، یکــی از کلیدی تریــن کلمــات شــعر- the quiet کــه 
ــه عنــوان اســم یــا صفــت راوی اســتفاده شــده اســت، مســاله  ب
همین جاســت: quiet یــک صفــت اســت کــه اینجــا بــا گرفتــن 
حــرف تعریــف بــه اســم تبدیــل شــده اســت. بــه همیــن خاطــر 
ــرد و  ــه اش ک ــاکت« ترجم ــه »س ــم ب ــعر ه ــن ش ــد در ای می ش
ــه ام  ــه اولی ــه روز از ترجم ــه دو-س ــکوت«. اآلن ک ــه »س ــم ب ه

ــردم! ــاب ک ــی را انتخ ــرا دوم ــت چ ــادم نیس ــذرد، ی می گ



84دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

 شعر ایرانی
  سید علی میرافضلی
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1
گرگ ها

رو به دشت می روند
التیام زخم را؛

آدمی
رو به زخم های بیشتر!

2
چه تلخ است تقدیر آن تک درختي

که بین هزاران پرنده
دلش، گیِر یک دارکوب است.

3
کلماتي بفرست

که خالصم کند از دلتنگي
که منّور بزند در روحم.

میِن خنثا شده را
ــن  ــردِن ای ــوض ک ــه ع ــدي ب ــچ امی هی

منظــره نیســت.

کلماتي بفرست
که به اندازة خمپاره تکانم بدهد

که به موج تو دچارم بکند
که شهید تو شوم.

ده شعر کوتاه و شعرهای دیگر
سیدعلی میرافضلی

4
عزیِز خاطر تو

به چاه نفت رسیده ست و
 بر نمي گردد

به فکر پیرهن تازه باش، یعقوبم!

5
خبر ـ تازه یا کهنه اش ـ

هیچ فرقي ندارد:
همان زخم هاي همیشه
همان کینه هاي قدیمي!

بشر چیست؟
مشقي است خونین

که آموزگارش کالغ است.

6
بودن، کدام شکل؟
رفتن، کدام سمت؟

گاهي
با سرعت چه قدر

آدم، زباله مي شود اینجا
پا بر پدال

در سطل آشغال!
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7
دستي براي باغ

از آستیِن ابر نیامد برون، ولي
امضاي اّره

پاي تمام درخت هاست!

8
تاریخ را به یاد نمي آَوَرد کسي

تنها همین دو صفحة تقویم
تنها همین دو سینِي شربت؛

ــاک  ــر خ ــو ب ــاِک ت ــوي چ ــون از گل خ
همچنــان.

9
سرانگشت داریم ما تا سرانگشت

یکی را برای عتاب آفریدند
یکی را برای شُمردن؛

سرانگشــت تــو بــا نســیم ســحرگاه، 
فرقــی نــدارد

مساوی است با لمس باران
شبیه است با دل به دریا سپردن.

10
کشیده اي است جهان

به روي صورِت نّقاش ها
گلوله اي است

به سمت کسي که باران است.

هیچ کس هنوز

باورم نمي شود
عشق، خسته باشد این همه

عقل، کم بیاَوَرد میان راه.

باورم نمي شود
کوچه، دّره اي شود عمیق

ماه، یک سیاه چاِل بي پناه.

باورم نمي شود
بر درخِت تازه،  قار قار
بر مزاِر کهنه،  قاه قاه.

باورم نمي شود
باورم، به یأس اقتدا کند

شّک من، یقین کند به اشتباه.

باورم نمي شود
هیچ کس هنوز هم

هیچ دسِت عاشقانه، هیچ گاه!

چاك چاك

گندم از کالم اگر بر آوری
شکل داس می شوند

خودنویس ها.

سایه بر چمن اگر بگستری
سرو باغ را

دشنه می زنند بر جگر، خسیس ها.

بوسه بر لبان عشق اگر زنی
جامه در مصیبتی عظیم پاره می کنند

کاسه لیس ها.

پلک اگر فرو بَری، 
کهیر می زنند هیزها
بغض اگر فرو دهی، 

کالفه ها می شوند هیس ها.

روزگار جالبی است:
مثل دستبند

جوش خورده دست هایشان به دسِت  هم
دزدها، پلیس ها.
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سیِب افسرده
و هر روز، هر روز

به معنای غمگین تری می رسم
به دیوارهای بدون دریچه

به انسان بی اُنس.

خدا در امان نیست
از این دست ها و دهان ها.

قناری پرستان
به عکس غلیواژها سجده آورده اند.

اگر پرده وا بود
کســی دل بــه افســون ایــن پرده خوانــان 

. نمی بســت
از این راستگویان چه گویم

که آیینه، بغضش گره می شود در گلویم.

و ای کاش
مرا بر بلندای باران دری بود

جهان را به دیوارها می سپردم
و از رشته نازک آب

به نیلوفر آسمان می رسیدم.

نصیب من، اما
ــر ســینِی صبحــگاه  همیــن ســیب افســرده ب

اســت.

سکتة مشکوك
تلخ، یعنی: عشق

زخِم ناکوِک نمک  فرسود
زهِر ناهنگام، بعد از عیِش بی فرجام

زیســتن در مــرِز رؤیاهــای مــادر ُمــرده و 
کابــوس

هق هِق پاشیده روِی شیشه 
بعد از سرخوشِی نم نِم باران

ُجملة ماسیده بر سقِف گلو از بُهت
سکتة آیینه ها از دهشِت تصویر

قلوه سنگی ناگهان در برکة ساکن؛

عشق، یعنی: تلِخ ناممکن!

سنتور
صداي درد به هم مي خوَرد

به سوي پنجره مي آیم
براي لکه عینک، دو تکه ابر بس است.

زبان درست نمي چرخد
وگرنه نام تو یک شهر را به هم مي ریخت.

عالج روح چروکیده
دو قطعه موسیقي است
که چشم هاي تو بنوازد.

صدا، صداي خوشي نیست
ــده  ــون ش ــم و خ ــک خش ــار ترافی ــان دچ جه

ــت اس
مرا رها نکن اینجا.

دو تکه ابر بیاور
براي حنجره چاک خورده
براي عینک پایان گرفته.

زبان شعر به یک رقص تازه محتاج است
به دست هاي تو یعني

که روي پنجره شهر ضرب مي گیرند.
قرار کوچه ما این است

که بي قرارتر از یال اسب ها باشد
دمي که خون به رگ باد مي وزد.

به هم نریز به هم ریزي ِ مرا
قرار نیست که باران به چتر باج دهد
قرار نیست سکوتي که بوسه مي طلبد

به نفع وسوسه پیرهن فرو ریزد.

صداي تیر
جواب پنجره نیست

و کفش قرمز
به کوچه بیشتر از انفجار مي آید.

دوباره پلک بزن
که عطر ماه، گره وا کند زبانم را

که آن دو ماهي کوچک
گواه خاتمه زخم هاي من باشند

که از شنیدن تو
اتو شود روحم.

دوباره پلک بزن!
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افسانه ایرانی
آلبرت کوچوئی
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ــدرز و  ــه ان ــا درون مای ــدار ب ــر ارســالن نام ــا، داســتان امی ــا عصــر م ــان خســرو انوشــیروان ت از زم
ســرگرمی و بــا فضــای دربــاری بــا بــاغ هــای مصفــا و بــا حــرم هــای تــودر تــو همیشــه شــنیدنی 

ــوده اســت.  ب
در دربارهــای شــاهی هــم از یــک دوران بــه بعدعــالوه بــر ملــک الشــعرا، یــک نقیــب الممالــک هــم 
منصــب پرطمطــراق قصــه گویــی شــاه رابــر عهــده داشــت . نقیــب الممالــک تنهــا قصــه گــوی رســمی 
او بــود کــه مــی توانســت پشــت دریچــه هــای خوابــگاه شــاهی بنشــیند و اســتاد کمانچــه کــش را 
ــا قصــه هــای شــفاهی نغمــه ای بنــوازد. از مشــهورترین ایــن قصــه  درکنــارش بنشــاند و موافــق ب

گویــان اختصاصــی دربــار، محمدعلــی نقــال، نقیــب الممالــک عهــد ناصــری اســت. 
پــدرش درویــش حســین خــان صاحــب معرکــه نقالــی ســبزه میــدان تهــران نیــز نقــال محمــد شــاه 

قاجــار بــود. نقیــب الممالــک داســتان امیــر ارســالن نامــدار را در ذهــن خــود پــرورش مــی داد. 
امیــر ارســالن نامــدار، انــگار ســهراب پســر رســتم، شــیوه روایــت نقیــب الممالــک از ایــن داســتان 
چونــان شــنیدنی بــود کــه تــوران آغــا الدولــه، دختــر ناصرالدیــن شــاه را بــه نــگارش آن ترغیــب 

کــرد.
امیــر ارســالن، در میــان داســتان هــای عامیانــه فارســی از همــه مشــهورتر اســت و بــه نوعــی مظهــر 
داســتان هــای عامیانــه فارســی بــه حســاب مــی آیــد و بســیاری از مــردم در صــد ســال گذشــته 

مطالعــه داســتان هــای عامیانــه را بــا خوانــدن امیــر ارســالن آغــاز کردنــد.
 ایــن پهلــوان محبــوب ایرانــی اصالتــاً اهــل روم اســت و همــة دلبــری هــا و پهلوانــی هایــش همــه 

در فرنــگ شــکل مــی گیــرد.
آغــا الدولــه در ســی و ســه ســالگی براثــر بیمــاری ســل در گذشــت و انتشــار کتــاب امیــر ارســالن 
نامــدار تــا ســال 1317 قمــری بــه تاخیــر افتــاد. در آن ســال بــه همــت همســر او  مهــدی قلــی 

خــان ایــن نســخه بــه صــورت چــاپ ســنگی درآمــد.
پــس از آن بــه شــکل هــای دیگــر بــه چــاپ رســید .دســت آخــر محمدجعفــر محجــوب در ســال 

1340 خورشــیدی آن را گــردآوری و منتشــر کــرد . 

امیر ارسالن نامدار

آلبرت کوچویی
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بخشــی از داســتان امیــر ارســالن از تولــد تــا بــدو 
ورود بــه دربــار خدیــو مصــر: 

بانــو چــون داخــل خانــة خواجــه نعمــان شــد، کنیــزان در برابرش 
تعظیــم کردنــد. کنیــزان یــک دســت لبــاس حریــر زریــن طــراز 
حاضــر کردنــد. بانــو پوشــید و چــون ســرو آزاد بــه عمــارت رفــت. 
ناگهــان ســر وکلــة خواجــه نعمــان پیــدا شــد. از در داخــل شــد. 
ــه  ــو تعظیــم کــرد. خواجــه نعمــان روزی یکبــار ب ــر بان او در براب

خدمــت بانــو مــی رســید، صحبــت مــی کردنــد و مــی رفــت.
روز چهلــم آثــار وضــع حمــل در او نمایــان شــد، پرســتاران قابلــه 
و لــوازم حاضرکردنــد. خواجــه شــادیکنان رمــل زد و اســطرالب را 

در برابــر آفتــاب گرفــت .
ــی اســت،  ــن ســاعت ســرد، پیشــانی طفــل درفــش کاویان در ای
خواجــه در ایــن خیــال بــود کــه کنیــزان خبــر آوردنــد. خواجــه 
مــژده بــده کــه خــدا پســری بــه بانــو عطــا کــرد. خواجــه دوبــاره  
بــه اســطرالب نظــر کــرد، دیــد کــه ســاعت ســرد هنــوز نگذشــته 
اســت. ایــن پســر در ســاعت نیــک بــه دنیــا آمــده اســت. ســتارة 
ــر  ــه اگ ــی  دارد ک ــت و اقبال ــان اس ــید درخش ــون خورش او چ
پیشــانی ایــن پســر برابــر صــد هــزار لشــگر بایســتد، از آن صــد 
هــزار یکــی زنــده نمــی مانــد و ســتاره ایــن پســر خیلــی بلنــد 

اســت. 
ــهراب پســر  ــگار، س ــه ان ــد پســری اســت ک ــان دی ــه نعم خواج
رســتم  بــا صالبــت افراســیاب دو حلقــه چشــم چــون دو نرگــس 

اســت. اســمش را امیــر ارســالن گذاشــتند .
 خواجه نعمان، در روایت انگار سهراب پسر  رستم  از متن  امیر ارسالن نامدار 
قصــه ای از نقیــب الممالــک نقــال عهــد ناصــری در ســاعت ســرد 
مــی گویدکــه صاحــب پســری مــی شــود کــه بــه گفتــه و نقــل 
ــال و  ــت و اقب ــالطین روزگار و بخ ــک از س ــچ ی ــطرالب هی اس
ــه هــر کــس باشــد  ــد و او در خان ــن کــودک را ندارن پیشــانی ای

ــود. ــه خواهــد ب دولــت و اقبــال در آن خان
ــید،  ــالن کوش ــت ارس ــه تربی ــه ب ــد. خواج ــالن نامیدن او را ارس
ــی و  ــان عرب دو ســال بعــد از شــیرش گرفتنــد و همیــن کــه زب
ــد و نوشــت، خواجــه نعمــان شــخص فرنگــی را  فارســی را خوان
آورد و ارســالن را بــه او ســپرد تــا اینکــه هفــت زبــان را چنــان 
ــا فرنگــی.  آموخــت کــه کســی نمــی دانســت او رومــی اســت ی
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تــا ایــن کــه یــک روز ارســالن افســرده خاطــر چــون خورشــید 
ــه فکــر رفــت. ــان از در آمــد و خواجــه ب تاب

 ارســالن بــه خواجــه گفــت: پــدر، بــرای مــن یــک اســب بســیار 
خــوب و یــک شمشــیر و خنجــر و ترکــش بخــر. مــرا بــه دســت 

ســوار شــجاعی بــده.
ــید و  ــش را بوس ــید و صورت ــوش کش ــه، ارســالن را در آغ خواج
ــم. یکــی از ســپاهیان   ــی کن ــد اطاعــت م ــر چــه بگویی ــت: ه گف
ــد، در مــدت دو  ــه دســتش ســپرد و بردن را آورد و ارســالن  را ب
ســال چنــان ســواری شــد کــه مــی توانســت در برابــر صــد ســوار 

شمشــیرزن بایســتد.
درتمــام مصــرو حلــب و شــامات نبــود کــه در برابــر او دو ســاعت 
تــاب مقاومــت بیــاورد، چنــان شــوقی به ســواری و شــکار داشــت 
کــه یــک روز در شــهر آرام نمــی گرفــت. اکثــر شــب هــا در بیابــان 

مــی خوابیــد و ســه روز ســه روز بــه شــهر نمــی آمــد.
ــا  ــیر را ب ــت ش ــک ضرب ــا ی ــت ب ــد نداش ــاق  مانن ــه آف در هم
شمشــیر دوپــاره مــی کــرد تــا روزی از روز هــا بــه عــزم شــکار 
از مصــر بیــرون رفــت. وقتــی غــروب آفتــاب ارســالن بــه بیشــه ای 
رســید داخــل بیشــه شــد، صــدای غرش شــیری به گوشــش رســید.
بــه دنبــال صــدای شــیر رفــت کــه از عقــب ســر و صدایــی شــنید 
کــه ای جــوان بیدادگــر، کیســتی بگریــز کــه کشــته مــی شــوی! 
ارســالن متوجــه نشــد، پیــش رفــت تــا نزدیکــی شــیری کــه بــه 
قــدر چهــار زرو چهــار طرفــش ریختــه و شــکم اســبی را دریــده 
مــی غــرد  و اســب را مــی خــورد. بــاز آن صــدا بلنــد شــد کــه 
ای جــوان! برگــرد. ارســالن محــل نــداد و چنــان نعــره زد کــه در 
دشــت و بیابــان چــون کــره ســیماب لرزیــد. آن شــیر از هیبــت 
ــیر  ــاد. ش ــالن افت ــه ارس ــمش  ب ــرد و چش ــربلند ک ــدا س آن ص
دســت از الشــة اســب برداشــت و از بــرای گلــة مردانــة ارســالن 
کــورس بســت  و چــون گنجشــک پریــد کــه ارســالن نامدارخــود 
ــر زمیــن خــورد و ارســالن از  ــه یــک طــرف گرفــت. شــیر ن را ب
عقــب شمشــیری برگــردن آن شــیر زد و ســرش دو قــدم دورتــر 
ــان  ــاز هم ــه ب ــن خــورد ک ــوه برزمی ــاد و الشــة آن چــون ک افت
ــه ات  ــازوی مردان ــان دســت و ب صــدا بلنــد شــد: ای جــوان، قرب
شــوم. ارســالن بــه اثــر آن صــدا رفــت مــردی را دیــد کــه چــون 
بیــد مــی لــرزد، لیکــن بــا لبــاس جواهــر و تــاج کنگــره بــر ســر 
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بــر بــاالی درخــت بــه شــاخه ای چســبیده و رنــگ رویــش پریــده 
ــه  ــت چ ــاالی درخ ــتی و در ب ــت: ای مردکیس ــالن گف است.ارس

مــی کنــی؟
آن مــرد گفــت: مــن خدیــو مصــرم و تــو کیســتی کــه مــن هــم 
تــرا ندیــده ام؟ ارســالن گفــت: مــن ارســالن پســر خواجــه نعمان 

هســتم، خدیــو مصــر گفــت: تــو پســر خواجــه نعمــان تاجــری؟
ارســالن گفــت: بلــه، حــاال بیــا زیرکــه شــیر را کشــتم. دیگــر از 

چــه مــی ترســی؟
خدیــو مصــر از درخــت پاییــن آمــد. ارســالن پیــاده شــد و خدیــو 
ــر  ــه از براب ــد ک ــی آم ــاده م ــودش پی ــرد و خ ــوار ک ــر را س مص
ــک  ــه ی ــک ب ــد ی ــیرگریخته بودن ــه از ش ــران ک ــواران و امی س
ــرد،  ــف ارســالن و کشــتن شــیر را ک ــو مصــر تعری ــد. خدی آمدن
ــت:  ــرد وگف ــادی ک ــف زی ــالن تعری ــک ارس ــر از مل ــو مص خدی
جــوان فــردا بــه بــارگاه مــن بیــا تــا منصبــی بــه تــو بدهــم کــه 
از صندلــی نشــینان بــارگاه مــن باشــی و امیــر ارســالن نامــدار بــه 

ــو مصــر رســید. ــارگاه خدی ب

 

امیر ارسالن، در 
میان داستان های 
عامیانه فارسی از همه 
مشهورتر است و به 
نوعی مظهر داستانهای 
عامیانه فارسی به 
حساب می آید و 
خیلی از مردم در صد 
سال گذشته مطالعه 
داستان های عامیانه را 
با خواندن امیر ارسالن 
آغاز کردند.



93دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

هایکو و شعرهای کوتاه فارسی
مهدی اخوان ثالث

مهــدی اخــوان ثالــث، شــاعر برجســته ایــران ســالها) از ســال 1336( در رادیــو ایــران به نویســندگی 
و اجــرای  برنامــه هــای رادیویــی مــی پرداخــت. او در برنامــه ای بــا نــام »ادبیــات ایــران« موضوعات 

متنــوع ادبــی نوشــت و بــا گوینــدگان آن روزگار اجــرا کرد. 
آنچــه در ایــن صفحــات مــی خوانیــد، نمونــه ای اســت از نــگاه و نگــره مهــدی اخــوان ثالــث بــه 
ــگارش  ــده اســت، ن ــن آم ــن مت ــام آنچــه در ای ــی اســت تم ــو. گفتن ــاه فارســی و هایک شــعر کوت
اوســت، امــا بــرای ایــن کــه بــه متــن ســاختار رادیویــی بدهــد، آن را بیــن خــود و مجــری برنامــه؛ 
آذر پژوهــش تقســیم کــرده اســت. » چامــه« بــرای دسترســی عالقــه منــدان بــه نوشــته هایــی کــه 

پــس از ســالها همچنــان تازگــی خــود را حفــظ کــرده، آن را بازنشــر مــی دهــد.
اخــوان: چنــدی پیــش در یکــی از مطبوعــات مطلبــی خوانــدم راجــع بــه نوعــی شــعر ژاپنــی، 
بــه اســم هایکــو؛ از انــواع قدیمــی شــعر ژاپــن کــه در ایــن ســالهای اخیــر در اروپــا و آمریــکا رواج 

پیــدا کــرده و بســیاری از شــعرا و اهــل ذوق بــه تقلیــد از ایــن نــوع شــعر کارهایــی کــرده انــد.

پژوهــش: مــی دانیــد رواج هایکــو و بــه اصطــالح گل کــردن ایــن نــوع شــعر 
ــه دو ســه ســال پیــش اســت؛ مــن ایــن  ــوط ب ــا و آمریــکا مرب ژاپنــی در اروپ
مطلــب را در یکــی از مطبوعــات خارجــی، کــه فکــر کنــم مجلــه » الیــف« بــود، 
خوانــدم. » الیــف« کــه از مطبوعــات بالنســبه مهــم و معتبــر اســت قســمتی از 

یکــی از شــمارهایش را بــه هایکــو اختصــاص داده بــود.
اخــوان: مــن اول ایــن مطلــب را در یکــی از مطبوعــات فارســی- گویــا مجلــه »ایــران آبــاد« - 
خوانــدم و بعــد هــم در بعضــی نشــریات ادبــی دیگــر از جملــه مجلــه »ســخن« مطالبــی راجــع بــه 

ایــن قســم شــعر منتشــر شــد، شــاید هــم شــما اینهایــی کــه مــن مــی گویــم دیــده باشــید.
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پژوهش: بله، دیده ام.
اخــوان: امــا مقصــود مــن از طــرح ایــن مقدمــه تنهــا ذکــر مآخــذ و اســناد ایــن گفــت وگــو 
نیســت، مــن مــی خواهــم راجــع بــه خــود قضیــه حــرف بزنیــم؛ یعنــی اینکــه قبــاًل بگوییــم هایکــو 
چــه جــور شــعری اســت و چــه خصوصیاتــی دارد، بعــد احیانــاً یکــی دو تــا از نمونــه هــای اصلــی 
و تقلیدهایــی را کــه از ایــن نــوع شــعر شــده نقــل کنیــم، بعــد برویــم ســر اصــل موضــوع؛ یعنــی 
هــم بحــث کنیــم در ایــن کــه بــه چــه دلیــل هایکــو در خــارج از ژاپــن، رواج پیــدا کــرده و هــم 
بــه نظایــر و زمینــه هــای شــبیه ایــن نــوع شــعر در ادبیــات فارســی بپردازیــم. حــاال چــون شــما گفتیــد 
در بعضــی از مآخــذ هــای اصلــی مثــل مجلــه» الیــف« راجــع بــه هایکــو چیزهایــی خوانــده ایــد، خواهش 
مــی کنــم ایــن قســمت اول بحــث را شــما بــه عهــده بگیریــد؛ یعنــی دربــاره خــود هایکــو و داســتان 

رواجــش توضیحاتــی بفرمایید.

پژوهــش: بســیار خــب، ولــی قبــاًل ایــن را بگویــم کــه چــون موضــوع مربــوط 
ــق  ــتند و دقی ــدان مس ــم چن ــده توضیحات ــت، بن ــش اس ــال پی ــه س ــه دو س ب

نمــی توانــد باشــد، فقــط کلیاتــی اســت راجــع بــه انــواع هایکــو.
اخــوان: مــن گمــان مــی کنــم بــرای گفــت وگــوی مــا همــان کلیــات کافــی باشــد، مــا نمــی 
خواهیــم تاریــخ و روز و ســاعت و یــا شــماره دقیــق هایکوهــا و کتابهــا و مجــالت مربــوط بــه آن را 
ذکــر کنیــم، همیــن قــدر کــه بــرای مقدمــه بحــث توضیــح بدهیــم هایکــو چــه جــور شــعری اســت 
ــاً اگــر مــن هــم بعضــی جزئیــات  ــی دارد، گمــان مــی کنــم کافــی باشــد. ضمن و چــه خصوصیات

راجــع بــه کلیاتــی کــه شــما مــی گوییــد، بــه یــادم آمــد و مناســب بــود، نقــل مــی کنــم.

پژوهــش: خواهــش مــی کنــم. عــرض کنــم کــه هایکــو یــک نــوع شــعر کوتــاه 
ژاپنــی اســت کــه بــه عقیــده بعضــی از اهــل تحقیــق تکه مســتقل شــده ای اســت 

از نــوع دیگــری از شــعر ژاپنــی بــه اســم تانــکا.
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 اخــوان: مثــل قطعــه ای کــه از قصیــده ای مســتقل شــده باشــد. یــا اگــر بخواهیــم 
نمونــه ای بــا شــباهت بیشــتر بــه اصــل در ادبیــات شــعری خودمــان اســم ببریــم، بایــد بگویــم مثــل 

مصرعــی کــه ازیــک بیت مســتقل شــده باشــد.

پژوهــش: بلــه، مصــرع مســتقل شــده از بیــت، شــبیه تــر اســت بــه هایکــو 
کــه گفتیــم از تانــکا جــدا شــد. بــه هــر حــال تــا دو ســه ســال پیــش ادبــا و 
شــعرای مغــرب زمیــن از ایــن نــوع بســیار جالــب شــعر ژاپنــی چنــدان اطالعی 
نداشــتند؛ فقــط آنهایــی کــه مخصوصــًا بــا ادبیــات ژاپــن ســروکار داشــتند بــا 
ایــن قســم شــعر آشــنا بودنــد. بعــد از اینکــه هارولــد هندرســن اســتاد زبــان 
و ادبیــات ژاپنــی در دانشــگاه کلمبیــا کتابــی منتشــر کــرد بــه اســم مدخلــی 

بــرای هایکــو...
اخــوان: مــن گمــان مــی کنــم ایــن کتــاب در مطبوعــات فارســی به اســم »مقدمــه ای بــر هایکــو« ذکر 

. شده

پژوهــش: بلــه، همیــن طــور اســت. بعــد از انتشــار ایــن کتــاب بــا شــمارگان 
ده هــزار نســخه، هایکــو در آمریــکا یــک دفعــه گل کــرد و همــه عالقــه منــدان 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــد، ب ــتقبال کردن ــن اس ــعر گفت ــیوه ش ــن ش ــعر از ای ــه ش ب
انگلســتان در یــک مســابقه هایکــو، قریــب بــه ســه هــزار نفــر از شــعرا و اهــل 

ذوق شــرکت کردنــد.
اخــوان: در جایــی خوانــدم کــه در خــود ژاپــن اصــاًل مجلــه ای ماهانــه منتشــر مــی شــود کــه 

مخصــوص شــعرهایی بــه شــیوه هایکوســت و بیســت هــزار شــمارگان دارد.

پژوهــش: شــاید بدانیــد کــه از حیــث کثــرت عــده شــعرا، ژاپــن در دنیــا مقــام دوم 
را دارد.

اخــوان: البــد بــه نســبت جمعیــت بعــد از ایــران اســت کــه مردمــش زن و مــرد یــک در میــان 
! ند عر شا

پژوهــش: البتــه مــا آمــار دقیقــی نداریــم، ولــی بنابــه حســابهایی مــی شــود 
ــاعری  ــعر و ش ــا ش ــش ب ــم و بی ــان ک ــا، دوسومش ــور م ــردم کش ــه م ــت ک گف
ــم  ــه گفتی ــور ک ــو همانط ــال، هایک ــر ح ــه ه ــد. ب ــه ای دارن ــبات صمیمان مناس
ــیالب  ــده س ــط هف ــش فق ــی کلمات ــب وزن ــه قال ــت ک ــاه اس ــعر کوت ــی ش نوع
ــا ایــن حــال معلــوم اســت کــه چقــدر بایــد در ســرودن ایــن جــور  اســت. ب
ــز  ــر و موج ــات مختص ــوالً در بیان ــرج داد و اص ــه خ ــاز ب ــت و ایج ــعر ظراف ش

ــوم مــی شــود. ــی معل ــه خوب ــده ب ــی و ذوق گوین ــه هنرنمای اســت ک
اخــوان: بلــه، مــن یــادم مــی آیــد کــه در مــورد پیــدا شــدن هایکــو، قصــه ای هــم نقــل کــرده انــد و 
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ایــن قصــه بــه نحــو عجیبی شــبیه بــه داســتان پیدا شــدن یکــی از 
انــواع شــعر فارســی اســت.

پژوهــش: بلــه، بــا اجــازه شــما، قصــه پیدا شــدن 
ــل  ــده نق ــن، بن ــی ژاپ ــات ادب ــه روای ــو را بناب هایک
ــات  ــابه آن را در ادبی ــه مش ــما قص ــم و ش ــی کن م

فارســی.
معــروف اســت کــه پســر بچــه یتیمــی بــه اســم 
یاتاروکوبیاشــی کــه اهــل دهکــده کاشــیواورا بــوده 
یــک روز عصــر در کنــار بیشــه ای کــه تفرجــگاه و 
جــای بــازی بچــه هــای دهکــده بود نشســته بــوده. 
خــب، بــه علــت یتیمــی طفلــک غالبــًا خیلــی ملول 
و دل افســرده بــوده و در بــازی بچــه هــای هم ســن 
و ســال خــودش کمتــر شــرکت مــی کــرده، اغلــب 
 او را بــه بــازی نمــی گرفتنــد و او در گوشــه ای تنهــا 
مــی نشســته، یــا در عالــم بچگانــه خودش ســرگرم 
تماشــای طبیعــت و پرنــده هــا و درخــت هــا بــوده 
ــگاه  ــا ن ــه ه ــازی بچ ــه ب ــوده ب ــته ب ــا نشس  و ی
مــی کــرده. یــک روز عصــر همانطــور کــه نشســته 
ــرق  ــودش غ ــی خ ــی و تنهای ــم یتیم ــوده و در غ ب
ــش  ــت نزدیک ــکی در درخ ــه گنجش ــه الن ــوده و ب ب
ــه  ــک بچ ــه ی ــد ک ــی بین ــرده، م ــی ک ــگاه م ن
گنجشــک زار و ضعیــف از آن النــه مــی افتــد پایین. 
ــی  ــک ب ــه گنجش ــی رود و جوج ــی م یاتاروکوبیاش
پروبــال را بــر مــی دارد و در دامنــش مــی گــذارد و 
بــدون آنکــه توجــه داشــته باشــد کــه دارد اولیــن 
هایکــوی ادبیــات ژاپــن و در واقــع اولیــن هایکــوی 
دنیــا را مــی گویــد، شــروع بــه ســرودن می کنــد و می 
گویــد:  بیــا، پیــش مــن بیــا، بــا هــم بــازی مــی کنیم، 
بیچــاره گنجشــک یتیــم!  و بــه ایــن ترتیــب یکــی از 
کوتاهتریــن انــواع شــعر ژاپنــی بــه وجــود مــی آیــد.
پاتاروکوبیاشــی متولــد ســال 1763 وقتــی اولیــن 
هایکــو را ســرود، نــه ســال بیشــتر نداشــت و بعدها 
ــن  ــه همی ــادی ب ــعرهای زی ــا« ش ــص »ایس ــا تخل ب
شــیوه ســرود و از مشــهورترین شــعرای ژاپــن شــد.
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 اخوان: و اما قصه ای که شــبیه به این در ادبیات فارســی داریم مربوط به پیدا شــدن وزن رباعی است؛ در 
مجلــه ای کــه راجــع بــه هایکــو مطالبــی داشــت، بــه شــباهت رباعــی و هایکــو از حیــث کوتاهــی شــعر 
اشــاره ای شــده بــود، امــا شــباهت دو قصــه پیدایــش وزن رباعــی در فارســی و قصــه ای کــه شــما نقــل 

کردیــد هــم مطلبــی اســت کــه در حــد خــودش جالــب اســت.

پژوهــش: خیلــی بایــد ببخشــید، قبــل از اینکــه شــما قصــه تــان را بگوییــد 
مــن الزم مــی دانــم بگویــم داســتانی کــه نقــل کــردم، یــک مطلــب تحقیقــی 
مربــوط بــه هایکــو نیســت، ایــن فقــط یــک روایــت و یــک قصــه بــود کــه بنده 
گفتــم، وااّل بعضــی معتقدنــد کــه مبتکــر هایکــو شــاعر دیگــری اســت بــه اســم 
» باشــو« کــه در قــرن شــانزدهم میــالدی بــه ایــن ســبک شــعر مــی گفتــه. امــا 
ــس رازی در  ــمس قی ــه ش ــتانی را ک ــد داس ــی خواهی ــما م ــم ش ــی کن ــر م فک

کتــاب »المعجــم« نوشــته بخوانیــد. درســت حــدس زدم؟
اخــوان: بلــه، اگرچــه زبانــش خیلــی قدیمــی و کهنــه اســت. در »کتــاب المعجــم فــی معاییــر 
اشــعارالعجم« کــه کتــاب بســیار ارزشــمند و نــادری اســت، دربــاره عــروض و قافیــه و بدیــع، ایــن 
طــور آمــده: »یکــی از متقدمــان شــعرای عجــم، پنــدارم رودکــی، واهلل اعلــم، از بحــر هــزج وزنــی 
تخریــج کــرده اســت کــه آن را وزن رباعــی خواننــد. والحــق وزنــی مقبــول و شــعری مطبــوع اســت 
و از ایــن جهــت اغلــب نفــوس نفیــس را بــدان رغبــت اســت و بیشــتر طبــاع ســلیم را بــدان میــل 
و گوینــد ســبب اســتخراج ایــن وزن آن بــوده اســت کــه روزی از ایــام و اعیــاد بــر ســبیل تماشــا در 
بعضــی از متنزهــات غزنیــن مــی گشــت و بــه هــر نــوع از اجنــاس مــردم برمــی گذشــت و طایفــه ای اهــل 
طبــع را دیــد گــرد ملعبــه جمعــی کــودکان ایســتاده و دیــده بــه نظــاره گــردکان بــازی کــودکان 
نهــاده. قــدم در نهــاد و ســر بــه میــان ایشــان آورد، کودکــی دیــد ده پانــزده ســاله بــه قــد، چــو 
نخــل بلنــد و بــه رخ، بــدر منیــر، و زبانــی فصیــح، طبعــی مــوزون و حرکاتــی مطبــوع، مــردم در 
ــه در مــی نشــاند و در  ــه هــر نکتــه ده بذل ــده، ب ــه لطــف طبــع آن نقــش بازخوان او نگــران، و او ب
گــردکان بــازی اســجاع متــوازن و متــوازی مــی گفــت؛ شــاعر در آن زیرکــی و مهــارت و حــرکات 
ــی از  ــن، گردکان ــاری در انداخت ــک ب ــا ی ــرد ت ــی ک ــن و تحســین م ــده، آفری ــران مان شــیرین حی
گــودال بیــرون افتــاد و بــه جایــگاه بــاز غلتیــد. کــودک از ســر ذکاء طبــع و صفــای قریحــت گفــت: 
غلتــان غلتــان همــی رود تــا بــن گــو. شــاعر را ایــن کلمــات، وزنــی مقبــول و نظمــی مطبــوع نمــود، 
بــه قوانیــن عــروض مراجعــت کــرد و آن را از شــاخه هــای بحــر هــزج بیــرون آورد و بــه حکــم آن 
ــر، آن را  ــازه و ت ــود نیــک مــوزون و ســخت ت ــن کودکــی ب ــداع ای ــی آن وزن، اب کــه منشــی و بان
ترانــه نــام نهــاد. همانــا طالــع ابــداع ایــن وزن، بــرج میــزان بــوده اســت کــه خــاص و عــام مفتــون 
ایــن نــوع شــده انــد و عالــم و عامــی مشــعوف ایــن شــعر گشــته انــد. کــج طبعانــی کــه نظــم از نثــر 
نشناســند بــه بهانــه ترانــه در رقــص آینــد و بــه حقیقــت هیــچ وزن از اوزان بــه دل نزدیــک تــر و در 

طبــع آویزنــده تــر از ایــن نیســت.«
البته من خالصه این داستان را با مختصر تغییری نقل کردم.
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پژوهــش: بایــد گفــت انصافــًا ایــن نــوع شــعر، از 
لطیــف تریــن و زیباتریــن آثــار شــعری ماســت.

ــوان  ــه عن ــی هــم همینطــور اســت. ب ــث معن ــوان: از حی اخ
ــم  ــم بگوی ــه را ه ــن نکت ــی ای ــه رباع ــع ب ــه، راج ــه معترض جمل
ــن وزن را از شــعر فارســی  ــوع شــعر و ای ــن ن کــه عربهــا کــه ای
اقتبــاس کــرده انــد، اســمش را »ذوبیــت« گذاشــته انــد کــه در 
ــر روی ایــن  واقــع همــان دوبیــت اســت، یعنــی اســم فارســی ب
جــور شعرشــان برعکــس فارســی زبــان هــا کــه مختــرع اصلــی 
ــی« روی آن  ــی »رباع ــی یعن ــم عرب ــعرند و اس ــم ش ــن قس ای

ــد. گذاشــته ان

پژوهــش: بلــه، اســم اصلــی اش همانطــور کــه از 
ــی  ــه« اســت، ول ــم »تران ــل کردی شــمس قیــس نق
ــب  ــت. اغل ــح اس ــی« مصطل ــتر »رباع ــه بیش البت
مثــاًل مــی گوییــم رباعیــات خیــام، رباعیــات 

ــل. ــن قبی ــحابی و از ای س
ــن ســبب رواج  ــه هایکــو. مهمتری ــم ب ــوان: خــب، برگردی اخ
ــکا  ــا و آمری ــی در اروپ ــده ســیالبی و ســه مصرع ــعر هف ــن ش ای
ــن  ــش اســت؛ چــون در ای ــاه بودن ــن اختصــار و کوت ــه نظــر م ب
دنیــای پرجنجــال و گرفتــاری، دنیــای آهنــی و ماشــینی 
کارهایــش  همــه  اســاس  کــه  حرکــت  و  ســرعت  ســروپا 
و  مجــال  اصــوالً  اســت،  عجلــه  و  فوریــت  و  شــتاب   بــر 

حوصله ای برای طول و تفصیل و پرگویی نمانده است.

ــروزی، آدم را  ــی ام ــد زندگ ــی دانی ــش: م پژوه
شــتاب کار و کــم حوصلــه بــار مــی آورد. دیگــر کــو 
آن دل و دماغهایــی کــه مــی نشســتند شــصت هزار 
ــروف  ــول مع ــه ق ــا ب ــد و ی ــی گفتن ــعر م ــت ش بی
 هفتــاد مــن مثنــوی مــی شــنفتند! امــروز بیشــتر 
کوشــش هــا در جهــت اختصــار و ایجــاز اســت، چــه 

در حــرف و چــه در عمــل.
اخــوان: مثــاًل شــما فــرض کنیــد فرصت بیــن تهران تــا طوس 
خراســان، صد و هشــتاد فرســخ اســت، اینکــه کاروانــی راه بیفتد و 
ایــن فاصلــه را در دو مــاه بــا شــتر، اســب و قاطــر طــی کنــد، مثل 

 در این دنیای پرجنجال 
و گرفتاری، دنیای آهنی 
و ماشینی سروپا سرعت 
و حرکت که اساس همه 

کارهایش بر شتاب و 
فوریت و عجله است، 

 اصوالً مجال و 
حوصله ای برای طول و 
تفصیل و پرگویی نمانده 

است
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چیســت؟ مثــل خوانــدن یــک مطلــب یــا قصــه فلســفی در ســی 
 هــزار بیــت اســت، اما امــروز این فاصلــه را مثاًل در دو ســاعت طی 
ــی  ــزار بیت ــه راه ســی ه ــن ک ــل ای ــل چــی؟ مث ــد، مث ــی کنن م
را در واقــع همــان مطلــب و قصــه را در یــک رباعــی یــا هایکــو 
ــن از  ــرب زمی ــردم مغ ــتقبال م ــس اس ــند. پ ــرده باش ــه ک خالص
ایــن ســنت قدیــم شــعر یــک کشــور شــرقی، بــه علــت تناســب و 

ــه اســت. توافــق و هماهنگــی روحــی بیــن ایــن دو مقول
پژوهــش: البتــه نتیجــه گیــری شــما در پیــدا کردن 
ــی و  ــک رأی جزم ــب، ی ــق و تناس ــن تواف ــت ای عل
ــد باشــد، بســا علــت هــا هســت  قطعــی نمــی توان
کــه یکــی از آنهــا هــم ایــن اســت کــه شــما گفتیــد 
ــف کار  ــی و لط ــئله زیبای ــا مس ــت ه ــر عل و از دیگ
ــت  ــه در عظم ــور ک ــن همانط ــر م ــه نظ ــت. ب اس
ــت و  ــت در ظراف ــکوه اس ــی و ش ــی، زیبای و بزرگ
دشــواری و اگــر بشــود گفــت در اختصــار و ایجــاز 
هــم بســیار زیبایــی و لطــف هســت. اگــر بخواهیــم 
یــک نمونــه مشــهود و مثــال عینــی نشــان بدهیــم 
ــم  ــد بگوی ــه الزم نباش ــل مناقش ــن مث ــاید در ای ش
کــه همانطــور کــه ســاختن شــبیه و مجســمه یــک 
ــاختن  ــت، س ــایی اس ــل تماش ــی فی ــه بزرگ ــوش ب م
یــک فیــل هــم بــه انــدازه مــوش خــودش بــی تماشــا 
ــک  ــم ی ــواری ه ــختی و دش ــوالً در س ــت و اص نیس
نــوع زیبایــی هســت؛ مثــل کارهایــی کــه بندبازهــا 
ــوراخ  ــب از س ــک اس ــدن ی ــا گذران ــد، ی ــی کنن م
ســوزن کــه درســت مثــل گنجانــدن یــک اندیشــه 
ــای  ــک دنی ــا ی ــزرگ ی ــت ب ــک واقعی ــد، ی بلن
ــک  ــه و در ی ــد کلم ــری در چن ــذت هن ــف و ل پرلط

ــت. ــاه اس ــک و کوت ــعر کوچ ش
اخــوان: بــا ایــن مطلــب مــن کامــاًل موافقــم، مــی خواســتم 

اصــاًل بــه همیــن نتیجــه برســیم.
پژوهــش: لطفــًا شــما یکــی از رباعیهــای خیــام را 

بخوانیــد، هــر کــدام کــه دلتــان مــی خواهــد.
اخوان:هــر ذره کــه بــر خــاک زمینــی بــوده اســت / خورشــید 

رخــی، زهــره جبینــی بــوده اســت
ــف  ــم رخ و زل ــان / کان ه ــه آزرم فش ــن ب ــرد از رخ نازنی گ

ــت ــوده اس ــی ب نازنین

مهدی اخوان ثالث
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پژوهــش: بلــه، مثــاًل همیــن. مــی خواهــم 
ــن  ــف ای ــت و لط ــل عظم ــی از دالی ــه یک ــم ک بگوی
شــعر )بگذریــم از فصاحــت و رعایــت تناســب 
ــی و  ــاز و کوتاه ــی کالم( ایج ــی و روان ــای لفظ ه
ــه  ــواری کاری ک ــه دارد و دش ــت ک ــاری اس اختص
کــرده گنجانــدن ایــن فکــر بلنــد و عظیــم در ایــن 
ــیار  ــداً کار بس ــه ج ــت ک ــک اس ــه کوچ ــد کلم چن
دشــواری اســت، تقریبــًا چیــزی اســت مثــل معجزه 
 و کرامــت، اگــر نخواســته باشــیم آن را تردســتی و 
چشــم بنــدی بنامیــم، کــم وبیــش از قبیــل همــان 
گنجانــدن هفتــاد خــروار آب در یــک پیالــه کوچک 
اســت، یــا گذرانــدن فیــل ازســوراخ ســوزن. 
ــود کــه یکــی  ــن ب مقصــود مــن از آنچــه گفتــم ای
ــواری کار  ــاز، دش ــار و ایج ــی اختص ــل زیبای از دالی

ــت. اس
ــی  ــن رباع ــه در همی ــری را ک ــر فک ــاًل اگ ــه، مث ــوان: بل اخ
ــد، کارش  ــان کن ــت بی ــی در 340 بی ــود دارد، کس ــام وج خی
لطــف و هنــری نــدارد، بنابرایــن بایــد بگویــم در شــعرهای کوتــاه، 
ــرف و  ــب ظ ــواری کار، تناس ــار و دش ــت اختص ــته از ظراف گذش

ــت. ــل اس ــم دخی ــروف ه مظ

ــوی  ــای معن ــه ه ــی از لحظ ــاًل بعض ــش: اص پژوه
ــداًً از  ــه ج ــتند ک ــی هس ــای روح ــش ه و درخش
بــس حســاس و لطیفنــد، طاقــت طــول و تفصیــل و 
گســترش ندارنــد، مثــل یــک قطعــه بلــور یــخ کــه 
ــی  ــوری آب م ــش ف ــا طبیعت ــم ب ــوای نامالی در ه
ــه  ــده ک ــک و لرزن ــعله کوچ ــک ش ــل ی ــود، مث ش
ــد  ــته باش ــودش داش ــا خ ــب ب ــات متناس ــد حی بای
ــعر  ــبختانه ش ــد. خوش ــری کن ــوه گ ــد جل ــا بتوان ت
ــت  ــف و ظراف ــیار پرلط ــث بس ــن حی ــی از ای فارس
ــد.  ــته باش ــر داش ــر نظی ــاید کمت ــه ش ــم ک داری
ــای  ــی ه ــتر دوبیت ــا و بیش ــات م ــیاری از رباعی بس
ــان  ــل هم ــت؛ مث ــل اس ــن قبی ــا از ای ــتایی م روس
ــه  ــی ک ــاس و لرزان ــای حس ــعله ه ــا و ش ــه ه لحظ

 بعضی معتقدند که 
مبتکر هایکو

 شاعری است به اسم 
»باشو« که در قرن 
شانزدهم میالدی به این 
سبک شعر 
می گفته است



101دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

ــا  ــاب ه ــا و حب ــن صورته ــب تری ــا مناس ــم ب گفت
ــی  ــن دوبیت ــد ای ــاًل ببینی ــد. مث ــی کن ــی م تجل

ــی دارد: ــف و حال ــه لط ــداً چ ــر ج باباطاه
نســیمی کــز ســر آن کاکل آیــو / مــرا خــوش تــر 

ز بــوی ســنبل آیــو
ــت را در آغــوش / ســحر از  چــو شــو گیــرم خیال

بســترم بــوی گل آیــو
اخــوان: باباطاهرکــه از ایــن حیــث حقیقتــاً درخشــان و 
عجیــب اســت. بایــد گفــت کــه یکــی از حســاس تریــن و 

ــت. ــدر اس ــرد قلن ــن م ــا ای ــعرای م ــوزترین ش پرس

پژوهش: یا این دوبیتی هایش:
دو زلفونــت بــود تــار ربابــم / چــه مــی خواهــی از 

ایــن حــال خرابــم
ــر  ــرا ه ــداری / چ ــاری ن ــر ی ــو س ــا م ــه ب ــو ک ت

ــم ــه خواب ــی ب ــو آی ــه ش نیم
دلــی دیــرم کــه بهبــودش نمــی بــود / نصیحــت 

مــی کنــم ســودش نمــی بــود
ــر  ــاد / ب ــره ب ــی ب ــش م ــم ن ــی ده ــادش م ــه ب ب

ــود ــی ب ــم دودش نم ــی ده ــش م آت
اخــوان: بلــه، بیشــتر شــعرهای این مــرد همیــن حــال را دارد، 
حــاال باباطاهــر در ادبیــات مــا از شــعرای بالنســبه مشــهور اســت. 
در ادبیــات مــا، آدمهــای گمنــام و کــم شــهرت هــم هســتند کــه 
آثارشــان چنــدان رواجــی پیــدا نکــرده، یــا بــه علــت ایــن اســت 
ــه اصطــالح ســبک  ــک دســت نیســت، ب ــان ی ــه آثارش ــه هم ک
ــل آدم  ــه در مقاب ــت ک ــن اس ــبب ای ــه س ــا ب ــنگین دارد، ی و س
ــد  ــته ان ــا نتوانس ــعری م ــات ش ــزرگ ادبی ــر و ب ــوه پیک ــای ک  ه
ــا از  ــرف م ــو ح ــت وگ ــن گف ــون در ای ــند. چ ــوه ای بفروش جل
شــعرهای کوتــاه و کوچــک اســت و از جملــه بــه رباعــی و دوبیتی 
پرداختیــم، یکــی دو تــا رباعــی از شــاعری بــه نــام پوربــای ولــی 
ــی  ــم اصل ــت. اس ــوی و زیباس ــدر ق ــد چق ــم، ببینی ــی خوان م
ایــن مــرد »پهلــوان محمــود خوارزمــی« و لقبــش یــا تخلصــش 
»قتالــی« اســت. پوربــای ولــی کــه مــردم بــه غلــط آن را پوریــای 
ولــی مــی گوینــد در واقــع اســم پــدر اوســت. بــه هــر حــال ایــن 
مــرد پیــر و پیشــوای طایفــه جوانمــردان و عیارهاســت و در قــرن 

 باباطاهرکه از این حیث 
حقیقتاً درخشان و عجیب 

است. باید گفت که یکی از 
حساس ترین و پرسوزترین 

شعرای ما این مرد قلندر 
است.
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ــه اســم »کنزالحقایــق«.  هفتــم و اوایــل هشــتم زندگــی مــی کــرده. یــک مثنــوی عرفانــی دارد ب
ــن  ــاًل ای ــه و گاه لطیــف و پرحــال اســت. مث ــی مردان بیشــتر رباعــی هــا و بعضــی قطعــات او خیل

رباعــی او:
گر کار جهان به زور بودی و نبرد / مرد از سر نامرد برآوردی گرد

چون کار جهان چو کعبتین آمد و ند / نامرد ز مرد می برد چه توان کرد
و مخصوصــاً ایــن رباعــی او، ببینیــد چــه شــعر عالــی و زنــده ای اســت، بــه گونــه ای تمــام مــی شــود 

کــه انــگار دنبالــه دارد:
دیشب ز سر صدق و صفای دل من / در میکده آن هوش ربای دل من
جامی به من آورد که بستان و بنوش / گفتم نخورم، گفت برای دل من

در اوایل برنامه مثل این که قرار بود چند نمونه از هایکوهای ژاپنی را بخوانیم.

پژوهش بله، از همان باشو که قباًل اسمش آمد؛ می گوید:
زاغ سیاه و نازیبا 

نیز امروز صبح 
سایه ای بر برف بود

و از» ایسا « همان کودکی که صحبتش بود:
آه، میازار پروانه را 

دست به هم می مالد 
پا به هم می فشارد.

و از یــک نفــر دیگــر بــه تقلیــد هایکــو: ایــن قــارچ رنگارنــگ گویــی ســایه بــان وزغ ژاپنــی اســت 
و دوبــاره از» ایســا«:

چه مهمان نواز و مهربان 
مواج بر آستانة در 

آن درخت بید!
ــن  ــوت ای ــد بشــود. ق ــن شــعرها نمــی توان ــی و ســادگی ای ــه کســی منکــر زیبای ــوان: البت اخ
نــوع شــعر بیشــتر در عریانــی و بــری بــودن از همــه فــوت و فــن هــای ادیبانــه و اســتعارات دور از 
ذهــن اســت، ولــی در تــک بیــت هــای دیگــر مثــاًل تــک بیــت هــای ســبک هنــدی مطلــب گاهــی 
کامــاًل برعکــس اســت. مثــاًل در ایــن بیــت هــای صائــب کــه مــی خوانیــم اســاس زیبایــی شــعر بــر 

شــباهت هایــی اســت کــه شــاعر بیــن حــاالت حبــاب و امــور دیگــر کشــف کــرده اســت:
همان از شوخ چشمی سر برآرم از گریبانش / اگر صدبار دریا بشکند جام حبابم را

یا می گوید:
رشک بر کوکب اقبال حباب است مرا / که به هر چشم زدن عالم دیگر دارد

روزگار فرخنده و همایون باد!
ایدون باد!
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باصــورا، شــهر نــام هــای متشــابه، امــروزه دوره یازدهــم یــا شــانزدهم یــا بیســتم یــا صــدم 
خــود را از ســرمی گذرانــد. حقیقــت آن اســت کــه مــن تعــداد دوره هــای پیشــین باصــورا را 
نمــی دانــم؛ همچنــان کــه نمــی توانــم طــول مــدت هــر نســخه را تعییــن کنــم. چــرا کــه 
ایــن دوره هــا در هــم تنیــده انــد. امــا شــاید بتوانــم ســه دوره اخیــر آن را بــه طــور تقریبــی 
تعییــن کنــم. دوران نوشــته شــدن قانــون اساســی کهــن از ســال 1925 آغاز می شــود. ایــن دوره 
ــروف اســت. دوره جنــگ  ــا« مع ــه »دوران کودتاه ــی ب ــی کودتاهــای نظام ــت فراوان ــه عل ب
هــای خلیــج فــارس کــه بیســت وســه ســال بــه طــول انجامیــد در طــول دوران کودتاهــا 
امتــداد یافتــه اســت. دوره جدیــد باصــورا یعنــی دوران همــه پرســی دربــاره قانــون اساســی 

نویــن، »دوران همــه پرســی« نامیــده شــد.
شــاعر باصــورا در مطلــع دراز مــدت کودتاهــا، متولــد شــد؛ ودر میانــه هــای آن یعنی یک ســال 

پــس از فجیــع تریــن کودتاهــا جان ســپرد. 
روزی کــه ایــده تألیــف کتابــی دربــاره رؤیاهــای ســاکنان باصــورا بــه ذهنــم زد، دو رؤیــا را 
بــه شــاعر آن اختصــاص دادم؛ همچنــان کــه بــه هــر یــک از نســخه هــای شــهر نیــز چنــد 

رؤیــا اختصــاص دادم.
ــا  ــه آن ه ــان ک ــن ش ــای نمادی ــام ه ــم در ن ــه حــرف مشــترک می ــهروندان باصــورا ب ش
ــه میــم  ــه پیشــه هایشــان منتســب مــی ســازد شــناخته مــی شــوند. شــاعر باصــورا ب را ب
شــاعر معــروف اســت. چنــان کــه دیگــران نیــز بــه میــم نقــاش، میــم بازیگــر، میــم وراق، 
میــم عطــار، میــم باغبــان، میــم رؤیابیــن، میــم قاتــل و... معــروف انــد. ایــن جــا هیــچ یــک 
از باصوراییــان نــام حقیقــی خــود را کــه در نســخه اصلــی از آن نشــئت گرفتــه اســت بــه 
کار نمــی گیــرد. نــام شــاعر مــا در نســخه اصلــی »بــدر شــاکر الســیاب« بــود؛ امــا اکنــون 
در باصــورا جــز در رؤیاهــا یــا روز جشــن تعییــن شــاعر ســال بــه ایــن اســم اشــاره نمــی شــود. 
بــه مناســبت ســالگرد شــاعر، یکــی از دو رؤیــا، کــه در کشــور مــن، کشــور نــام هــای متشــابه، 

شاعر باصــورا
 محمد خضیر

ترجمه: فرزدق اسدی
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بــه نــدرت از آن چیــزی شــنیده شــده اســت، بــه اطــالع عمــوم 
رســانده شــد.

 
شــهر رم تنهــا در رؤیــای فدریکــو فلینــی شــهر حیــات لــذت بخــش 
بــه شــمار نمــی آیــد. زنــان آراســته وخودنمــای رم از اتــاق شــاعر 
باصــورا نیــز کــه در آوریــل ســال 1961 مهمــان ســازمان جهانــی 
آزادی فرهنــگ هــا بــود بازدیــد کــرده انــد. و از آن شــب رمــی 
اســت کــه اســتخوان هــای پــوک، طــی ســه ســال پیکــر نحیــف 
شــاعر را بیــن تخــت هــای بیمارســتان هــای ســه پایتخــت تــا 
ــلطنتی کویــت حمــل  ــت محتومــش در بیمارســتان س نهای

کــرده انــد.
شــاعر از زمــره تموزیانــی ســت کــه اســطوره ســومری آفرینش 
را، چنــان کــه بازیگــران فیلــم ســاتریکون جســد یــک مــرده را 
مــی خورنــد، بلعیــده اســت. امــا تفــاوت در آن اســت کــه ســفره 
ــن روســتای  ــرای شــاعر در اعمــاق دورتری ــی، ب ــن ولیمــه رم ای
دنیــا، جیکــور، در منــزل جــّد وی کــه بــه ســرای غالمــان معروف 
ــای  ــا رؤی ــای رم ب ــود گســترده تداعــی شــد. در آن شــب، رؤی ب
جیکــور در هــم آمیخــت؛ وعموهــای شــاعر بــه همــراه بردگانشــان 
پــس از اتمــام دفــن مــادر شــاعر بــر بــاالی تپــه ای کــه درخــت های 
نخــل بــر آن ســایه انداختــه انــد بــه گــرد ســفره گوســفندهای کباب 
شــده جمــع شــدند. ولیمــه زیــر ســقیفه ای از بــرگ هــای خشــک 
ــی  ــای جنوب ــا باده ــه ب ــی ک ــرگ های ــود؛ ب ــن شــده ب نخــل په
ــا خــود  ــج را ب ــده از خلی ــده از کاالی آم ــای آکن ــه کشــتی ه ک
ــف را  ــم وعل ــوی پش ــاد ب ــان. ب ــی زدش ــم م ــه ه ــد ب ــی آوردن م
ــش  ــا ســال پی ــرد. واو ده ه ــودک حمــل ک ــه شــامه شــاعر ک ب
از رؤیــای فلینــی، بــه دیــدن دختــران چوپــان منتظــر در پشــت 
ــه او  ــی ب ــان پیشــگوی کول ــی از زن ــار یک ــک ب ــتافت. ی ــه ش تپ
ــار ســال تقســیم  ــه ســی وچه ــه ب ــر داد کــه زندگــی وی ک خب
خواهــد شــد، بســیار بیشــتر از آنچــه حیــات طوالنــی ویرژیــل در 
جهــان فرودیــن دانتــه تحمــل کــرده اســت دربرخواهــد داشــت. 
ــان  ــه زن ــا آن ک ــت؛ ت ــگویی را در نیاف ــن پیش ــای ای ــاعر معن ش
زندگــی لــذت بخــش بــه دیــدن او در اتــاق هتلــی کــه بــه دعوت 

ــد. ــود آمدن ســازمان آزادی فرهنــگ هــا در آن اقامــت کــرده ب
ــت  ــار تخ ــل کن ــت کاران هت ــاس خدم ــرگ در لب ــا اِکب آنیت
ــه  ــچ گون ــه هی ــی ب ــا تمایل ــه آی ــید ک ــد و از او پرس ــاعر آم ش
ــش  ــه روی رختخواب ــان پیکــری ک نوشــیدنی دارد. شــاعر از توف
خــم شــده بــود وبــا عطــر ســینه هــای آویزانــش شــامه گرســنه 
او را پوشــانده بــود سرآســیمه شــد. شــاعر یــک بطــری از شــراب هــای 
اندوختــه در ســردابه قصــری کــه جشــن هــای زندگــی لــذت بخــش  
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ــرد. ــب ک ــود طل ــر کشــیده شــده ب ــه تصوی در آن ب
ــی  ــاره کتاب ــا از او درب ــت ت ــا بازگش ــب، آنیت ــه دوم ش درنیم
ــه هــم راه داشــته باشــد بپرســد. شــاعر از او  ــل دارد ب کــه تمای
ــده  ــه ش ــعار ترجم ــدن اش ــرای خوان ــش را ب ــا رغبت ــت ت خواس
ــرآورده کنــد. هــوراس؟ اکبــرگ گفــت:  ــه انگلیســی هــوراس ب ب
مــا یــک نســخه از اشــعار کازیمــودو بــه انگلیســی داریــم؛ طعــم 
آن مثــل طعــم یــک بشــقاب صــدف سیســیلی اســت! وهنگامــی 
کــه خواســت بیــرون بــرود دنبالــه دامنــش را جمــع کــرد وبــوری 
موهایــش را در دامــن شــاعر ریخــت؛ ســپس چرخیــد وصفحــه 
ــا  ــرد و ب ــدا ک ــاعر او را ص ــرد. ش ــه او ک ــرش را ب ــود کم ــه آل م
صدایــی بریــده بریــده از او یــک دســته گل چیــده شــده در اوایــل 
ســپیده خواســت. گل ؟... البتــه، مــا گل هــای متناســب بــا انــواع 

تابــوت هــا داریــم!
بازیگــر زن زندگــی لــذت بخــش همــه خواســته هــای شــاعر 
ــی را در شــب  ــده وصال ــرد. ونفحــه وع ــرآورده ک ــی ب ــه توال را ب
آینــده بــه همــراه آنــا مانیانــی وژولیتــا ودخترهــای دیگــر بــه او 
ــی را ببینــی؟ شــاعر هراســیده  ــد. دوســت داری خــود فلین دمی
معترضانــه فریــاد زد: مــن چــه مــی دانــم چــه کســی همــراه او 
خواهــد آمــد؟ شــاید یــک کشــیش شــرور را بــرای گرفتــن روح 

مــن بیــاورد. فقــط بانــوان... کولــی مــن!
ــک  ــاعر ی ــای ش ــره ه ــا در مه ــوش ه ــت کار! م ــان خیان زن
ــزد؛  ــی لغ ــه درون او م ــاعر ب ــای ش ــد. رؤی ــن کندن ــل چرکی تون
هــر گاه کــه بــه یــک تخــت ســفید دیگــری منتقــل مــی شــد، 
وپرســتاران لطیــف وپرســتاران شــرور مراقبــت از او را بــه عهــده 
مــی گرفتنــد. وچــه بســا نشــاطی در تــن شــاعر دمیــده می شــد هر 
گاه کــه دســته ای گل میخــک ونســخه ای از آخریــن مجموعــه 
شــعریش »معبــد غریــق« را در کنــار بطــری هــای آب معدنــی 
ــود.  ــده ب ــرار داده ش ــترس او ق ــی در دس ــه همگ ــد ک ــی دی م
بویــژه آن کــه پــس از یــک شــب بارانــی هنگامــی کــه خورشــید 
بــر باغچــه بیمارســتان ســنت مــاری لنــدن طلــوع کــرد، او ورود 
زنــان کولــی را مشــاهده کــرد. ابتــدا غالمــان از در بــزرگ منــزل 
جــّد وی بیــرون رفتنــد تــا بــه اســتقبال زنــان کولــی برونــد کــه 
یــک کشــتی آنهــا را بــا خــود از خلیــج فــارس آورده بــود. کشــتی 
بــر ســاحل منــزل در جیکــور پهلــو گرفــت. دیــدار در منــزل غالمان 
اوجــی بــرای فصــل پایانــی رؤیــای شــاعر بــود، کــه بــا رقــص قربانــی 
کــردن ســر شــاعر همــراه شــد. رنــگ تیــره پوســت هــای ســوخته 
در گرمــای نیمروزهــای جیکــور بــا ســاق هــای برنزیــن کولیــان 
رم کــه تنپــوش هــای ابریشــمی رنگینشــان فروافتــاده بــود 
آمیختــه شــد. ومهــره هــای شــاعر درون یــک ســینی بــر دســتان 

فرزدق اسدی

متولد1350 در عراق
مترجم و داستان نویس.
او هم اکنون در تهران 

سکونت دارد و در رسانه های 
خبری به فعالیت مشغول 

است.
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آنیتــا اکبــرگ بــه میــان آورده شــد.

ــقوطی  ــا س ــه ب ــریع؛ ک ــی س ــش های ــدید؛ چرخ ــی ش ریتم
اروتیــک بــر زمیــن پایــان یافــت. شــاعر رقــص جــان باختــن را 
از پشــت شیشــه پنجــره بیمارســتان مشــاهده کــرد. واحســاس 
کــرد درخشــای جزیــره هــای صخــره ای بــر چهــره اســتخوانیش 
ســقوط مــی کنــد؛ وپشــنگه های دریــا دو لــب از هــم گشــوده اش را 
مــی شــوید. صحنــه رقــص بــار دیگــر تکــرار شــد؛ بــا تنــوع جنســی 
آرام تــری؛ در باغچه بیمارســتان ســلطنتی کویت؛ وســپس خورشــید 
شــاعر خامــوش شــد؛ و دریــا در حالــی کــه افســوس مــرد غریبــه را 

مــی بلعیــد آرام گرفــت.

شاعر باصــورا
محمد خضیر

                                                                        
     باصــورا، مدينــة األســامء املتشــابهة، تعيــش اليــوم نســختها الحاديــة 

عــرشة أو السادســة عــرشة أو العرشيــن أو املائــة. الحقيقــة إين ال أعــرف 

ــرة،  ــّدة كل ف ــدد نســخ باصــورا الســابقة، وال أســتطيع أن أحــدد م ع

إذ تداخلــت إحداهــا يف األخــرى، بــل لعــيّل أســتطيع أن أعــنّي الثــالث 

األخــرية منهــا، عــىل وجــه التقريــب. تبــدأ فــرة كتابــة الدســتور القديــم 

ــام 2003،  ــد ع ــتور الجدي ــة الدس ــرة كتاب ــالىش يف ف ــام 1925، وتت بع

ولكــرثة انقالباتهــا العســكرية ُعرفــت هــذه النســخة بفــرة االنقالبــات. 

تنحــرش فــرة حــروب الخليــج، وطولهــا ثالثــة وعــرشون عامــا، يف 

أحشــاء فــرة االنقالبــات التــي تشــملها بطولهــا. أمــا النســخة الحديثــة 

ــمّيت  ــد س ــد ـ فق ــتور الجدي ــىل الدس ــراع ع ــرة االق ــورا ـ ف ــن باص م

بفــرة االقــراع.

ــات،  ــرة االنقالب ــة، ف ــرة الطويل ــع الف ــورا يف مطل ــاعر باص ــَد ش     ول

ــوم أن طــرأ  ــا. وي ــن أفظــع انقالباته ــام م ــد ع ــا، بع ــويف يف منتصفه وت

نثر محمد خضیر 
نثری مختص اوست. نثری 

که بر زمینه ای آرکائیک 
ایستاده است و گاه 

کارکردی حتی خارج از 
تصور زبان را از آن استخراج 

می کند. چیرگی وی بر 
زبان، حیرت انگیز است. 
او واژگان و ترکیب های 

فراوانی را به چالش  کشیده 
و با ورزدادنشان چیزهایی 

را به زبان عربی ـ به ویژه در 
حوزه  ادبیات داستانی آن ـ 

افزوده است.
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ــُت  ــورا، خصص ــود باص ــالم حش ــن أح ــاب ع ــف كت ــري تألي ــىل فك ع

ــة بعــدد مــن  شــاعرها بحلمــني، كــام خصصــُت كل نســخة مــن املدين

ــالم. األح

    يُعــرف مواطنــو باصــورا بحــرف امليــم املشــرك بــني أســامئهم الرمزية 

التــي تنســبهم إىل مهنهــم. ُعــرف شــاعر باصــورا باســم )ميــم الشــاعر(، 

ــاخ  ــم النّس ــل ومي ــم املمث ــام ومي ــم الرس ــم مي ــريه باس ــرف غ ــام ُع ك

وميــم العطــار وميــم البســتاين وميــم الحــامل وميــم القاتــل .. إلــخ. ال 

أحــد مــن الباصوريــني هنــا يســتعمل اســمه الحقيقــي الــذي علــق بــه 

ــا. كان اســم شــاعرنا يف نســخته  ــد منه ــي صع ــة الت يف النســخة األصلي

األصليــة )بــدر شــاكر الســياب( لكــن اآلن ال يُشــار يف باصــورا إىل هــذا 

ــوم االحتفــال بصعــود الشــاعر الســنوي.  االســم إال يف األحــالم، أو يف ي

ومــن أجــل ســنوية الشــاعر أذيــع أحــد الحلمــني عــىل املــأل الــذي قلــام 

ســمع عــن بــالدي، بــالد األســامء املتشــابهة.

 

    مل تكــن رومــا مدينــة )الحيــاة اللذيــذة( يف حلــم فيدريكــو فللينــي، 

وحــده، فقــد زارت نســاء رومــا املتربجــات غرفــة شــاعر باصــورا الــذي 

حــلَّ ضيفــاً عــىل منظمــة حريــة الثقافــة العامليــة يف ترشيــن األول عــام 

ــة  ــل بني ــرة تحم ــام الناخ ــة، والعظ ــة الروماني ــك الليل ــذ تل 1961. من

الشــاعر الهزيلــة عــىل االنتقــال بــني أرسة املستشــفيات يف عواصــم ثالث 

ــفى  ــة يف املستش ــة املحتوم ــى النهاي ــنوات، حت ــالث س ــالل ث ــدن خ م

األمــريي بالكويــت.

    كان الشــاعر مــن عصبــة )التموزيــني( الذيــن التهمــوا أســطورة 

البعــث الســومرية، كــام التهــَم ممثلــو فيلــم )ســاترييكون( جثــة رجــل 

ــزل  ــدودًة يف من ــاعر مم ــراءت للش ــة ت ــة الروماني ــت. إال أن الوليم مي

جــّده املعــروف مبنــزل األقنــان الــذي آوى أجــراء البســاتني، يف أعــامق 

ــا  ــم روم ــط حل ــة اختل ــك الليل ــور. يف تل ــامل، جيك ــة يف الع ــد قري أبع

ــدة  ــول مائ ــم ح ــع عبيده ــاعر م ــامم الش ــفَّ أع ــور، والت ــم جيك بحل

الخرفــان املشــوية بعــد انتهائهــم مــن دفــن أّمــه عــىل ربــوة يف القريــة 

ــّدت الوليمــة تحــت ســقيفة مــن الســعف اليابــس  ــا النخــل. ُم يظلله

ــع  ــن بضائ ــة م ــفن املحمل ــأيت بالس ــي ت ــوب الت ــح الجن ــق بري تصطف

الخليــج. حملــت الريــح رائحــة العشــب والصــوف إىل حــواس الشــاعر 

الطفــل، فهــرع يلتقــي الراعيــات املنتظــرات وراء الربــوة، مســتبقاً 
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حلــم فللينــي بعــرشات الســنني. مــرة أنبأتــه عّرافــة غجريــة أن حياتــه 

املقّســمة عــىل أربعــة وثالثــني عامــاً، ســتحتمل أكــرث مــام تحتملــه حيــاة 

ــاعر إىل  ــن الش ــفىل. ومل يفط ــي الس ــة دانت ــة يف مملك ــل الطويل فرجي

معنــى النبــوءة حتــى زارتــه نســاء الحيــاة اللذيــذة يف الفنــدق الــذي 

ــة الثقافــة. ــه بدعــوة مــن منظمــة حري نزل

    ظهــرت أنيتــا إكــربغ يف ملبــس خادمــة الفنــدق، ودنــت مــن رسيــر 

ــِرع  ــرشاب. ُخ ــواع ال ــن أن ــوع م ــب يف ن ــألته إن كان يرغ ــاعر وس الش

ــذي انحنــى عــىل فراشــه وغطــى حواســه  الشــاعر بعاصفــة الجســد ال

ــن  ــذ م ــة نبي ــب الشــاعر قنين ــني. طل ــن املندلق ــري النهدي ــة بعب الجائع

ــاة  ــه حفــالت )الحي ــّورت في ــذي ُص ــو القــرص ال ــوع املخــزون يف قب الن

ــذة(. اللذي

ــذي  ــاب ال ــن الكت ــأله ع ــادت لتسـ ــل ع ــن اللي ــاين م     يف الشــطر الث

ــعار هــوراس  ــه يف قــراءة أشـ ــه، فــأراد أن تلبــي رغبت يرغــب يف صحبت

املرجمــة إىل اإلنكليزيـــة. ))هــوراس؟(( قالــت إكبـــرغ )) لدينــا نســخة 

ــاٍر  ــق مح ــم طب ــا كطع ــة. إن مذاقه ــودو باإلنكليزي ــعار كوزمي ــن أش م

صقــيّل((. وعندمــا هّمــت بالخــروج، كفكفــت أذيــال ثوبهــا املعطــرة، 

وصّبــت ُشــقرة شــعرها يف حجــره، ثــم اســتدارت وأولتــه صفحــة 

ــة  ــاً بباق ــدج مطالب ــوت مته ــاعر بص ــا الش ــدومّي. ناداه ــا الس ظهره

زهــور تُقطــف يف أول الصبــاح. )) أزهــار؟ بالطبــع لدينــا أزهــار تناســب 

ــث((. ــواع الجث ــف أن مختل

التــوايل،  عــىل  الشــاعر  رغبــات  اللذيــذة  الحيــاة  ممثلــة  لّبــت    

ونفحتــه وعــداً بوصالــه يف الليلــة التاليــة بصحبــة أنّــا مانيــاين وجوليتــا 

واألخريــات. )) أترغــب مبقابلــة فللينــي نفســه؟((. صــاح الشــاعر بذعــر 

رافضــاً مقابلتــه ))مــا أدراين مــن ســيأيت معــه؟ قــد يســتدعي قسيســاً 

ــي(( ــا غجريت ــط. النســاء ي ــزع روحــي. النســاء فق ــراً لينت رشي

    نســاء غــادرات! حفــرت الفــران يف فقــرات الشــاعر نفقــاً صديديــاً، 

ــت  ــد، وتناوب ــض جدي ــر أبي ــل إىل رسي ــام انتق ــه، كل ــه حلم ينســّل إلي

عــىل رعايتــه املمرضــات الرقيقــات واملمرضــات الرشيــرات، ولرمبــا 

ــه  ــن ديوان ــخة م ــل ونس ــة قرنف ــرأى باق ــاعر مل ــال الش ــت أوص انتعش

الجديــد )املعبدالغريــق( مــع قنــاين ميــاه معدنيــة، ُوضعــت جميعهــا 

محمد خضیر

متولد 1942 در بصره عراق
رمان نویس 

داستان های او به زبان های 
انگلیسی، روسی و فرانسوی 

ترجمه شده است.
او همچنین چندین جایزه 

مهم جهان عرب را در حوزه 
داستان و رمان از آن خود 

کرده است.
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ــوٍم  ــار ي ــات نه ــاء الغجري ــدم النس ــه رأى مق ــة أن ــده، خاص ــاول ي يف متن

ــدن،  ــاري يف لن ــانت م ــفى س ــة مستش ــىل حديق ــمس ع ــه الش ــت في أرشق

عقــب ليلــة ممطــرة. خرجــت أوالً مجموعــة العبيــد مــن بوابــة منــزل الجــّد 

الطينــي الكبــري، الســتقبال الغجريــات املحمــوالت عــىل ســفينة قادمــة مــن 

الخليــج، رســت عــىل شــاطئ املنــزل يف جيكــور. كان اللقــاء يف بيــت األقنــان 

ــة  ــم الشــاعر إذ تضمــن رقصــة التضحي ــي مــن حل تتويجــاً للفصــل الختام

برأســه. امتــزج اللــون األســود للبــرشات املحروقــة بهجــري جيكــور، باألفخــاذ 

ــة،  ــة امللون ــا األزر الحريري ــد ســقطت عنه ــا، وق ــات روم ــة لغجري الربونزي

ــا إكــربغ. وجــيء بفقــرات الشــاعر عــىل صينيــة تحملهــا أنيت

ــىل األرض.  ــرويس ع ــاء أي ــت بارمت ــة، انته ــف، دورات رسيع ــاع عني     إيق

ــفى،  ــذة املستش ــاج ناف ــالل زج ــن خ ــة م ــة التضحي ــاعر رقص ــب الش راق

ــرذاذ  ــي، وب ــه العظم ــىل وجه ــقط ع ــة يس ــزر الصخري ــج الج ــّس بوه وأح

ــع  ــة، بتنوي ــة ثاني ــهد الرقص ــرر مش ــني. تك ــفتيه املنفرجت ــل ش ــر يغس البح

جنــي أهــدأ مــن ســابقه، يف حديقــة املستشــفى األمــريي بالكويــت، ثــم 

ــب. ــة الغري ــاً آه ــر مبتلع ــد البح ــاعر، وهم ــمس الش ــأت ش انطف



110دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

شعر  ایرانی
محمدباقر کالهی اهری
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محمدباقر کالهی اهری، شعرها و 
داستانهایش

ــینی باغسنگانی محمد حس

ــعر و  ــاب ش ــده کت ــون از او  هف ــت و تاکن ــال  1329 اس ــد س ــری متول ــی اه ــر کاله محمدباق
داســتان منتشــر شــده اســت. کالهــی اهــری شــیفته ســالهایی اســت کــه شــعر در خراســان نقشــی 
جــدی در زندگــی مــردم داشــت؛ ســالهایی کــه مــردم روزشــان را بــا هنــر و ادب شــروع مــی کردنــد 
و بــا مــرور اتفاقــات زیبــای ادبــی و هنــری بــه خــواب مــی رفتنــد. حضــور در گــروه تئاتــر پــارت 
ــار در  ــن ب ــد اولی ــرخ. کالهــی مــی گوی ــا و انجمــن شــادروان محمــود ف ــه داش آق ــا کاف مشــهد ت
ســنین کــم کودکــی شــعری گفتــه اســت کــه بــا تشــویق مــادرش مواجــه شــده و همیــن تشــویق 
ــه ای اســت. از  ــاعری حرف ــد ش ــا کن ــد ادع ــی توان ــن روز و روزگار و م ــا ای ــوده ت ــا او ب ــواره ب هم
خــواب کــه بــر مــی خیــزد بــه شــعر و واژه و روایــت و قصــه مــی اندیشــد تــا خــواب هنگامــی دیگــر.

 شــعر کالهــی بیــش از آنکــه بــه واقعیــت نزدیــک باشــد بــه رؤیــا مــی مانــد، درســت مثــل اولین 
ــود کــه دیــدم. چهارپنــج  ــاد مــی آورد: شــاید اولیــن خــواب رنگــی ب ــه ی رؤیایــی کــه خــودش ب
ســاله بــودم. یــک مــرد ســوار یــک خــروس بــزرگ رنگــی شــده در آســمان پــرواز می کــرد. یــک 
قلــم مــو هــم دســتش بــود. تــوی آســمان نقاشــی می کشــید، نقاشــی حیوانــات مختلــف را تــوی 
ــاال می رفــت و مــرد ســواره هــم مــدام نقاشــی  ــال مــی زد و ب هــر ارتفاعــی می کشــید. خــروس ب
ــه آن  ــی ب ــگ. خیل ــی و رن ــار از تحــرک و زیبای ــود. سرش ــی ب ــب و جالب ــواب عجی می کشــید. خ
خــواب فکــر می کــردم و دوســت داشــتم جــای آن مــرد باشــم. چیزهــای زیبــا و رنگــی بیافرینــم. 
اولیــن شــعر کالهــی دربــاره اســتاد احمــد کمــال پــور بــوده اســت کــه در ســن هــژده ســالگی او 
منتشــر شــده اســت. غزلــی در وصــف اســتاد کمــال بــا کلماتــی نغــز و قصیــده وار. وقتــی کالهــی 
جــوان شــعر را بــرای شــادروان اســتاد بی گنــاه مــی خوانــد از ایشــان مــی شــنود کــه اســتاد کمــال 
هــم یــک قصیــده شــبیه ایــن شــعر در دیــوان دارد. اســتاد بــی گنــاه او را تشــویق مــی کنــد تــا آن 
غــزل را تبدیــل بــه قصیــده کنــد و بــا همراهــی و تضمیــن یــک بیــت از قصیــده اســتاد کمــال آن 
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را بــرای انتشــار در اختیــار اســتاد بــی گنــاه بگــذارد؛ قصیــده ای 
کــه در کتــاب »آیینــه کمــال« و بــه مناســبت بزرگداشــت اســتاد 
احمــد کمــال پــور در مشــهد منتشــر شــد. اســتاد کمــال جــزو 
ــی  ــی کاله ــی ادب ــه در زندگ ــت ک ــی اس ــخصیت های ــن ش اولی

تاثیــر فــراوان داشــته اســت. 
  مــن جویــای کســانی بــودم کــه »ذره ذره کانــدر ایــن ارض 
و سماســت/ جنــس خــود را همچــو کاه و کهرباســت« مــن 
ــن جــور آدم هــا می گشــتم. از دهــان هرکــس چیــزی  ــال ای دنب
می شــنیدم گــوش می کــردم. اســتاد کمــال یــک آدم مخلوطــی 
ــم کار  ــازار ه ــود. چــون در ب ــی و ادب ب ــوت و پهلوان ــرام فّت از م
کــرده بودنــد و منــزل شــان در محلــه سرشناســی بــود، انســان 
ــن شــاعر کالســیک  ــم آخری ــر می کن ــود. فک ــی ب ســنتی و ادیب
بزرگــی کــه مــن دیــدم آقــای کمــال بــود کــه چکیــده بســیاری 
از فضایــل بــود. انســان جوانمــردی کــه کبریــای خــاص خــودش 
را داشــت. و کالهــی دربــاره اولیــن بارقــه هــای شــعر در زندگــی 

خــودش چنیــن بــه یــاد مــی آورد:
ــرا  ــم م ــی  ه ــه خیل ــه ام ک ــودم. عم ــاله ب ــا 4 س ــدود 3 ی  ح
ــع  ــم جم ــم دور ه ــرا ه ــوده و ظاه ــا ب ــه م ــته خان دوســت داش
ــه  ــرده ب ــروع ک ــایه ش ــروس همس ــوده خ ــر ب ــر ظه ــم. س بودی
ــدن. عمــه از مــن می پرســه: »ایــن خــروس چــی می گــه«  خوان
ــار  ــر ناه ــا فک ــره خانم ــک ظه ــه: نزدی ــم؛ »می گ ــن هــم می گ م

ــد!« و.... ورداری
 مــادرم همیشــه برایــم شــعر می خوانــد. تــا قبــل از ایــن کــه 

خــودم خوانــدن و نوشــتن یــاد بگیــرم
یک تابلوی شعر روی دیوار اتاقمان بود، با این مضمون: 

باش مثل ارض بی خار و خسی 
در تواضع زیر پای هر کسی 
همچو آب جاری و باد صبا

فیض تو بر خلق می باید بسی 

شعر کالهی بیش از آنکه 
به واقعیت نزدیک باشد 
به رویا می ماند؛ درست 

مثل اولین رویایی که 
خودش به یاد می آورد: 
شاید اولین خواب رنگی 
بود که دیدم. چهارپنج 

ساله بودم. یک مرد سوار 
یک خروس بزرگ رنگی 

شده در آسمان پرواز 
می کرد. یک قلم مو هم 

دستش بود. توی آسمان 
نقاشی می کشید، نقاشی 
حیوانات مختلف را توی 
هر ارتفاعی نقاشی یک 

حیوان را می کشید.
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مــادر آن دو بیــت شــعر را بــه مــن یــاد داده بــود. هــر مهمانــی 
کــه می آمــد خانه مــان، مــادر آهســته بــه او می گفــت: از او 
ــن  ــد. م ــان بخوان ــو را برایت ــعر روی تابل ــد ش ــد- بخواهی - محم
آن شــعر را حفــظ بــودم و برایشــان می خوانــدم، خوششــان 
می آمــد، برایــم دســت می زدنــد و مــرا تشــویق می کردنــد. ایــن 
ــویق هایش  ــر تش ــود و دیگ ــادرم ب ــبب آن م ــه مس ــویق ها ک تش
ــه شــعر در مــن شــد. هنــوز کــه  باعــث ایجــاد عالقــه زیــادی ب
ــادرم  ــی روم م ــعرخوانی م ــرای ش ــی ب ــی جای ــت وقت ــوز اس هن

تشــویقم می کنــد .

خزری  
 ----------------

محمد باقر کالهی اهری

بیا آهسته سخن گوییم
در این ایستگاه انسان و درد

توقفگاه گنجشکاني که دانه برمي چینند
از شعله هاي خردي که خدایاني باستاني باقي مانده است

عرصه کبریت هاي خیس
گلوله اي زنگخورده در خشاب چدن

و قیچي کندي که بر کناره این مرداب باقي مانده است
دریایي عمیق با آه آدمیان

و عکس غوکي مسحور
که استحاله اي از این گونه را ، به گمان دیده است
در خوابي باستاني یا مشاهده قیلوله اي در نیمروز

بیا آهسته سخن گوییم
از میان درهاي گشوده ، یکي یکي رد شویم

از میان چک چک آب
باران در بطري

کوه در قاب عکس
و عطسه سحر در یک گوي کبود
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ماه و ستاره ، در میان سکه هایي در یک استکان
قلب رئوف یک پرنده

در ساتن هاي لطیف چل تکه اي
بر چوب توسکایي بر یک تخت انفرادي

و رنگ بنفش ساتني براق
در اتــاق عروســي کــه پــاي ایــن کــوه بلنــد ، ناپدیــد گردیــده 

اســت
و سگي فرضي ، بیهوده بو مي کشد

این آشیانه هاي پرندگان نخ و بنفشه و پولک را
بر کنار تجسم کیجایي که در اینجا بوده است

پیش از گم شدن ماهي سفید
تیوپي بر تخته

تني خیس که این شعبده را تشکیل داده
بر روي این دو تیوپ

ــر  ــه خاط ــرات را ب ــن فق ــه ای ــده ک ــم زدن پرن ــر ه ــژگان ب و م
ــي آورد م

و چوب هاي خیس که این عالیم را به خاطر مي آورد
بر این دریاي زنگاري رنگ
با استخوان هاي باقیمانده

و قوطي شامپو براي موهاي چرب
با موي غلیظ و براق زني

بر قله شانه تا پایان مستطیل یک عکس
و برقي کج که بر جلوه این گیسوها افتاده است
و این همه بر مجموعه خیس اتفاق افتاده است

در یک برش از یک گوشه از ییالقي در زمین
بیا آهسته سخن گوییم

چراغ کشتي را خاموش کنیم در گمان
و دود نفتکش کرایه اي را به حال خویش رها سازیم

بر یک دریاي محلي
بردو کناره فندق و نفت

و آب گرم و نیترات و پرتقال
و مخمل برنجزارهایي که روي خاطره جواني
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صمیمي به نظر مي رسد
وقتي که ما یکدیگر را کنار آن سایه بان کوتاه ، بوسیده ایم

کله خود جنگجویان
و شمشیر کند و پهن جنگجویان

و قفس پرندگان غیبگو در اشکوبه اول
آویخته رو به روي هاللي هاي مرطوب

و مژگان سنگ
در خواب خزه هایي سدري رنگ و قهوه اي

و سوده سیر کال روي این ساالد فصل
وقتي که من بر صندلي ، آن را تفکر مي کنم

و ماهي زرد رنگ
مثل یک کومه از شالي هاي کدر به نظر آید

در وسط این آسمان زرد
و مأمور شیالت به در مي کوبد

تا تکلیف این صید غیر قانوني را معلوم کند
بر تخته سماک ، وقتي که ماهي بنفش

چنین مرواریدي را قي کرده است
این عرصه فنا شده فندک هاي نفتي

و چخماق هاي مرطوب در الي کنف هاي پوده
و خواب نیمروز گندمکاران در کنار بوته فندق

کنار دریایي عوضي
و آدرس پرتي در کهکشان

و انتظار زني با ماهیتابه اش
که روي دایره نیمروها خم شده است

و مردي حقیقي که در باغي خیالي گل مي چیند
یا مردي خیالي که در باغي حقیقي گل مي چیند

با خفاشي در منظره
و ماهي سرخي در یک شیشه کتابي

ازکارخانه اي در این حدود
زنگار صداي گنجشکان ، این آینه تصوري را زیبا مي کند

و راننده اي کنار برنجزار ورزش مي کند
زني با تشتش کنار اقیانوس
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رخت هاي سربازي کشته را مي شوید
در مهتاب شب ، زیرپوش هاي سفید را اتو مي کند

در گنجه اي از چوب هاي قدیمي جا مي دهد
و این دسته هاي سیر دست و پاگیر

از این سقف ابتدایي آویخته است
و بوي گلي کمیاب ، از خیال رد مي شود

بوي مردي کشته با جوراب هاي خیس
و تور انبوه در میان دریا ، باقي مانده از همین مرد
و داسي چون ماه در زیر همین سقف آویخته است

و پوتیني در زیر سقف
و جلد خنجري در کنار نور گیر مهتاب

و زني که یا مادر است یا دخترکي با گیسو ها
یا عروسي با بختش

و یا مرده اي در گورستان زمین
بیا آهسته سخن گوییم

آهسته از کنار این گورهاي باستاني رد شویم
ــه محیــط زیســت پیچیــده  و صــداي پایمــان کــه در یــک مجل

اســت
در کنار میز دانشمندي پیر

که مي خواهد میز کارش را ترک کند
و ماهي ، لیمویي رنگ

در یک کریدر مخفي نورافشاني مي کند
در شبي که ماه نو را جشن مي گیرند

رهگذران
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1

»خودم بودم پروانه اي که داشتم مي آمدم
و کوچه اي گود بود که مثل صدف در خانه  پریزاد بود

پریزادي که اسم پروانه ها را بداند
به جاي گل ها مي نشیند و پروانه ها را صید مي کند
بال هایشان را با سنجاق مي چسباند روي تلق سبز

مي گذاردشان پشت صفحه تلق
و صفحه بعدي را ورق مي زند

من حاال در بهشت پروانه ها
به سکوت و جاویداني رسیده ام

و در قطار پروانه ها
پادشاهي هستم

در یک سلسله  دور و دراز«

2

»کدخدای چراغ ها بودم
شاه تاریکی شدم

امیر دقیقه های نورانی بودم
کوتوال دیوارهای بلند و اسیر دهلیزهای تاریک شدم

وقتی پادشاه را می گیرند
او را از اسب فرود می آورند

تاجش را از سر بر می گیرند
چشمانش را در می آورند

و دست هایش را از پشت سر می بندند
و سرش را اسیر سکوتی می کنند که من می دانم

وانگاه پشت میله ها محبوسش می کنند
مثل من در فراق تو

در این سال ها!«
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کوچه اقاقي
 ----------------

خودم بودم پروانه اي که داشتم مي آمدم
و کوچه اي گود بود که مثل صدف در خانه پریزاد بود

پریزادي که اسم پروانه ها را بداند
به جاي گلها مي نشیند و پروانه ها را صید مي کند

بالهایشان را با سنجاق مي چسباند روي تلق سبز
مي ذاردشان پشت صفحه تلق
و صفحه بعدي را ورق مي زند
من حاال در بهشت پروانه ها

به سکوت و جاویداني رسیده ام
و در قطار پروانه ها

پادشاهي هستم
در یک سلسله دور و دراز

کوچه اقاقي
بهار صداي گمشده اي دارد

و کدام داستان است
که بي بهار و بنفشه به ابتدا و جواني برسد، بي بهار

بي بهار گلها هستند اما در کلمات
بي بهار شکوفه ها هستند، اما در پرده هاي ابریشمي

بي بهار بلبل ها هستند اما در داستان هاي مکرر
و من و تو هستیم ولي بي بهار

گفتم در کوچه اقاقي پچپچه کوتاهیست
که در میان دو پنجره تقسیم مي شود
اما پنجره هاي کوتاه چه دارند بگویند

براي مردماني که اقاقي را از یاد برده اند.
فدا!

چه فایده از عشقي که به کامم نبود
مکتوبم را گذاشته ام لب ایوان

و پول پاکت و مزد شانه سر را پرداختم
بلقیسم رفته بود سینما

تا درس بخواند من در ایوان مي دیدمش
و تا گیسوهایش را بیاراید
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آیینه اش را دزدیدم، چه خوب
بگذار تا بگویم زیبا بودي

اما عصر که در باران تنها ماندي
به جاي فانوس ها دلم برایت سوخته بود

تا عاشقت نیاید
و نگوید: فدا!

ماه
ماه آمد و دندانه ها را شمرد

و عکس ها را در آیینه رؤیت کرد
پرسید ما به کجا رفته ایم

در میان این شنزار
در این غبار

با ماه بگو تا باز آید
وانگه ما را بنگرد

که یا سنگي هستیم
یا کبوتري.

سوگسروده ای درقفای شاعر سفید
شادروان منوچهر آتشی

 ----------------

)1(
شمشیر های شکسته و نیزه های سر به زیر

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

که پهلوهایش را به کوه بخشیده است
وغرورش را به آسمان

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

داستان جهان را دوست ندارم
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وقتی یکی نیست
تا در میان من و مرگ سیاه تو داوری کند

ــه ای کــه دل تنهــای مــن  ــه روی دیوان و کلــون در را بشــکند ب
اســت

من می آیم و ستاره و خاکستر مرا تسلیت می گویند
با دستهای خسته

با بنیانی آتشی

)2(
کیست که شکوه مرگ را تاب می آورد

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

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

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

و زباله های کیهانی
اینجا تهیه می شود

روزنامه ها تولید می شوند
خبرها تولید می شوند

مردگان و صد گونه چیز حقیر
پهلوان زیبای من

بیا تا با مرگت مرا تسالیی بگویی
همچون پرچمی باال بلند

)3(
کدام کیهان و کدام اختر

مرا تسال می گویند
صورت هایی بی اندازه در فلک هستند

در انبار گردوها چی حجم هایی هستند
از انبار گردوها تا دندان گرگ راهی نیست

از ریشه های درخت نارنج در جنوب
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تا آرنج مرده تو، تویی تختی در یک بیمارستان
آدمهایی که می آیند
تو را بدرقه می کنند

هزار حرف دارند درباره زندگی
اما هیچ نمی دانند

درباره مرگ
در آفریقا شاخ گوزن هست

در سیبری، ستاره ای شیشه ای
که پشت یک آپارتمان غروب می کند

در تهران، کی به صدای زنگ ساعت اعتنا می کند
در دوازده ظهر

در نیمروزی، که خیلی پیش پا افتاده است

)4(
مــن کــدام بــرگ هــا را بشــمارم مــن کــدام ســتاره هــا را تقدیس 

کنم
برگی سپید در دهان آخرین سحر هست

مردی که با تنه عظیمش
بر یک پهلو خسبیده

جریان قدیمی خون تنش را
دارد تخمین می زند
شکوه یک زندگی را

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

در بوشهر
توی تنورهای قدیمی نان می پزند

سگ هایی الغر، در کوچه ها
بیدار می شوند

زنی دارد ،پسری به دنیا می آورد
مینوچهر

با یک شروه ای در دهن
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)5(
قفل همه مرگ های گذشته و داغ کهنه را

دارم اینجا روغن کاری می کنم
از دست های خسته من، چه کاری ساخته است ؟

صدای همه ناله های فرو خفته را
دارم، دوباره گوش می کنم

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

آه از دستهای خسته من
از دست های خسته من چه کاری ساخته است؟
دارم می سوزم به جای گوشه کوچکی در آسمان

از فکر سیاه من
کاری ساخته نیست

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

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

)6(
کدام صدای قاه قاه را پشت سرت

دوست نداشته باشم
من می خواهم با ولگردان قاب بازی کنم

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

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

با تن یک کولی کبیر.
نبیره افراسیاب یل باشی

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

می خواباننت توی گوری سیاه
پس بیا دربریم یواشکی

بگروخیم از حیاط خلوت مریضخانه
گور بابای مقررات
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)7(
من چه کار دارم به چکاد حماسه ها

کار من، ساخته است
از عبور ستبر داسی سفید

که آخرین پرتوس را می اندازد
مثل اشعه ای دربخش رادیولوژی

ــه  ــا آدم گری ــه نیســتم کــه پشــت ســرم هــزار ت مــن مثــل بقی
مــی کننــد

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

من لغت ها را تقدیس کرده ام
شاگرد مکتب یک شاعر بودم

یک شاعر کور مرا غسل تعمید داد
و یک جن جلب مرا دید

یک انگشتم را دزدید
و به من گفت: پادشاه

تصویر از جمال رحمتی

)8(
توی آسمان نیلی چی می بینیم، یک زورق بانی پیر

دهانش پر از بوی نارنج و صدای چخماق بوده
با عوعو یک سگ می گذرد از  پل جنوات 

و شیری که از رو به رویش می آید
یال هایی آتشی دارد

از روبروی اِی کدخدای پیر :
 مو از عبدوی جط سوال و جوابم کردن

از یک اسب سفید از مو حساب می کشیدن
مو جهنمم، یک تابستان سفید بید

نزدیک دریایی فراخ کرت
انگار سرت را توی تنور می کنی

تو تابستونای بوشهر قفالی کهنه می سوزن
با لوله برنو

تو حکایتای دشتی، یک فایزی دیدم با آوازی غربتی
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)9(
نک نک ،در کوچه های باریک و عمارتایی سفید

اِی صدای چرخ کالسکه اَن
اِی مردی با قبای چیت گلدار بیده

انگاری، از گلوی خدنگ، یک آهوی گروخته،
اِی مست عذب

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

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

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

تنش بوی هل پوسیده می ده
سِرش پر غوغایَه

با شقیقه ای سفید

)10(
و برگ نارنج هم می پوسن

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

رویای کودکی شاعر
مثل تندیسی مبهم شکل پیدا می کند

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

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

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

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

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

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

در این بغل
بگذار ترانه و کافور کار خودش را بکند

من می گریزم با منوچهر آتشی، در می رم تو باغ
یک خاخام یهودی

یک افسونگر انگلیسی
یک گدای بودایی با کشکول صدقات

من می گریزم با حیوان، با ببر
من می گریزم با اسب

 من فقط سفیدی اسب را گریسته ام 
به یاد مرثیه ای که تسالییم نیست

)12(
آخرین فشنگ نقره ای غایب بود

آخرین درخت زندانی از قفس گریخت
فانوس با نفس سفیدش

در سیاهی کیست؟
ــه گــوش مــن گــو  ایــن خبــر مــرگ تــو را، ســتاره ســرگردان ب

بگویــد
یا قویی سفید

و این چیست در دماغت؟
کنار سبیل دیوانه ات

این بوی فنول فتالئین
و دمپایی مستعملی در یک بیمارستان

در یک کریدر، این کیست؟
تا بگوید یک شاعر می میرد

ــا درنزدیــکای ظهــر بیســت و  ــا در یــک حکایــت بــی معنــا، ی ی
نــه آبــان

در یک سالی در قدیم
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)13(
عنکبوتی لعاب دهنش را بی خود مصرف می کند

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

تا شعرهای منوچهر آتشی می ماند
چی غم از غمی تباه

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

پیش خوان کساد یک کتابفروشی در توی آفتاب
یا فکر یک آدم

در یک روز محض
ما کیستیم، توطئه کلماتیم

یا ترفندی که شاعری می گوید
تا گور کنی تکذیب می کند

یا فرشته ای با انگشتی سفید

)14(
به نحوست مرگ تو از پلکان سیزدهم باال رفتم

اینجا چکاد ماه چهار ده ساله است
ای منوچهر، قدمهایت را بشمار

روزهایت را به خاطر بیاور
مشقت کوتاه عبور را

و صدای آژیری ممتد را که در کتاب اشعار انداخته ای
و صورت مفقود مرگ از تو نیست
کتاب تاریک سکوت از آنت مباد

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

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

من در کدوی کهنه شراب تلخ و بوی قرنفل را نوشیده ام
همسایه مرگ های تابستان و بوی کتان های آب کشیده ام

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

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

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

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

ای عربده دانایی
ای شیون در به در

)16(
بایست.سوزن سفید مرگ را بگیر

چاک مالفه ای چرک را بدوز
در مدخل یک بیمارستان

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

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

گو این گوزن نر، شاخ هایش را در آسمان رها کند
و دل ستبرش را وانهد در کلماتی الکن

این جنگل گشن را باش تا آتش بزند
بذری که این بذرکار با شعله ها می افشاند

در دماغه کابوسی تاریک، یا در دهان ما قومی تباه
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اصفهان
------------

اصفهان و ده نغمه
رود و هزار آواز وقت

زمان و بوي هل در یک چایدان
و چهره ساده اي که از این لحظه خیالي گذشته است .

رودي روانه و باقي
و منجنیق زمان در دهانه این پل

و لحظه معراج تني در آسماني لطیف
طوفاني معاني در یک بیت راست

با طراز جامه اي که مثل رودي جاري
به جانب دریا مي رود

کبوترخانه این احوال است
خیاالت پریزاد و پرواز شنگرف و تصور

با هبوط کبوتري
که از یک انار منفجر ،متجسم مي گردد

در یک دور و در یک زمان
در ایــن زمــان گریزانــي کــه از نــوک شمشــیري شکســته نیــرو 

مــي گیــرد
تا در کمانه این پرتاب نجومي پرتاب شود

چون عکس که در بلور آب تجسم یافته است
هزار تاالر و صد مرد مخمل پوش  

ده دایره با آواز ها
و صراحي هاي نصفه

نیمي آب و نیمي مرگ
و نیمي خمار و بیخودي

دستار گران وقت ؛ چون گنبدي موقر
که در این درختان چارگانه چهره مي گرداند

در چار جوي وچار باغ و هنگام و وقت
پیکي موقر که مي رسد از راه

این رسول زمان هاي گذشته است
با شمشیر امیران رومي

با تیغ شهنشاهان هندي
بــا ســنان باســتاني شــاهاني کــه در ایــن تصــور ســاکن گــرد مــي 

آینــد .
تا در یک فواره خمیده ویران گردد
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و آهویي در یک بوي گل فرا مي آید
تا از دهان گرد گالب متواري گردد

در این برگردان زمان و درد
کمانداراني ده گانه با استوانه چار فصل 

با چل صوفي در یک کنار چل ستون
با تموج احساس این صوفیان

که بر صفه هاي آب و آینه ها ، به هم تنه مي سایند
در این تصورات زمان ها

و ایامي که در این آسمان بلند اصفهان بوده است
دروازه ساعت ها و مدخل غبار و تصورها ، در یک ساعت شني

رسولي عجول که بر این درگاه ایستاده است
اسبي کشته ، میان دندان باد و ریگ

و طعم تند چرم و عرق
و لنگر و گلمیخ و مفرغ

و طوق نیمروز که روي این غالف غبار گرفته ، باال مي آید
تا هنگام بار عام

و مردي عربده جو، در هاله دستار پنبه اي
با خرقه کتان و دل اطلس

با قوس و قزح در آب و شراب و عطر سیب
و طعم بوسه اي که به مانند عطر بیابان و صداي کبوتر است

والیات پهناورت کجایند
اي شهنشاهان آبنماها و تاراج ؟

بــا تیــردان و جعبــه مرصــع ، ز بــراي کمانــي کــه بــه همتــاي آســماني 
بــوده اســت

در سهم الغیب طالعي مفقود
ــد ، در آن صفحــات  ــي مــي بین ــت باق منجمــي هیــچ مــدان کــه دول

رمــل و
بوي باد و یشم و خطا، در خلوت یک موریانه بلیغ

که شیرازه داستاني اینسان را جویده است
جار مي زنند و صحرا همان است

و مي آیند و فواره همان
طوق زرین و هاله ي غبغب ها همان

و نیم رخ سفید ماه در پس تنهایي همان
و طعم بوسه از رخساري که به ابروها وسمه گرفته است

این هاله ي غبار لطیف ، همچون کرک به
این تبسم آینده اي که در یک سیب سرخ ، ظفر پیدا مي کند

بر خیال عطري تلخ
این است اصفهان ...
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نــه مــن فارســِي فارســي حــرف میــزدم، نــه او کامــاًل عربــي ســخن مي گفــت. یک حــس ناخــودآگاه، 
انــگار هــر دوي مــا را بــه زبانــی جدیــد پیونــد زده بــود. زبانــي عربــي- فارســي یــا فارســي- عربــي کــه 
بــي اغــراق، ســهم پنجــاه درصــدي واژگان عربــي و فارســي بــا عدالــت بــي نظیــري رعایــت مــي شــد و 

تمــام اینهــا بــدون هیــچ هماهنگــي و برنامــه ریــزي و تفاهمــي بــه وقــوع پیوســته بود.
ایــن کــه اســم مــن جعفــر باشــد و اســم او هــم جعفــر، مــي توانــد یــک اتّفــاق قابــل پیــش بینــي 
باشــد. ایــن کــه هــر دو 28ســاله باشــیم هــم چنــدان از دایــره اتّفاقــات ممکــن خارج نیســت. حّتــي این 
کــه مــن تربیــت معلّــم درس خوانــده باشــم و او نیــز معلــم بــوده، نیــز، باکمــي اغمــاض، قابــل بــاور بــه 
نظــر مــي رســد. اّمــا ایــن کــه او هــم مثــل مــن یــک دختــر 4ســاله دارد همســرش- بــاور کنیــد پــاي 
هیــچ شــوخي در میــان نیســت- 24ســاله و معلّــم اســت، دیگــر کمــي بــوي قّصــه هــاي جادویــي 
را مــي دهــد. حــاال حــق داریــد تعّجــب کنیــد و احتمــاالً چشــمهایتان گــرد شــود و از حدقــه بیــرون 
بزنــد و یــا حّتــي لبخنــد معنــاداري بزنیــد کــه: »... خودتــي بابــا... مــا رو دســت ننــداز کــه خودمــون 

فــوت آبیــم... «
نعــره جــواد از گوشــه ســمت راســت اردوگاه، بلنــد شــد. حاضــر بــودم کنــار گوشــم با کاتیوشــا هــزاران 
بــار شــلّیک کننــد اّمــا نعــره جــواد را نشــنوم. صــداي نعــره اش بلنــد و جانخــراش بــود؛ اّمــا بیشــتر از هــر 
چیــزي اتّفاقــات پــس از شــنیدن نعــره اش، باعــث آزارم مــي شــد، ایــن کــه چنــد لحظــه دیگــر چنــد 
نگهبــان از راه برســند و زیــر بــاد کتــک لهــش کننــد. عفونــت و سنگســازي کلّیــه اش را از همیــن اردوگاه 
کثیــف هدیــه گرفتــه بــود و بــه جــاي آن کــه عراقیهــا بــه فکــر مــداواي او باشــند، ســرش مــي ریختنــد و 
او را آنقــدر مــي زدنــد تــا آرام بگیــرد! بمانــد کــه هــر بــار قبــل از رســیدن عراقیهــا، از شــّدت درد، خــودش 

را محکــم بــه در و دیــوار مــي کوبیــد. آنقــدر کــه تقریبــاً از حــال مــي رفــت.
عراقیهــا کــه ســر رســیدند، جعفــر هــم نگاهــي بــه مــن انداخــت و  از مــن دور شــد. بــا خــودم 
گفتــم: »خــدا کنــد او بــراي کتــک زدن جــواد بــا هموطنانــش همــراه نشــود.« و بعــد یــادم آمــد 

کــه نوبتهــاي قبلــي او بیشــتر اداي کتــک زدن را در آورده بــود. 
ــم:  ــش گرفت ــوان آب را مقابل ــود. لی ــده ب ــوش آم ــه ه ــاً ب ــواد، تقریب ــر ج ــیدم رو  س ــي رس وقت

ــور... بخــور روشــن شــي!«  »بخ

 جعفر           
محمد خسروی راد
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با لحني آمیخته با دردي که انگار تمام نشده بود، گفت: »ممنون!«  
و آب را الجرعــه سرکشــید. مطمئــن نبــودم تعریــف کــردن تمــام ماجــراي آن روز، بــراي جــواد، 
کار درســتي بــود. اّمــا بــه هــر حــال امتیازاتــش را نمــي شــد نادیــده گرفــت. اینکــه حــرف جدیــدي 
بــراي گفتــن داشــتم و کمــک مــي کــرد کــه بــراي لحظــه اي ســرمان بنــد شــود و گذشــت زمــان 
برایمــان آســانتر باشــد. البــد کمــي هــم ایــن موضــوع باعــث مــي شــد، جــواد دردش را بــراي مدتــي 

از یــاد ببــرد.
هــر کــدام از مــا، تــا بــه حــال چنــد بــار ســیر تــا پیــاز زندگــي قبــل از اســارتمان را بــراي هــم 
گفتــه بودیــم و ســاعات طوالنــِي بــا هــم بــودن،  دیگــر حــرف تــازه اي برایمــان نگذاشــته بــود. اّمــا 
مــن، حــاال حرفهــاي تــازه اي داشــتم. اگرچــه بــاور آن بــراي شــنونده کمــي ســخت بــود، اّمــا بــه 
هــر حــال بــه گفتنــش مــي ارزیــد. حرفهایــم را کــه شــنید، انــگار کــه درد یــادش رفتــه باشــد بــا 

چشــمهاي گــرد شــده گفــت: »مــا رو گرفتــي؟!«
شانه باال انداختم: »میل خودته، میخواي باور کن، میخواي باور نکن.«

چشــمهایش را بســت و لــب بــه دنــدان گرفــت و بعــد نفــس عمیقــي کشــید. درد، دوبــاره آمــد 
و ســرک کشــید و رفــت. گفت: »مــا کــه ســر از کار ایــن عراقیهــا در نیاوردیــم. یــه روز میزنــن، یــه 
روز پیشــنهاد بــازي و مســابقه میــدن، یــه روز هــم یــک تــازه واردشــون ســعي میکنــه وانمــود کنــه 
کــه هــم اســم یکــي از اسراســت و همــه مشــخصات دیگــه اش هــم مثــل اونــه...! البــد یــه چیــزي 
تــو کلــه اش هســت. شــاید میخــواد بــا ایــن کار، ازت حــرف بکشــه و اطالعــات بگیــره. مثــاًل اینکــه 

بفهمــه باالخــره آقــا مهــدي پاســدار هســت یــا نــه! یــا چیــزاي دیگــه... «
ســعي کــردم حالیــش کنــم کــه ایــن اطالعــات را اّول نگهبــان عراقــی داده، نــه مــن. اگــر قــرار بر 
تقلـّـب بــود، مــن بایــد تقلـّـب میکــردم. یعنــي اول او گفــت کــه اســمش جعفــر اســت و معلــم اســت 
و حــاال دوران احتیاطــش را مــي گذرانــد و نمیدانــم چــه و چــه ...  جــواد حرفــم را قطــع کــرد و 
گفــت: »خــوب بنــدة خــدا! شــاید رفتــه پرونــده ات رو خونــده. ایــن کــه کاري نــداره... میــره تمــام 
ــو نزدیــک  ــه ت ــا چنیــن نقشــي ب ــه و ســعي میکنــه ب ــده ات رو میخون ــه پرون ــوط ب اطالعــات مرب

بشــه.«
گفتــم: »مــرد حســابي! اّوالً خیلــي چیزایــي کــه او دربــارة خــودش گفــت و عینــاً مثــل مــن بــود، 

اصــاًل تــوي هیــچ پرونــده اي دربــارة کســي ثبــت نمیشــه.«
»مثاًل؟!«

ــبم  ــا ش ــح ت ــه صب ــت دارم ک ــتني دوس ــدر بس ــتنیه. اونق ــم بس ــت خوراک ــه او گف ــاًل اینک »مث
بخــورم، اشــتهام تمومــي نــداره. البــد یــادت رفتــه، پشــت جبهــه، تــو شــهر اهــواز، هــر وقــت الزم 
بــود مــن رو پیــدا کنیــن، بایــد ســراغ بســتني فروشــیها رو میگرفتیــن! یــا اینکــه مگــه یــادت رفتــه 
کــه قبــل از جنــگ، تــو مشــهد، مشــتري پــر و پــا قــرص بســتني دقــت طــالب بــودم و بســتني 
فروشــیهاي خــوب دیگــة مشــهد رو هــم بــا تمــام جزئیاتشــون میشــناختم ... نکنــه میخــواي بگــي 
عالقــه مــن بــه بســتني، تــوي پرونــده اســارتم تــو اردوگاه ثبــت شــده و ایــن آقــاي نگهبــاِن تــازه 
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وارد، اونــو خونــده و ...«
ــه  ــگار ک ــار ان ــن ب ــت و ای ــم رف ــواد در ه ــرة ج ــاره چه دوب
ــش را  ــد. نفس ــیاه ش ــره اش س ــد، چه ــده باش ــد آم ــش بن نفس
ــیدن  ــوي داد کش ــرد، جل ــعي ک ــرد؛ س ــس ک ــینه حب ــوي س ت
خــودش را بگیــرد. زیــر لــب چنــد بــار گفتــم: »یــا امــام زمــان! 

ــه!« ــد نش ــره اش بلن ــاره نع ــا دوب ــن ت ــک ک ــا! کم خدای
مــي دانســتم اگــر صدایــش بلنــد شــود، دوبــاره نگهبانها مــي ریزند 
ســرش تــا بــه ســبک خودشــان، او را آرام کننــد. وقتي حالش برگشــت 

و نفــس کشــید، گفتــم: »یــک کــم دراز بکش و اســتراحت کــن...«
سرش را به نشانه موافقت تکان داد و آرام گرفت.

ــدي.  ــا مه ــر آق ــد س ــه بودن ــاره ریخت ــا دوب ــاال، نگهبانه ح
ــود. از  ــاش ب ــگي روي لبه ــد آرام همیش ــا لبخن ــدي اّم ــا مه آق
ــد شــد: »بیشــرفا، اآلن  ــه اي بلن ــه ســالن اردوگاه، صــداي خف ت
چهــل روزه کــه ایــن بنــده خــدا رو میبریــن شــکنجه میدیــن و 

ــش...« ــن توح ــده از ای ــون اوم ــي گیرت ــن. چ برمیگردونی
ــا  ــود. اّم ــا کار ســختي نب ــراي نگهبانه یافتــن صاحــب صــدا ب
ــا  ــار آق ــن ب ــر. ای ــي دیگ ــراي وقت ــتند ب ــن کار را گذاش ــگار ای ان
مهــدي را بــا خودشــان نبردنــد. شــیوه عــوض شــده بــود. انــگار 
مــي خواســتند بــا ایــن کار، هــم او را ُخــرد کننــد، هــم از بقیــه 
اســرا زهــر چشــم بگیرنــد. اول لگدهــاي نگهبانهــا در پهلــوي آقــا 
مهــدي نشســت و بعــد مشــتها و لگدهــا بــا هــم همراهــي کردند. 
جعفــر اّمــا بــا بقیــه فــرق داشــت. در تمــام ایــن یــک هفتــه اي 
ــدان  ــر چن ــاي دیگ ــا نگهبانه ــود، ب ــده ب ــا آم ــه اردوگاه م ــه ب ک
ــا بقیــه، ســِر  ــود ب همراهــی نمــي کــرد. اآلن هــم کــه مجبــور ب
آقــا مهــدي خــراب شــود، بیشــتر اداي کتــک زدن را در مــي آورد 
و ســر و صــدا بــه راه مــي انداخــت و نفــس نفــس مــي زد. ایــن 
را بــا کمــي دّقــت، مــي توانســتي از حرکاتــش بفهمــي. بــار قبــل 
در زمــان کتــک زدن جــواد کــه او را در ایــن حــال دیــدم، زیــر 
لــب برایــش دعــا کــردم کــه نگهبــان هــاي دیگــر ایــن موضــوع 
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ــراي  ــد. همــان لحظــه، ب را متوجــه نشــوند و کار دســتش ندهن
ــار، نگاهمــان بــه هــم گــره خــورد و لبخنــدي معنــادار  اّولیــن ب
روي لبهــاي هــر دوی مــا نشســت و بعــد، آن مصاحبــت عجیــب 
غریــب اتفــاق افتــاد و ... جــواد اّمــا میگویــد: »جــّدي نگیــر؛ هــر 
چــه هســت، نقشــه اســت. حتمــاً چیــزي تــو کلــه اش هســت...«

عقــل مــن هــم همیــن را مــي گویــد. اّمــا نشــانه هایــي هســت 
کــه باعــث میشــود دلــم بــا عقلــم همــراه نشــود... راســتي مگــر 
ــخصات  ــد؟ مش ــي باش ــن یک ــا م ــخصات او ب ــه مش ــود هم میش

بســتگانش... ســلیقه و شــغلش... 
گیجــي مبهمــي ســراغم آمــده اســت. گیجــي کــه باعــث شــده 
از خیلــي از مســایل اردوگاه غافــل بمانــم. جــواد میگویــد: »ایــن 
بــار کــه جعفــر آمــد ســراغت، یکجــوري ســرش را گــرم کــن تــا 
مــن هــم ســر برســم و جلــوي خــودش ماجــرا را برایــم تعریــف 
کــن. مــن هــم نخــود آش مــی شــوم و بهانــه اي بــراي بازشــدن 

ســر صحبــت بــا او دســتم مــي آیــد.«
ــس نفــس  ــا نف ــه اســت و نگهبانه ــوش رفت ــدي از ه ــا مه آق
ــا  ــد ت ــد. چن ــه زده ان ــان حلق ــم دورش ــرا ه ــد و اس ــي زنن م
ــا  ــد و ب ــي پاین ــع را م ــلح از دور جم ــلحة مس ــا اس ــان ب نگهب
ــد:  ــي گوین ــي م ــي زبان ــان ب ــا زب ــلیک، ب ــه ش ــاده ب ــت آم حال

ــم! « ــي کنی ــلیک م ــد، ش ــا کنی ــا خط ــت از پ »دس
ــود،  ــان نب ــلحه رو سرش ــن اس ــر ای ــرا اگ ــم بیشــتر اس مطمئن
اآلن بــه جــان نگهبانهــا افتــاده بودنــد و معلــوم نبــود چــه از آنهــا 
باقــي مــي مانــد. یکــي از بچــه هــاي مــا کــه دســتهاش از خــون 
بــدن آقــا مهــدي قرمــز شــده بــراي یــک لحظــه بــا عصبانیــت 
ــي رود و کــف  ــي اردوگاه م ــار در اصل ــز کن ــه طــرف می ــام ب تم
دســِت خونــي اش را بــا ضربهــاي نســبتاً محکــم، بــه وســط میــز 

مــي زنــد. رد پنجــة خونــي اش روي میــز مــي مانــد.
هــر وقــت چشــمم بــه ایــن میــز مــي افتــد، یــاد میــزي مــي افتم 
کــه بــراي ســاعتهاي قلــم زدن و مطالعــه ام درســت کــرده بــودم. 
ــه  ــد، دوســتي ب ــه هیجــان آم ــدن آن ب ــا دی ــه ب ــن کســي ک اولی
نــام اردوان بــود. یــادش بــه خیــر! اردوان ویراســتار یــک مجلــه 
هفتگــي بــود و خیلــي دوســت داشــت، خــودش هــم چیزهایــي 
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ــدي؟« ــز رو از کجــا خری ــن می ــر! ای ــار اّول گفــت: »جعف بنویســد. همــان ب
»نخریدم، درست کردم.«

»خودت؟!«
»نقشه اش مال منه، اجراش مال همین در و پنجره ساِز سر خیابونه«

و از همــان موقــع گیــر ســه پیــچ داده بــود کــه بایــد میــز را بــه هــر قیمتــي شــده از مــن بگیــرد. 
هــر چــه پــول پیشــنهاد داد، نپذیرفتــم. ناراحــت شــد، گفــت: »تــو ایــن دنیــا، یــک چیــزي چشــم 

مــا رو گرفــت... تــو  از مــا دریــغ کــردی.«
گفتم: »حاال با این میز میخواي چیکار کني؟«

»حــس مــي کنــم اگــر پشــت ایــن میــز بنشــینم، یــک نویســندة خــوب مــي شــم! احســاس مــي کنم 
مــي تونــه بــراي مــن الهام بخــش باشــه.«

آن میــز کــه تمامــش بــا آهــن درســت شــده و صفحــة رویــش هم یــک شیشــة هشــت میلیمتري 
بــود، واقعــاً دوست داشــتني از آب در آمــده بــود و چشــم خیلیهــا را گرفتــه بــود. باالخــره رضایــت 
دادم کــه اردوان میــز را ببــرد. چنــد بــار تمــاس گرفــت کــه پولــش چقــدر میشــود؟ گفتــم: »مــن 

میــز را بــراي خــودم درســت کــرده بــودم نــه بــراي فروختــن.« 
بعــد از چنــد بــار اصــرار، راضــي ام کــرد کــه جــاي آن یــک هدیــه ناقابــل برایــم بیــاورد و آورد!  
یــک میــز بســیار مجلّــل چــوب گــردو کــه شــاید از نظــر قیمــت، دههــا برابــر قیمــت تمــام شــدة 
میــزي بــود کــه مــن درســت کــرده بــودم. ایــن میــز جلــوي در اردوگاه کــه هــر از گاه سرپرســت 
ــا خیلــي کهنــه و  ــا میــز چوبــي اردوان دارد، اّم اردوگاه پشــت آن مــي نشــیند، شــباهت زیــادي ب

زهــوار در رفتــه اســت.
نگهبانهــا تــوي آن بلبشــو متوجــه شــدند کــه رد دســت چــه کســي روي میــز اســت. ترجیــح 
ــي زود دو  ــد. خیل ــه بکنن ــردن لّک ــاک ک ــه حــال پ ــري موضــوع، فکــري ب ــه جــاي پیگی ــد ب دادن
نفرشــان بــه جــان لّکــه افتادنــد. جعفــر هــم یکــي از آنهــا بــود. اّمــا لّکــه انــگار پــاک شــدني نبــود!

جلوتــر رفتــم و بــه جعفــر خســته نباشــید گفتــم! ســري تــکان داد و بــه کارش ادامــه داد. از همــه 
بیشــتر ســعي مــي کــرد لّکــه را پــاک کنــد. نگهبــاِن همــراِه جعفــر، از او جــدا شــد و بــه طــرف 

حیــاط اردوگاه رفــت. جعفــر اّمــا همچنــان مشــغول بــود.
گفتم: »کمک میخواي؟!«

ــودت  ــي آره. خ ــه رو در م ــدر هم ــت اردوگاه پ ــه سرپرس ــاک نش ــر پ ــون. اگ ــه، ممن ــت: »ن گف
میدونــي کــه ممکنــه بیشــتر از همــه تــو و دوســتات آســیب ببینیــن، هــر چنــد کــه مــا چنــد تــا 

نگهبــان هــم از ایــن موضــوع بــي نصیــب نمــي مونیــم.«
گفتم: »نه پاک میشه. نگران نباش...«

»اگرم نشد، نشد. فوقش من یک میز براش درست میکنم!«
»مگه بلدي؟!«
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ــا  ــه تازگیه ــزي ک ــت می ــون و به ــت خونم ــرون از اردوگاه، میبردم ــاي بی ــتي بی ــه میتونس »اگ
ــل  ــت و فامی ــة دوس ــي هم ــده، ول ــوم ش ــي ارزون تم ــي دادم. خیل ــون م ــردم رو نش ــت ک درس

ــدن!« ــقش ش عاش
دوبــاره شــاخ بــود کــه میخواســت از کلــه ام بیــرون بیایــد و حتــم داشــتم چشــم هایــم از حدقــه 
بیــرون زده بودنــد. ایــن را از چهــرة جعفــر بــه راحتــي مــي شــد، خوانــد. چــون واکنــش نشــان داد: 

»چــرا تعجــب کــردي؟ حــرف عجیبــي زدم؟«
»نــه،  ولــي ... ولــي راســتش رو بخــواي مــن هــم یکبــار یــک میــز درســت کــردم و خیلــي هــا 

عاشــقش شــدن و از آخــر هــم باالخــره هدیــه اش دادم بــه یکــي از رفقــام...«
ســعي کــرد، وانمــود کنــد کــه حالتــش عــادي اســت و از چیــزي تعجــب نکــرده اســت. بــا آنکــه 
لّکــه کامــاًل پــاک نشــده بــود، ســري تــکان داد و راه افتــاد طــرف حیــاط اردوگاه. جلــوي در ایســتاد 
و برگشــت: »شــاید مــن هــم میــز رو بــه یکــي از دوســتام کــه خیلــي طالبــش شــده، بــدم. یعنــي... 
بعنــی شــاید تــا اآلن اومــده و اونــه بــرده. چــون دیشــب، تلفنــي، رضایــت دادم بیــاد میــز رو ببــره!«

***

آقــا مهــدي حالــش بهتــر شــده، اردوگاه آرام اســت. گوشــتهاي خورشــت ناهــار بچــه ها، مثل همیشــه، 
معلــوم نیســت از کجــا ســر در آورده. خیلــي وقــت اســت کــه جعفــر را نمــي بینــم. مــی گوینــد، بــه جبهه 
اعــزام شــده. شــاید بقیــه فهمیــده انــد کــه او هیچوقــت اســراي ایرانــي را نمیزنــد و بــراي تنبیــه، او را 
فرســتاده انــد جبهــه. شــاید هــم نوبــت جبهــه رفتنــش رســیده  بــوده؛ نمــی دانــم. نمــي دانــم کســي که 
حاضــر نیســت اســراي ایرانــی را کتــک بزنــد، حاضــر اســت ایرانــي هایــي کــه مقابلــش مــي جنگنــد را 
بــه گلولــه ببنــدد یــا نــه؟! حــاال بیشــتر از قبــل، از اینکــه فرصــت نشــد تــا بــه انــدازه کافــي بــا جعفــر 
حــرف بزنــم، ناراحتــم. روزهــاي حضــورش تــوي اردوگاه، برایــم شــبیه بــه یــک معمــا بــود. مثــل خیــال 

و وهــم. انــگار تــوي عالــم واقــع وجــود نداشــت. اّمــا داشــت! 
بعضــي از روزهــا مــي آیــم کنــار میــز جلــوي در اردوگاه و بــه آن زل میزنــم و در عالــم خیــال، جعفــر 
را مــي بینــم کــه دارد لّکــة روي میــز را بــا دســتمال پــاک مــي کنــد. گاهــي هــم، وقتــي جــواد پــس از 
کشــیدن درد و احتمــاالً خــوردن چنــد لگــد، از هــوش رفتــه و دوبــاره بــه هــوش آمــده، در عالــم خیــال، 
جعفــر را مــي بینــم کــه جــاي مــن لیــوان آب بــه دســت جــواد مــي دهــد. نمیدانــم ایــن روزهــا خیــال انــد 
یــا آن روزهــا؛ یــا هیچکــدام؛ یــا حتــي همــة آنهــا! حتــي بعضــي وقتهــا احســاس مــي کنــم کــه جعفــر 

وســط اردوگاه زیــر مشــت و لگــد بقیــه عراقیهــا نعــره مــي زنــد.
یکــي از نگهبانهــا کــه از همــه بیشــتر بــا جعفــر دمخــور بــود، مــي آیــد ســراغم و صدایم مــي زنــد. یادم 
مــي آیــد کــه نوبــت مــن اســت کــه دستشــویی هــاي تــوي حیــاط اردوگاه را تمیــز کنــم. همینطــور کــه 
ــي  ــي خیال ــا ب ــم، ب ــه حساســش کن ــدون آنک ــا، ب ــم طــرف دستشــویي ه ــي افت ــش راه م دنبال
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میگویــم: »از دوســتت چــه خبــر؟«
»کي؟«

»جعفر، هماني که میگن به جبهه اعزام شده.«
ــه  ــه ب ــل از آنک ــد و قب ــي ده ــان م ــر نش ــي خیالت ــن ب او از م
چیــزي فکــر کنــد یــا تأّملــي داشــته باشــد یــا بپرســد چــرا ایــن 
ــت،  ــوط نیس ــو مرب ــه ت ــد ب ــي بگوی ــا حت ــم ی ــي کن ــؤال را م س

ــنیده اي؟« ــد را نش ــر جدی ــر خب ــد: »مگ میگوی
»خبر جدید؟!«

ــوي  ــر اســیر شــده. اآلن حتمــا ت ــه، مگــر نشــنیدي، جعف »بل
یــک اردوگاه ایرانــي، مثــل تــو دوران اســارتش را مــي گذرانــد.«
عبــارت »مثــل تــو« تــوي ســرم مــي پیچــد. پژواکــي عجیــب 

تــوي ســرم راه انداختــه اســت ایــن عبــارت.
ســیگارش را کــه تمــام شــده، جلــوي درب دستشــویي هــا پرت 
مــي کنــد و در حالــي کــه بــه دستشــویي هــا اشــاره میکند، مــي گوید: 

»برو.«
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دیکتاتوری با چشم های قهوه ای

سعید زارع محمدی

  
در ایــن مجــال قصــد داریــم  کتــاب »دیکتاتــوری بــا چشــم هــای قهــوه ای«   اثــر رؤیــا 

ابراهیمی)نشــر شــانی( را از پنجــره نــو  صــورت گرایــان بنگریــم.
بــه لحــاظ کمیــت بــا بیســت و یــک اثــر تقریبــاً یکدســت مواجــه ایــم کــه در متــن شــامل 
فاکــت هــای مســتقیم و بــی شــائبه ای نســبت بــه هرمنوتیــک جغرافیایــی و تاریخی اســت. 
شــعرهایی کــه قابلیــت تاویــل را کــم و بیــش دارا هســتند. ایــن مهمتریــن خصوصیــت فــرم 
نوشــتاری ابراهیمــی اســت . مثــالً مخاطــب مــی توانــد بــا خوانــدن شــعر شــماره ده و بنــد هایی 
چــون »مــن شــبیه ســماوری بــی آب/خســته از انتظــار مــی ســوزم/روز بــا چــرخ زندگــی 
تــا شــب/ درزهــای گالیــه مــی دوزم« بــه وضعیــت اجتماعــی زنــان در برهــه ای کــه اثــر 
نوشــته شــده تــا حــدودی پــی ببــرد. البتــه اتفاقــی کــه در پــی بــردن بــه ایــن امــر مخاطب 
را یــاری مــی کنــد ایــن اســت کــه در زیــر هــر اثــر تاریــخ نگاشــته شــده اثــر هــم بــه فصل و 
ســال نوشــته شــده. بــرای مثــال همیــن شــعر شــماره ده مربــوط بــه پاییــز نــود و دو اســت. 
البتــه ایــن کتــاب گلچیــن شــده شــعرهای ابراهیمــی از بهــار هشــتاد و یــک تــا زمســتان 
ــی دچــار  ــگاه طول ــان را در ن ــار زب ــگارش آث ــه در ن ــود و ســه اســت و بالطبــع ایــن فاصل ن

ســکته هایــی مــی کنــد کــه در ادامــه اشــاره خواهــم کــرد.
در شــعر چهــارده از کتــاب، رد پــای فــروغ کامــاًل مشــهود اســت ،بــه لحــاظ مارفولوژیــک 
ــع  ــگاه جام ــک ن ــیراب و ... در ی ــون: حریق/پیکر/مردانه/فصل/سرکش/س ــی چ ــی کلمات حت
تداعــی گــر شــعر فــروغ اســت ولــی در شــعر هجــده از همیــن کتــاب اســتقالل کلمــات و 
مصاریــع کامــاًل مشــهود اســت. شــاعر در ایــن شــعر توانســته از تمامــی ظرفیــت هــای آزادی 
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اســتفاده کــرده و چهارپــاره ای دغدغــه منــد خلــق کنــد.در ایــن 
چهارپــاره کلمــات مفهــوم و عمــق یــک رابطــه ی عاشــقانه نــا موفــق 
را طــوری بیــان مــی کننــد کــه انگارهرگــز  قــرار نبــوده شــیرینی 
ــن رنجــوری و تلخــِی  ــب کلمــات بگنجد.ای ــی در قال وصــال حت
ــخص  ــای مش ــان ه ــی از الم ــات یک ــاری در کلم ــاری و س ج
شــعر رؤیــا ابراهیمــی اســت. اشــعار ایــن کتــاب اکثــراً از عمــق 
ــب  ــوش مخاط ــه گ ــان را ب ــا صدایش ــی ه ــا و ناتوان ــت ه شکس
مــی رســانند، در عیــن حــال مبــارزه ای در پــس ایــن نـُـه تــوی 
ــد  ــش را بای ــه نام ــارزه ای ک ــی وجــود دارد؛ مب ــرس و تلخکام ت
ــک  ــای ی ــت فرس ــود طاق ــه وج ــان علی ــان گذاشــت، عصی عصی
ــر  ــه تحــت تأثی ــی ک ــای اجتماع ــه تابوه ــان علی زن رنجور،عصی
ــر،  ــده و فرات ــال ش ــاب اعم ــن کت ــراینده ای ــر زِن س ــیت ب جنس
عصیــان علیــه زندگــی، آنچنــان کــه در دو بنــد آخــر چهــار پــاره 
هجــده مــی خوانیــم: »زندگــی روزهــای خوبــت هــم /مثــل ایــن 
ــاعران  ــدم کن/ش ــط بلن ــن فق ــل رفت ــخ و دلگیرند/قب ــعر تل ش

ــد.« ایســتاده مــی میرن
اســتفاده نــوزده بــاره از کلمــات: زن/زنان/دختــر  در ایــن 
ــر اینکــه ایــن  مجموعــه گــواه بــر مدعــای بنــده اســت مبنــی ب
اثــر را مــی تــوان یکــی از آثــار جــدی در حــوزه شــعر زنــان )بــا 
ــرار  ــن تک ــمرد.منتها ای ــر( برش ــن قش ــول ای ــای معم ــه ه دغدغ
ــات  ــه در کلم ــات بلک ــن کلم ــا در ای ــه تنه ــه ن ــش از حــد ک بی
دیگــری ماننــد: من/مرا/خــودم  و همینطــور ضمایــر بی شــمار متصل 
اول شــخص، نشــانگر جهــان بینــی محــدود و فقــر دایــره واژگان ایــن 
شــاعر اســت، کــه البتــه در کتــاب اول و تجربــه هــای نخســت قابــل 
ــزرگان کتــاب  اغمــاض و چشــم پوشــی اســت. حــال آنکــه اکثــر ب

اولشــان را تجربــه مــی خواننــد.
و امــا اثــر متمایــز ایــن کتــاب کــه هــم بــه لحــاظ نئــو فرمالیســم 
ــروز،  ــان ام ــات در جه ــگارد ادبی ــدگاه آوان ــاظ دی ــه لح ــم ب و ه
کاری متمایــز محســوب مــی شــود ، شــعر شــماره شــانزده اســت 
ــعر  ــود.این ش ــی ش ــامل م ــن را ش ــه چی ــت نقط ــوزده بی ــه ن ک
محــذوف از کتــاب رســالت واالی شــاعر را بطــور تمــام و کمــال 

سعید زارع محمدی

متولد 1367 در تبریز
شاعر و روزنامه نگار

از او کتاب شعر»ماراالن« 
در نشر بوتیمار به چاپ 

رسیده است.
او جایزه شعر نیاوران و

جایزه موالنا صافی را از آن 
خود کرده است.
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ــه  ــاعر ب ــن ش ــد ای ــی از تعه ــت و حاک ــانده اس ــام رس ــه انج ب
ــرده اســت . ــی پ ــاک و ب ادبیــات پ

شــعر شــماره هفــت بــا مطلع»آغــوش مــن دروازه های تخت جمشــید 
اســت/ مــی خواســتم تــو پادشــاه کشــورم باشــی« مشــهورترین 
ــاب  ــه متاســفانه در کت ــی شــود ک ــن شــاعر محســوب م ــر ای اث
ــه ناشــر  دو مصــرع آن نقطــه چیــن خورده)حــذف شــده( ، البت
طــی حرکتــی هوشــمندانه دو مصــرع مذکــور را در پشــت جلــد 
ــوع خــود یــک جــور  ــه ن کتــاب چــاپ کــرده ، کــه ایــن هــم ب
ــی  ــتفاده از تمام ــور اس ــتی و همینط ــتگی فرمالیس ازخودگذش
ظرفیــت هــای آزادی هنــری  محســوب مــی شــود ، کــه یکــی از 

ارکان مهــم نقــد نئــو فرمالیســتی اســت.
ــا  ــه ه ــی و آرای ــات ادب ــاظ صناع ــه لح ــد ب ــه هرچن ــن مجموع ای
مجموعــه تقریبــاً ضعیفــی محســوب مــی شــود، ولــی بــه لحــاظ فن 
روایــت نویســی در حــوزه شــعر جــوان، یکــی از بهتریــن هــای عرضه 
شــده در نمایشــگاه امســال است.شــاعر خصوصــاً در چهارپــاره هــا نه 
تنهــا چارچــوب محتوایــی قالــب را رعایــت کــرده بلکــه ابتکاراتی هم 
ــعر  ــت در ش ــالی روای ــتای اعت ــد در راس ــی توان ــرج داده و م ــه خ ب

امــروز حــرف تــازه ای بزنــد.
ــا چشــم هــای قهــوه ای«  را از  ــوری ب ــر »دیکتات ــن ســطور اث در ای
منظــر نئــو فرمالیســم بررســی کردیــم. کــه مطمئنــاً مجموعــه های 
دیگــر شــعر جــوان امــروز نیــاز بــه انــواع نقد در ســبک هــای مختلف 
دارنــد . تحقــق ایــن نیــاز توجــه بیشــتر منتقــدان بــه ایــن جریــان را 

مــی طلبــد .
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شیخ الرئیس
عبدالحسین فرزاد

ســال هــا پیــش هنگامــی کــه مــا در شــهر خــاش بلوچســتان و سیســتان زندگــی مــی کردیــم، 
یــک روز صبــح زود پــدرم کــه بــه شــکار شــبانه رفتــه بــود بازگشــت و حیوانــی زنــده در کیســه 
ــدرم گفــت هیچــی . مــادر گفــت  شــکارش اندکــی وول مــی خــورد . پرســیدم چــی گرفتــی ؟ پ
حتمــا جوجــه اردک اســت . خواهــر کوچیکــم بــا خوشــحالی گفــت : مــن باهــاش بــازی مــی کنــم. 
پــدر کــه کامــال ســاکت و در عیــن حــال مبهــوت بــود چیــزی نمــی گفــت . امــا روشــن بــود کــه 
از چیــزی ناراحــت اســت . در کیســه گونــی را محکــم بســته بــود . وقتــی لبــاس هایــش را عــوض 
کــرد و لبــاس راحتــی منــزل پوشــید و یکــی دو فنجــان چــای خــورد، گفــت : مــن نگــران آقــای 

ســرگزی هســتم .
مادر گفت : چرا ؟ پدر گفت : او حالش بد شده تب کرده و منزل خوابیده است .

مادر گفت : خدا به خیر کند مگر در صحرا بالیی سرش آمده ؟
پدر گفت : نه اما 

مادر گفت : اما چه ؟
پــدر نفســی بلنــد کشــید و گفــت : وقتــی بــه بیابــان هــای اطــراف خــاش ، در پشــک کــوه پنــج 
انگشــت رســیدیم ، در منطقــه ای بــاز هیاهویــی شــنیدیم . مثــل ایــن بــود کــه عــده ای در حــال 
عــزاداری و شــیون باشــند . صداهــا مبهــم بــود امــا معلــوم بــود کــه عــده ای آدم هســتند . روشــن 
ــا دوچرخــه بــه شــکار  نبــود کــه بــه چــه زبانــی حــرف مــی زننــد . مــن و آقــای ســرگزی کــه ب
رفتــه بودیــم ، آرام پــا مــی زدیــم و از نســیم خنــک شــبانگاهی کویــر کــه بــه صورتمــان مــی خــورد 
لــذت مــی بردیــم . هــوا تاریــک بــود . تصــور کردیــم مــردم یکــی از دهــات هــای اطــراف هســتند 
کــه ســر و صــدا مــی کننــد . وقتــی بــه محــل صــدا رســیدیم ، نزدیــک بــود از وحشــت بمیریــم .

مادر گفت مگر چه دیدید ؟
ــود . تعدادشــان  ــک وجــب بیشــتر نب ــا همگــی قدشــان از ی ــد ام ــا آدم بودن ــه داد آنه ــدر ادام پ
زیــاد بــود . آنهــا از دیــدن مــا وحشــت کردنــد امــا فــرار نکردنــد و بــا مــا حــرف زدنــد . آنهــا در 
اطــراف خــود مشــعل هــای بزرگــی داشــتند کــه همــه جــا را روشــن کــرده بــود . مــردی کــه از 
همــه پیرتــر بــود و بــه او ابوســلیمان سجســتانی مــی گفتنــد بــه مــا خوشــامد گفــت . او بــا لهجــه 
شــیرین فارســی قدیــم حــرف مــی زد؛ بــه زبــان رودکــی و فرخــی سیســتانی . مــن پرســیدم شــما 

کــه هســتید و چــرا ایــن همــه شــیون مــی کنیــد ؟
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ابوســلیمان گفــت : نوعــی بیمــاری در میــان مــا افتــاده و همــه گیر 
شــده اســت . و بیشــتر بــزرگان و اهــل فضــل را بیمــار کــرده اســت .

من پرسیدم شما که هستید ؟
ــم اینجــا  ــان قدی ــا همــه از نســل مردم ــو ســلیمان گفــت م اب

ــم . ــرده ای ــن ســرزمین زندگــی ک ــا درای ــرن ه هســتیم و ق
من پرسیدم چرا این قدر کوتاه و کوچک هستید ؟

ابــو ســلیمان در حالــی کــه بــا شــکر آویــز دســتارش اشــکش 
را پــاک مــی کــرد گفــت : فرزنــدم مــا قبــال انــدازه شــما بودیــم 
امــا از ســی- چهــل ســال پیــش کــه در ایــن منطقــه بــاران هــای 
اســیدی باریــد مرتــب روزبــه روز مــا کوچکتــر و الغرتــر می شــدیم. 
ــود. صــدای  ــاک ب ــی هولن ــای اســیدی همــراه تندرهای ــاران ه ب
تندرهــا بــه نعــره هــای مســتانه رنــدان و خراباتیــان و ولگــردان و 
اوبــاش و غوغائیــان ، شــبیه بــود . گروهــی از مــا مردنــد . اکنــون 
ــن و دانشــمندترین  ــرا فاضــل تری ــن هســتند زی ــردم اندوهگی م
مــا ، همــان بیمــاری را گرفتــه اســت و در حالــت احتضــار اســت . 
وقتــی مــن و آقــای ســرگزی بــه بالیــن آن بیمــار رفتیــم ، مــردی 
میــان ســال و زیبــا را دیدیــم کــه در حــال جــان کنــدن اســت . از 

ابــو ســلیمان پرســیدیم ایــن کیســت ؟     
با تشر گفت : مگر شما مدرسه نرفته اید ؟

ــتاد را  ــد اس ــس بای ــت خــب پ ــم . گف ــه ای ــرا رفت ــم : چ گفتی
ــید . بشناس

مــا وقتــی خــوب بــه چهــره بیمــار خیــره شــدیم نزدیــک بــود 
از وحشــت قالــب تهــی کنیــم . بلــه مــا او را مــی شــناختیم . بــه 
همــان شــکلی کــه عکســش را در کتــاب فارســی دبســتان دیــده 
بودیــم . آقــای ســرگزی حالــش بــد شــد دســتم را گرفــت کــه 

پــس نیفتــد . دســتش ســرد بــود و رنگــش پریــده بــود . 
همــه آن آدم کوچولوهــا در برابــر ابوســلیمان سجســتانی ، 
تعظیــم مــی کردنــد و او هــر فرمانــی کــه مــی داد همــه انجــام 
مــی دادنــد . مــن گفتــم : از دســت مــا اکنــون چــه کاری ســاخته 

اســت ؟
ابــو ســلیمان گفــت : از شــما مــی خواهیــم کــه شــیخ الرئیــس 
را بــا خودتــان ببریــد تــا حکیمــان شــما او را مــداوا کننــد؛ چــون 
اگــر شــیخ الرئیــس خــدای ناکــرده خــدای ناکــرده ، بــه رحمــت 
حــق بــرود هــم جماعــت مــا مــی میــرد و نابــود مــی شــود و هــم 

جماعــت شــما کــه بــه ظاهــر بزرگتــر از مــا شــده ایــد . 
مــن بــه ابوســلیمان گفتــم : مگــر کتــاب »قانــون« در طــب در 

اختیــار شــما نیســت ؟
ابوســلیمان گفــت : هســت . امــا ایــن بیمــاری تنهــا بــه دســت 
ــداوا  ــل م ــما قاب ــرفته ش ــد و پیش ــای جدی ــخه ه ــا نس ــما و ب ش
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ــاران اســیدی بــر شــهر مــا باریــده اســت . اســت، زیــرا ب
پــدر بــا انــدوه حرفــش را تمــام کــرد و کیســه را بــاز کــرد و بــا 
آرامــش و دقــت ، آدمــی مینیاتــوری را از کیســه بیــرون آورد. مــا 
کــه بــا حــرف هــای پــدر تــرس مــان ریختــه بــود ، بــا شــگفتی و 
ناراحتــی ، او را دیدیــم کــه بــا وقــار و زیبایــی تمــام آرام خوابیــده 
اســت و گاهــی دســت هــا و پاهایــش را تــکان مــی دهــد در حالــی 
کــه چشــمانش بســته اســت . خواهــر کوچکــم گفــت : بابا ایــن قیافه 

را مــن مــی شناســم عکــس او در کتــاب فارســی مــا هســت .
خواهــرم کتــاب فارســی اش را آورد و در درس حکیــم و پزشــک 
بــزرگ ایــران ، عکســی چــاپ شــده بــود کــه همــه مــا آن عکــس 

را در همــه جــا دیــده بودیــم و مــی شــناختیم . 
ــن  ــرد. م ــرا ب ــم اف ــزد خان ــس را ن ــیخ الرئی ــدر ، ش ــد پ روز بع
ــهر  ــه ش ــن نقط ــرقی تری ــرا در ش ــه اف ــم . خان ــا او رفت ــم ب ه
خــاش قــرار داشــت . هروقــت آفتــاب طلــوع مــی کــرد اول بــه 
خانــه افــرا مــی تابیــد گویــی از افــرا بــرای طلــوع کــردن اجــازه 
ــی بســیار زیبــا و  ــرا زن ــوع مــی کــرد . اف مــی گرفــت و بعــد طل
خردمنــد و حکیــم و مهربــان بــود . افــرا را همــه مــی شــناختند 
ــه یــاد نداشــت کــه زمانــی افــرا نبــوده باشــد .  امــا هیچکــس ب
ــود . همــه  ــه فکــر همــه ب ــود . ب او گویــی مــادر همــه مــردم ب
ــود.  ــزد او ب ــا ن ــان همــه بیمــاری ه او را مــی شــناختند و درم
ــدس را  ــی مق ــود ، حالت ــف ب ــا و لطی ــس زیب ــره اش از ب چه
ــود ،  ــی نب ــی زمین ــی اش گوی ــرد . زیبای ــی ک ــاد م ــا ایج در م

ــود . ــمانی ب آس
ــت و در  ــدر گرف ــس را از پ ــیخ الرئی ــرا ، ش ــه اف ــی ک هنگام
ــت.  ــم رف ــی اش در ه ــروان کمان ــرار داد ، اب ــوازش ق ــوش دلن آغ
ــب  ــق کشــید و ل ــد ، آهــی عمی ــرا لرزان ــب م ــش قل اخــم زیبای
ــه  ــر گون ــک ب ــره اش ــد قط ــد و چن ــی لرزی ــدش کم ــرگ بی ب
ــر  ــش را ت ــج لب ــک کن ــیاه و کوچ ــال س ــد و خ ــش غلتی زیبای
ــدر گفــت:  ــه پ ــود ب ــی کــه بغــض کــرده ب ــگاه در حال کــرد . آن
»عزیزانــم ! شــما خودتــان را مــداوا کنیــد ، شــیخ الرئیــس بهبــود 
ــاره بــزرگ مــی شــود . اگــر ایــن چنیــن  پیــدا مــی کنــد و دوب
شــود ، همــه مردمــان پشــت کــوه ، هــم بــزرگ و بــزرگ تــر از 

ــی شــوند .« شــما م
مــن و پــدر در راه بازگشــت ، هیــچ حرفــی بــا هــم نزدیــم . مــن 
در خیابــان حــس کــردم کــه همــه مــردم کوچکتــر از قبــل بــه 

نظــر مــی رســند؛ خیلــی کوچکتــر . 
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 حافظ خوانی خصوصی 
داستانی تازه از: علیرضا محمودی ایرانمهر

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید

هنــوز تــوی تاریکــی دراز کشــیدم. هنــوز تنــم درد مــی کنــه و ســاعت موبایــل بــازم داره زنــگ 
مــی زنــه. بایــد فکــر کنــم تــا یــادم بیــاد االن ســاعت ســه و نیــم صبحــه، بایــد فکرکنــم تــا یــادم 
بیــاد چــرا بایــد ســه و نیــم صبــح بیــدار بشــم و در تاریکــی شــب پیــش بــرم. بایــد فکــر کنــم تــا 
یــادم بیــاد کــه چهــل ســالمه، تنهــای تنهــام، بــه هیــچ آرزوی واقعــی نرســیدم، بــه هــر چــی امیــد 
بســته بــودم بــر بــاد رفتــه و راه فــراری باقــی نمونــده... ســربازی کــه نیمــه شــب از ســنگر بیــرون 
اومــده و در میــدون میــن پیــش مــی ره، بــه ســمت گلولــه هایــی کــه مســتقیم از تــوی تاریکــی 
مــی یــان. کمــی طــول می کشــه تــا یــادم بیــاد ســربازهای نــا امیــد بهتــر مــی جنگــن، ســربازهایی 

کــه راه فــرار نــدارن... 

ــاد  ــدای فری ــه. ص ــی کن ــگاه م ــرش رو ن ــاالی س ــه داده و ب ــنگ تکی ــه س ــه تخت ــا ب علیرض
ــه.  ــنیده می ش ــه ش ــت تپ ــی دن از پش ــب رم م ــی ش ــا رو در تاریک ــه گرازه ــکارچی هایی ک ش
ــه کــه  ــزرگ آب ــن ب ــاره صــدای شــلیک بلنــد می شــه. انعکاســش تــوی کوه هــا شــبیه یــه گال دوب
جایــی تــوی آســمون خالیــش مــی کنــن. علیرضــا کنــار تختــه ســنگ نشســته و دســتش رو روی 
ــی رو کــه آروم آروم از الی انگشــت هاش  ــر قلبــش و گرمــای خون ســینه اش گذاشــته، درســت زی
ــاال  ــرده. ح ــروب ک ــوه غ ــنگی ک ــای س ــت صخره ه ــاه پش ــه. م ــاس می کن ــه احس ــح می ش ترش
ــه راه شــیری رو تــوی آســمون ببینــه. بــزرگ و درخشــان و غافلگیــر کننــده اســت. زخــم  می تون
زیــر ســینه اش رو فشــار مــی ده و فکــر مــی کنــه چــرا در فضایــی بــزرگ و بــی نهایــت گلولــه ای 
ــینه اش رو  ــه س ــه ای ک ــه  گلول ــر می کن ــوره. فک ــن بخ ــه م ــد ب ــت بای ــی درس ــن کوچک ــه ای ب
ــه  ــط ی ــیری فق ــن در راه ش ــه زمی ــی کن ــر م ــا ســت، فک ــه لوبی ــدازه ی ــرده درســت ان ــوراخ ک س
ــوی  ــی هــدف ت ــه ب ــه ســرگردان شــکارچی احمقــی ک ــا گلول نقطــه ی کوچیــک و ناپیداســت، ام
ــوره ...   ــینه اون بخ ــه س ــت ب ــد درس ــت بای ــای بی نهای ــن فض ــده در ای ــلیک ش ــب ش ــی ش تاریک
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ــام روی  ــر ج ــم. س ــی کن ــع م ــل رو قط ــاعت موبای ــگ س زن
تخــت مــی شــینم. لــپ تــاپ هنــوز روی میــز کارم روشــنه و نــور 
ــور  ــده. در ن ــاق تابی ــوی ات ــگرش ت ــه ی نمایش ــی از صفح ضعیف
آبــی کــم رنــگ لــپ تــاپ بــه انگشــت های دســتم نــگاه مــی کنــم. 
بــه صــدای شــلیک تفنــگ شــکارچی هــا در تاریکــی شــب فکــر 
ــای خــون خــودش رو  ــه گرم ــردی ک ــم و شــخصیت م ــی کن م
روی انگشــت هــاش حــس مــی کنــه.  بایــد صورتــم رو بشــورم. 
بایــد دوبــاره بشــینم پشــت میــز و شــروع کنــم بــه نوشــتن. ایــن 
تنهــا فرصتیــه کــه دارم. مثــه ســربازی کــه فقــط در تاریکی شــب 
مــی تونــه از ســنگر بیــرون بیــاد. یــا شــکارچی کــه تمام شــب پشــت 
ــاعت های  ــن س ــت. ای ــراز هاس ــیدن گ ــر رس ــنگ منتظ ــه س تخت
ــی دزدم،  ــی م ــه از زندگ ــه ک ــه ای از زمان ــب تیک ــه ش نیم
ــالگی  ــل س ــه از چه ــح. تیک ــش صب ــا ش ــم ت ــه و نی ــاعت س س
ــتن  ــرای نوش ــا. ب ــا و کلمه ه ــا تصویره ــدن ب ــرای جنگی ــن ب م
ــزی  ــچ چی ــه هی ــزی ک ــاختن چی ــرای س ــازه، ب ــتان ت ــه داس ی
ــدی،  ــا امی ــب ن ــخ و عجی ــم تل ــردن طع ــزه ک ــزه م ــت و م نیس
ــه.  ــرت می پرون ــواب از س ــه خ ــی ک ــس و غلیظ ــای گ ــم چ طع
ــزی  ــده ام، چی ــوز زن ــه هن ــن ک ــاد آوردن ای ــه ی ــرای ب دردی ب
ــه راحتــی فرامــوش می شــه. درتمــام طــول  کــه در طــول روز ب
روز مــن فقــط یــه کارشــناس اخراجــی تاریخــم کــه در کارگاهــی 
زیــر زمینــی تخته هــای پالســتیکی کفــش رو زیــر دســتگاه پــرس 
ــدی تنهــا پیــش از  ــه کارشــناس بیــکار، مثــه خداون مــی ذاره، ی
خلــق جهــان یــا  پیامبــری بــی معجــزه و کتــاب. یــه شکســت 
خــورده معمولــی بــا انبوهــی از رؤیاهــای ناتمــام. پــر از زن 
ــی  ــه های ــده، بچ ــی ش ــم متالش ــردان از ه ــه کاره، م ــای نیم ه
ــده  ــازی پراکن ــن ب ــه زمی ــار ی ــه و کن ــون گوش ــه هاش ــه تک ک
ــت... ــده اس ــوز زن ــه هن ــورده ک ــر خ ــکارچی تی ــه ش ــا ی ــت ی اس

ــوزنه.  ــی س ــه انگشــت هاش رو م ــه ک ــدر داغ ــازه اون ق خــون ت
جایــی همیــن نزدیکــی بــاد خنــک شــبانه علف هــای بلنــد رو تکون 
مــی ده. علیرضــا فکــر مــی کنــه قبــل از ایــن کــه هــوا روشــن بشــه 
ــوده  ــاری ب ــن ب ــروز آخری ــه خورشــید دی ــی کن ــر م ــرم. فک می می
ــاری ســت  ــن ب ــن آخری ــه ای ــی کن ــر م ــده، فک ــاب رو دی ــه آفت ک
ــم. ــی بین ــمون م ــوی آس ــیری رو ت ــان راه ش ــار درخش ــه غب ک

   
بــا یــه لیــوان بــزرگ چــای غلیــظ پشــت میــز، جلــوی لــپ تــاپ 
مــی شــینم و بــه نــور آبــی نــگاه مــی کنــم. ســربازی کــه در تاریکی 
نیمــه شــب از ســنگرش بیــرون مــی آیــد و آروم آروم وســط میدون 
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ــال  ــط م ــه فق ــی ک ــگ بزرگ ــدون جن ــی ره. می ــو م ــن جل می
خودشــه. ایــن دو ســاعت و نیــم زمانیــه کــه از زندگــی دزدیــم تــا 
تیکه هــای از هــم پاشــیده  دنیــام رو کنــار هــم بچینــم. دنیایــی 
ــچ  ــم هی ــاز ه ــه ب ــاخته می ش ــی س ــه تمام ــی ب ــی وقت ــه حت ک
ــه ســایه اســت  ــه داســتانه، ی ــاز هــم فقــط ی ــزی نیســت، ب چی
کــه مــی تونــی از وســطش عبــور کنــی. امــا ســایه هاش حرکــت 
مــی کنــن، زن هــاش لبخنــد مــی زنــن و مردهــاش راه مــی رن.

ــه آروم  ــی کن ــاس م ــرده. احس ــوراخ ک ــه اش رو س ــه ری گلول
آروم داره پــر از خــون مــی شــه و نفــس کشــیدنش ســخت تــر 
مــی شــه. بــه راه شــیری نــگاه مــی کنــه و فکــر مــی کنــه هنــوز 

خیلــی مونــده تــا هــوا روشــن بشــه.

اولیــن داســتانم کــه منتشــر شــد شــونزده ســالم بــود. داســتان 
ــوی  ــت همینگ ــی از ارنس ــتان کوتاه ــار داس ــت کن ــن درس م
ــود. وقتــی حــروف چاپــی اســم خــودم رو پشــت  چــاپ شــده ب
جلــد مجلــه خونــدم، احســاس کــردم می تونــم چیــزی رو تــوی 
ــم  ــه بفهم ــود ک ــان الزم ب ــال ها زم ــی س ــدم. ول ــر ب ــا تغیی دنی
ــن. ــر نمی کن ــا تغیی ــوی دنی ــت ت ــچ وق ــا هی ــن چیزه واقعی تری

بفهمــم وقتــی همیشــه بــه دنبــال تغییــر دادن چیــزی هســتی، 
نمی تونــی واقعــی تریــن چیزهایــی رو کــه همیشــه دور و بــرت 
ــه همیشــه  ــن ک ــرای ای ــم ب ــته باشــی. بفهم هســتن دوس داش
ــه  ــاز ب ــده نگــه داری نی ــت زن ــوی دل ــر چیــزی رو ت آرزوی تغیی
ذخیــره بزرگــی از خشــم داری. ارنســت همینگــوی تــوی بیســت 
و ســه ســالگی زیباتریــن رمــان قــرن رو نوشــت، ولــی مــن تــوی 
چهــل ســالگی هنــوز دارم تختــه کفش هــا رو پــرس مــی کنــم. 
همیشــه نوشــتن چیــزی شــبیه »خورشــید همچنــان مــی دمــد« 
ــبیه  ــی ری. ش ــمتش م ــه س ــه ب ــه همیش ــی ک ــود. افق آرزوم ب
همینگــوی شــدن جایــزه ی بــزرگ زندگیــم بــود. افقــی کــه هــر 

چــی بیشــتر بــه ســمتش مــی ری، بیشــتر گــم مــی شــی. 

صــدای خــش خــش تــازه ای رو از الی علــف هــای بلنــد می شــنید. 
بعــد دو نقطــه درخشــان رو دیــد کــه بهــش زل زده بودن. چشــم هایی 
وحشــی و واقعــی کــه هیــچ وقــت تــا ایــن انــدازه از نزدیــک ندیــده 
بــود. چشــم هــا تــوی تاریکــی بهــش نزدیــک مــی شــدن. فکــر 
ــداره.  ــاد کشــیدن هــم فایــده ای ن کــرد حــاال دیگــه حتــی فری
ــر  ــی دادن دورت ــا رو رم م ــراز ه ــه گ ــا ک ــکارچی ه ــدای ش ص
شــده بــود. علــف هــای بلنــد بــاز هــم خــش خــش کــردن و دو 
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نقطــه  روشــن جلــو تــر اومــدن. حــاال مــی تونســت صورتــش رو تــو 
نــور ســتاره هــا از نزدیــک ببینــه. یــه روبــاه بــود. یــه روبــاه واقعــی. 
فکــر کــرد چــرا از مــن نمــی ترســه؟ چــرا فــرار نمــی کنــه؟ هیــچ 
وقــت تصــور نمــی کــرد چنیــن چیــزی رو یــه روز بــا چشــم هــای 
خــودش ببینــه. یــه روبــاه واقعــی کــه درســت تــوی چنــد متریــش 
واســته و بهــش نــگاه می کنــه. شــاید هــم مــرده بــود. بــرای همیــن 
روبــاه ازش نمــی ترســید. حیوون هــا بــوی مــرگ رو خــوب حــس 
ــه  ــن کــه هنــوز مــی تون می کنــن.  نفــس عمیقــی کشــید و از ای
ــدای  ــد. ص ــحال ش ــه خوش ــاس کن ــینه اش احس ــوی س درد رو ت
ــوز  ــا هن ــنید ام ــی ش ــاش م ــوی شــش ه ــای خــون رو ت حباب ه
مــی تونســت نفــس بکشــه. روبــاه ســرش رو جلــو آورد و بــو کشــید. 
ــوی ضمــغ  ــازه و ب ــوی فلــزی خــون ت ــوی عــرق دم مــرگ، ب ب
علــف هــای وحشــی کــه ســاقه شــون زیــر وزن تــن او خــم شــده 
بــود، بــوی خــاک کــه نــم صبحگاهــی هــوا رو جــذب مــی کــرد، 
ــاف. صــدای  بــوی پشــم کهنــه یــه ژاکــت ســوراخ شــده دســت ب
نفــس کشــیدن روبــاه رو مــی شــنید. حیــوون نفس عمیقی کشــید 
و بعــد الی علف هــای بلنــد برگشــت. صــدای خــش خــش علف هــا رو 

کــه کــم کــم داشــت دور مــی شــد تــوی تاریکــی می شــنید. 

ــت  ــور پش ــتری روی مانیت ــرعت بیش ــا س ــا ب ــه ه ــاال کلم ح
ســر هــم ردیــف مــی شــن. آدم هایــی کــه ســاختم شــروع بــه 
ــه ی  ــه کارخون ــای ی ــرخ دنده ه ــه چ ــن. مث ــی کن ــرف زدن م ح
بــزرگ و قدیمــی کــه بــا ســر و صــدا و غیژغیــژ ســائیده شــدن 
تکــه هــای فلــز بــر روی هــم کــم کــم بــه حرکــت در مــی یــان 
ــاره.  ــه حرکــت درمی ی و حرکــت هــر چــرخ، چــرخ بعــدی رو ب
همــه آدم هــای مــن: یــه خیــاط لبــاس هــای شــب، یــه ســرباز 
مــرده کــه هنــوز داره خاطراتــش رو مــرور مــی کنــه، یــه دختــر 
ــه  ــه شــکارچی ک ــره شــده، ی ــه خــودش خی ــه ب ــوی آین ــه ت ک
بــه صــدای حبــاب هــای خــون تــوی ریــه هــاش گــوش مـــیده و بــه 
راه شـــیری خیــره مونـــد... هــر چــی جلوتــر میــرم گــرم تــر میشــم. 
فکرمــی کنــم نوشــتن چیــزی شــبیه متالشــی کــردن خودتــه بــرای 
ایــن کــه بتونــی بــا تکــه هــای خــودت آدم هــای تــازه ای بســازی. 
ارنســت همینگــوی یــه جــا می گــه »مــا کســایی  رو کــه دوس داریم 
بــا قلــب مــون میخریــم، بــرای همیــن ممکنــه یــه تیکــه از قلبــت 
تــوی اســپانیا زیــر چــرخ های یــه آمبوالنــس بمیــره، تکــه ای از قلب 
تــوی هتلــی در پاریــس جــا بمونــه یــا تــوی آفریقــا بــا یــه گلولــه 
کارش تمــوم بشــه.« تــوی نــور آبــی لــب تــاب غــرق شــدم و فکــر 
مــی کنــم فقــط آدم هــا نیســت کــه مــا بــا قلــب مــون مــی خریــم. 
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شکســت ها و آرزوهــای بربــاد رفتــه هــم هــر کــدوم تیکــه ای از 
تــو رو جــدا می کنــه و مــی بــره. تمــام پــل هــای پشــت ســرت 
ــر  ــد همیشــه بهت ــا امی ــا ســربازهای ن ــه، ام ــی کن رو خــراب م
ــر  ــزه و منتظ ــچ معج ــه منتظرهی ــربازهایی ک ــن. س ــی جنگ م
هیــچ تغییــری نیســتن. تجربه هــای زیــاد تــوی زندگــی الزمــه 
ــی،  ــدی رو درک کن ــا امی ــای جــذاب ن ــف رنگ ه ــا همــه طی ت
کهکشــانی از هیــچ، مثــه فضــای پــوچ و خالــی و بــی نهایــت بیــن 
الکترون هــای اتــم کــه جهــان رو ســاختن. همــه جهــان از فضــای 
خالــی بیــن الکترون هــا ســاخته شــده. ولــی ســال های زیــادی 
ــاز داری  ــر نی ــی کمت ــر بش ــی قوی ت ــی هرچ ــه بفهم ــه ک الزم
بــرای هــر چیــزی تــوی زندگیــت معنایــی پیــدا کنــی. ایــن کــه 
ــد  ــده امی ــز در آین ــه چی ــزی ب ــر چی ــرای دوســت داشــتن ه ب
ببنــدی، ایــن کــه بفهمــی کشــف همــه  رنــگ هــای عجیــب و 
ــه جــور هنــره. هنرمنــد  ــا امیــدی ی جــذاب و هیجــان انگیــز ن

ــدی. ناامی

ــه تختــه  ترشــح خــون آروم آروم داره کــم مــی شــه. علیرضــا ب
ــاش  ــت ه ــون رو روی انگش ــدن خ ــرد ش ــه داده و س ــنگ تکی س
احســاس مــی کنــه. ممکنــه تــا روشــن شــدن هــوا زنــده بمونــه؟ 
چــه قــدر تــا روشــن شــدن هــوا مونــده؟ هنــوز از دور دســت هــا 
صــدای شــلیک تفنــگ هــای شــکاری شــنیده مــی شــه. احتمــاالً 
تــا زمانــی کــه هــوا کامــاًل روشــن نشــه، شــکارچیا متوجــه چیــزی 
نمــی شــن. چــه قــدر بــه روشــن شــدن هــوا مونــده؟ یــه فرصــت 
بــی نهایــت. شــاید طوالنــی تــر از همــه زندگیــش.  اون قــدر کــه 
مــی تونــه هــر چــه قــدر دلــش خواســت بــه هــر گوشــه از آســمون 
نــگاه کنــه. از جایــی کــه  راه شــیری  در آســمون  پدیــدار می شــه  
تــا  جایــی کــه  پشــت  صخره هــای ســنگی قلــه کــوه فــرو مــی ره. 
چــه قــدر احمقانــه اســت کــه بخــواد منتظــر روشــن شــدن هــوا 
بمونــه. چــه قــدر رقــت انگیــز و حســرت بــاره کــه امیــدوار باشــه 
شــکارچی ها برگــردن و پیــداش کنــن. امیدهایــی کــه پــر از 
تــرس مــرگ هســتن. امیــدواری هایــی  کــه آروم آروم مســمومت 
مــی کنــن. تســلیمت مــی کنــن. ولــی ســربازهای نــا امیــد بهتــر 
ــدارن.  ــتن ن ــرای برگش ــی ب ــه راه ــربازهایی ک ــد. س ــی جنگن م
ــاد  ــد. ب ــده ان ســربازهایی کــه فقــط مــی جنگنــد چــون هنــوز زن
خنــک شــبانه کــه الی علــف هــای بلنــد مــی گــذره بــه صورتــش 
ــانیش رو  ــای روی پیش ــاد داره موه ــرد ب ــاس ک ــوره. احس ــی خ م
ــام  ــت تم ــطح پوس ــر س ــه زی ــض رو ک ــان نب ــی ده. ضرب ــون م تک
ــدر  ــه ق ــه. چ ــی کن ــاس م ــه احس ــی تپ ــم م ــش آروم و منظ تن

سالهای زیادی الزمه که 
بفهمی هر چی قوی تر 
بشی، کمتر نیاز داری 
برای هر چیزی توی 
زندگیت معنایی پیدا 

کنی.
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عجیبــه کــه هیــچ وقــت تــا ایــن انــدازه زنــده بــودن خــودش رو احســاس نکــرده بــود. 
  

تــا وقتــی ســپیده ی صبــح رو از پشــت پــرده هــای پنجــره مــی بینــم همیــن طــور فقــط مــی نویســم. 
آخریــن ســیگار شــبم رو روشــن مــی کنــم. شــکارچی زخمــی در ســکوت بــه گذشــت لحظــه های شــب 
نــگاه مــی کنــه ومنتظــر هیــچ چیزی نیســت. حــاال تا ســاعت هشــت و نیــم فرصــت دارم که بخوابــم. بعد 
بیــدار بشــم یــه لیــوان شــیر بخــورم و بــرم ســر کار؛ کارگاهــی پــر از بوی حــالل های چســب و چــرم تازه. 
تــوی تاریــک روشــنای ســپیده دم روی تختــم دراز مــی کشــم. هنــوز نمــی دونــم شــکارچی زخمــی تــا 
صبــح زنــده می مونــه یــا می میــره. امــا احتمــاالً تــا روشــن شــدن هــوا کــم کــم مــی فهمــه وقتــی بــدون 
هیــچ امیــدی مــی جنگــی هیــچ وقــت شکســت نمــی خــوری. وقتــی منتظــر هیــچ جایــزه ای در آینــده 
نیســتی شکســتی هــم وجــود نــداره. معجــزه نا امیــد، معجــزه هنــر ناامیــدی کــه حتی بعــد از چهل ســال 
شکســت بــاز هــم ســر پــا نگــرت مــی داره، چیــزی کــه باعــث مــی شــه وســط بــوی غلیــظ حــالل هــای 
چســب ذوب نشــی، چیــزی کــه وقتــی همــه آرزوهــات بر بــاد مــی رن نمــی ذاره از هم بپاشــی، چیزی که 
باعث می شــه از جنگیدن دســت نکشــی، دســت نکشــی، دســت نکشــی، دســت نکشــی، دســت نکشــی، 
چــون می دونــی یــا می میــری یــا بــا تمــام تنــت از زندگــی، از همــه اون چیــزی کــه از زندگــی مــی خوای 
کام می گیــری. چــون مــی دونــی تمــام اون لحظــه هایــی کــه مــی جنگیــدی صاحــب واقعــی زندگیــت 
بــودی، بدونــی زندگیــت بــدون ایــن کــه دنبــال معنایــی بــراش باشــی ارزش اون رو داشــتن کــه بــراش 
بجنگــی و بمیــری. هنرمنــد ناامیــدی، هنــری کــه بهتریــن لحظه هــای زندگــی رو خلــق مــی کنــه.  مــن 
در همیــن لحظــه یکــی از قدرتمنــد تریــن آدم هایــی هســتم کــه داره روی کــره زمیــن نفــس می کشــه. 
فرامــوش  کــردم  خلــق  کــه  رو  آدم هایــی  همــه   بایــد  حــاال  می شــه.  روشــن  داره  هــوا 
ــم  ــه بدن ــد ب ــم. بای ــد بخواب ــدن. بای ــه ب ــون ادام ــی ش ــه زندگ ــا ب ــم ت ــون کن ــد رهاش ــم. بای کن
اســتراحت بــدم بــرای جنگــی کــه فــردا شــب ســاعت ســه و نیــم دوبــاره شــروع می شــه.

هــوا داره کــم کــم روشــن مــی شــه. باد ســرد تــر شــده. غبــار راه شــیری در آســمون ناپدید شــده، خون 
ریــزی قطــع شــده. علیرضــا بــه تختــه ســنگ تکیــه داده و داره بــه تغییر رنگ آســمون نــگاه می کنــه. دو 
تــا از شــکارچی هــا دارن از دامنــه کــوه پاییــن مــی یــان. بعــد وامــی ســتن و بــه نقطــه ای خیره می شــن. 
یکــی از اون هــا بــا انگشــت تختــه ســنگ رو نشــون مــی ده. بعــد هــر دو  شــروع بــه دویــدن مــی کنــن.
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سفر دور و دراز  به وطن
گفت و گو  با  دکتر صفدر تقی زاده

گفت و گو  از: علی  عظیمی نژادان

نزدیک به هفتاد سال است در عرصه های مختلف مرتبط با ادبیات معاصر غرب و ایران مشغول 
فعالیت است. کتابها و مقاالت فراوانی را در این عرصه منتشر کرد. امیدواریم در این مجال با زوایای 

تازه ای از زندگی و ایده های جناب استاد تقیزاده آشنا شویم.

شــما در 25 خــرداد 1311 در آبــادان متولــد شــدید از چــه زمانــی عالقــه منــد 
بــه مطالعــه در زمینــه ادبیــات داســتانی غــرب و ایــران شــدید؟

بنــده در آبــادان متولــد شــده و در مدرســه فرهنــگ بــودم . دورة متوســطه و دبیرســتان را در رازی 
آبــادان گذرانــدم. دوره پربــاری بــود. در دبیرســتان رازی آبــادان آن موقــع آقــای نجــف دریابنــدری و 
آقــای فریدونــکار شــاعر آن ایــام بــرای خودشــان بــرو و بیایــی داشــتند. دبیرســتان رازی در حقیقت 
دوره تجربــه پیــدا کــردن و وارد دنیــای هنــر و ادبیــات شــدن بــود. دبیرســتان رازی اســتادان درجــه 
یکــی داشــت یــک گــروه ارکســتر فرنگــی داشــت و یــک گروه ارکســتر ســنتی که مــن هنــوز تصویر 
آن جوانــی کــه ساکســیفون مــی زد در ذهنــم هســت. بــرای مــا کــه تازه بــه دبیرســتان آمــده بودیم 
خیلــی جــذاب بــود بعــداً جلســات ســخنرانی هــم برگــزار مــی شــد. عــالوه بــر اینهــا یک نشــریه هم 
داشــت کــه ســالی یــک بــار منتشــر مــی شــد و فعالیتهــای فرهنگــی دبیرســتان را معرفــی مــی کرد.

استاد شما هم در آن نشریه مطلب داشتید؟
ــه  ــودم و برنام ــازه ســالهای اول دبیرســتان ب ــب نداشــتم، چــون ت ــر مــن در آن نشــریه مطل خی
ــای  ــم دنی ــا ه ــم. در آنج ــری رفت ــگاه هن ــه پژوهش ــه مدرس ــن ب ــه م ــد ک ــن ش ــا ای ــدی م بع
ــه  ــاب »خیم ــار کت ــن ب ــرای اولی ــا ب ــای م ــم ه ــی از معل ــر. یک ــای دیگ ــم ه ــا معل ــود ب ــری ب دیگ
ــه  ــد ک ــاب موحــب ش ــن کت ــه ای ــرد و مطالع ــی ک ــا معرف ــه م ــک را ب ــادق چوب ــازی« ص شــب ب
ــینقلی  ــل حس ــندگانی مث ــع نویس ــود. آن موق ــوض ش ــی ع ــور کل ــه ط ــا ب ــه م ــیر مطالع مس
ــدا  ــه پی ــا عالق ــه آنه ــم ب ــده ه ــه بن ــد ک ــام بودن ــراد مطــرح آن ای مســتعان و جــواد فاضــل از اف
ــل  ــواد فاض ــه ج ــتم ب ــه نوش ــدم و نام ــد ش ــه من ــائل عالق ــن مس ــه ای ــاره ب ــک ب ــه ی ــردم. ب ک
ــد  ــته بودن ــب نوش ــم مطل ــداری ه ــد و مق ــن دادن ــرای م ــه را ب ــواب نام ــم ج ــان ه ــه ایش ک
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و از ایــن حیــث خوشــحال کــه بنــده عالقــه منــد بــه کار ادبیــات و داســتان و... هســتم.

ــا آنهــا آشــنا شــدید، کارهــای  ــی کــه شــما ب پــس اولیــن داســتانهای ایران
جــواد فاضــل و مســتعان بــود، امــا اولیــن کار جــدی کــه شــما را متحــول کــرد 

مجموعــه داســتان»خیمه شــب بــازی« مرحــوم صــادق چوبــک. درســته؟
ــن  ــود در ای ــه خــرج داده ب ــی ب ــار ابتکارات ــرای اولیــن ب ــک ب ــای صــادق چوب ــاًل درســته. آق کام
داســتانها کــه بعــداً مــن متوجــه شــدم ایشــان از روی یکــی از داســتانهای نویســنده خارجــی بــه 
نــام آلبــرت مذارکــس الهــام گرفتــه و ایــن داســتان را نوشــته. خالصــه داســتان صــادق چوبــک کــه 
اســمش »عــدل« بــود عبــارت بــود از یــک اســبی در یــک جــوی آبــی کــه یــخ زده بــود افتــاده 
ــی  ــر کس ــدند و ه ــع ش ــه جم ــن صحن ــراف ای ــده ای دور و اط ــته و ع ــا شکس ــت و پ ــود و دس ب
ــوم  ــی معل ــوده ول ــا درشــکه اش ب ــن ب ــه ای ــد ک ــی گوی ــاًل بچــه ای م ــرد. مث ــی ک ــار نظــر م اظه
ــا  نیســت درشــکه اش االن کجاســت. بعدهــا مــن در نوشــته هــای آلبــرت والســت -کــه چنــد ت
کار از آن بــه فارســی ترجمــه کــردم- مضمــون ایــن داســتان را دیــدم. البتــه ایــن تنهــا داســتانی 
بــود کــه صــادق چوبــک در کتــاب »خیمــه شــب بــازی« بــا الهــام از یکــی از نویســندگان خارجــی 
گرفتــه بــود، ولــی مابقــی داســتانهایش آنچنــان اصیــل بــود و آنچنــان بومــی کــه خیلــی بــه دل 
ــود. ــاه ب ــک در نوشــتن داســتانهای کوت ــب صــادق چوب مــی نشســت و نشــانه ذوق و قریحــه غری

بــا مطالعــه مجــدد داســتانی کــه شــما ترجمــه کردیــد یعنــی واقعــه ســرپیچ 
خیابــان اثــر آلبــرت والســت و مقدمــه ای کــه هــم در مجلــه »آرش« در خــرداد 
1342 بــه چــاپ رســید در همــان جــا شــما در ترجمــه مشــترکی کــه بــا شــادروان 
محمدعلــی صفریــان داشــتید متذکــر شــدید کــه شــباهت داســتان هــا بــا هــم 
ــک در  ــری از صــادق چوب ــم تأثیرپذی ــز اســت. مــن فکــر مــی کن شــفگت انگی
ــه کار گرفتیــد محــدود  ــه خصــوص شــما در زمینــه ترجمــه ب کارهایــی کــه ب
ــر از  ــه دیگ ــک زمین ــان؛ ی ــرپیچ خیاب ــه س ــتان واقع ــن داس ــه همی ــد ب نمیش
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ــای  ــان در کاره ــای صفری ــما و آق ــری ش تأثیرپذی
ــار  ــه آث ــتید در ترجم ــم داش ــا ه ــه ب ــترکی ک مش
مختلــف نویســندگان غربــی مثــل توجــه بــه یوجین 
اونیــل نمایشــنامه نویــس برجســته آمریکایــی دیده 

مــی شــود... درســته؟
بلــه

با خود صادق چوبک کی آشنا شدید؟
از ســال 1325 یــا 1326 بــود و ایــن کــه شــما مــی فرماییــد 
ــک نمایشــنامه  ــا ی ــار م ــن ب ــرای اولی ــاًل درســت اســت. ب کام
اونیــل کــه خــود صــادق  از یوجیــن  کوتاهــی خواندیــم 
چوبــک ایــن را ترجمــه کــرده بــود. بــرای آن ایــام نمایشــنامه 
ــه  ــدید ک ــه ش ــت متوج ــاًل درس ــما کام ــود. ش ــه ای ب مبتکران
ــت و  ــئت گرف ــا نش ــل« از اینج ــن اونی ــه »یوجی ــا ب ــه م عالق
ادامــه پیــدا کــرد. امــا شــاید یــک نکتــه جــذاب در ایــن جــا 
وجــود دارد ایــن اســت کــه نوشــته های»یوجیــن اونیــل« بــه 
ــه  خصــوص ایــن نمایشــنامه کوتاهــش اصــاًل قابــل خوانــدن ب
ــات را  ــدای کلم ــدر ص ــان آنق ــی ایش ــت یعن ــی نیس انگلیس
درآورده کــه کســی دیگــر متوجــه معانیــش نمــی شــود. ولــی 
ــا  ــه م ــود ک ــن ب ــاد ای ــه افت ــی ک ــک اتفاق ــگام ی در همــان هن
در پژوهشــکده نفــت آبــادان بــه توصیــه یکــی از معلمــان هــر 
ــه ســینما مــی رفتیــم و فیلــم ســینمایی  ــار ب هفتــه دو ســه ب
داســتانهای  کــه  شــدیم  متوجــه  قضــا  از  دیدیــم.  مــی 
ــم ســینمایی نشــان داده  ــک فیل ــه صــورت ی ــم ب ــل« ه »اونی
ــردم.  ــرت ک ــدم و حی ــم دی ــودم رفت ــده خ ــود و بن ــی ش م

کدام فیلم بود استاد؟
فیلــم »ســفر دور و دراز بــه وطــن«. خالصــه نمایشــنامه عبــارت 
ــود  ــام رک ــتند در ای ــه نتوانس ــر ک ــد نف ــه: چن ــن ک ــت از ای اس
ــای  ــتی ه ــوار کش ــد، س ــدا کنن ــکا کاری پی ــادی در آمری اقتص
مســافرتی شــدند و رفتنــد تــا یکــی دو ســال روی آب و کاالهایی بردند 
و بعــد از دو ســال برگشــتند بــه همــان جــا و همــان بنــدر و پولــی کــه 
ــا  گیرشــان مــی آمــد یــک ســرمایه مــی شــود کــه مــی تواننــد ب
ــال  ــد از دو س ــی بع ــا وقت ــد . آنه ــه بدهن ــان را ادام آن زندگیش

صادق چوبک

یکی از معلمهای ایرانی ما 
برای اولین بار کتاب خیمه 
شببازی اثر صادق چوبک را 
به ما معرفی کرد و مطالعه 
این کتاب موحب شد که 
ما مسیر مطالعه ما به طور 
کلی عوض شود.
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ــد!  ــل نکردن ــه تحم ــختیهایی ک ــه س ــوند چ ــی ش ــدر م وارد بن
ــه ای آنجــا  ــه آن بنــدر اولیــه، یــک کاف ــد ب ــر مــی گردن وقتــی ب
ــد. در  ــی دهن ــت م ــا از دس ــان را آنج ــه دار و ندارش ــوده و هم ب
پایــان ســوار کشــتی بعــدی کــه از همــان جــا حرکــت مــی کــرده 
ــد.  ــی کنن ــاره مســافرت م ــرای دو ســال دیگــر دوب ــی شــوند و ب م

پــس از همــکاری مشــترك آقــای رضا سیدحســینی 
بــا عبــده تــوکل کــه نخســتین افــرادی بودنــد کــه 
در ایــران ترجمــه مشــترکی داشــتند شــما و آقــای 
ــع  ــه در واق ــد ک ــی بودی ــن گروه ــان دومی صفری
ترجمــه هــای مشــترکی بــا هــم داشــتید. بــا آقــای 

صفریــان از کــی آشــنا شــدید؟
ــادان آشــنا شــدم.  ــت آب ــان در پژوهشــکده نف ــای صفری ــا آق ب
ــه از  ــرد ک ــی ک ــذب م ــی را ج ــش پژوهای ــکده دان ــن پژوهش ای
ــد و در نتیجــه هــر کــدام از یــک  ــف مــی آمدن شــهرهای مختل
شــهری بودنــد. البته یــک امتحــان ورودی هم داشــت. آنجــا را آقای 
ــر آن دو،  ــد. عــالوه ب ــد« و »فــری مــن« مدیریــت مــی کردن »بران
خانــم »اســکلت فیلــد« زبــان انگلیســی درس مــی داد. آقــای »فری 
مــن« ایــن ضــرب المثلــی کــه مــی گوینــد کلــه اش بــوی قورمــه 
ســبزی مــی دهــد، بــرای خــودش عوالمــی داشــت و در کار تئاتــر 
ــرار شــد ایشــان یــک نمایشــی  ــود. ق و ادبیــات و ســینما هــم ب
بیاوردنــد روی صحنــه. از قضــا آقــای محمدعلــی صفریــان، علــی 
لیاقتــی و بنــده را انتخــاب کردنــد کــه در ایــن نمایــش شــرکت 
ــش و  ــود از کار نمای ــردار نب ــه اصــاًل روحمــان خب ــا ک ــم. م کنی
ــم.  ــن نمایــش را اجــرا کردی ــم ای ــن حرفهــا، رفتی بازیگــری و ای
ــن آنجــا کــه بیشــتر  ــن نمایــش مــورد اقبــال حاضری طــوری ای
خانــواده آن دانــش پژوهــان بودنــد قــرار گرفت که پیشــنهاد شــد 
مــا ایــن نمایشــنامه را بــه فارســی هــم اجــرا کنیــم. بعــد آقــای 
ــه  ــه مــا گفــت کــه کســی هســت کــه ایــن را ب »فــری مــن« ب
فارســی ترجمــه کنــد. بنــده و آقــای صفریــان بــی هیــچ مقدمــه 
قبلــی و بــدون اطــالع از ذوق همدیگــر، آمدیــم و ایــن نمایشــنامه 
را ترجمــه کردیــم کــه بــه فارســی هــم اجــرا شــد و خیلــی مــورد 
ــان  ــای صفری ــا آق ــده ب ــق بن ــن طری ــه ای ــت. ب ــرار گرف ــال ق اقب
آشــنا شــدم و یکــی از کارهایــی کــه خانــم »اســکلت فیلــد« برای 
ــود کــه داســتان  ــن ب ــا انجــام مــی داد ای پیشــرفت انگلیســی م
هــای کوتاهــی از نویســنگان بنــام مــی آورد تــا مــا با فرم داســتان 

 ما در پژوهشکده نفت 
آبادان به توصیه یکی از 
معلمان هر هفته دو سه 

بار به سینما می رفتیم و 
فیلم سینمایی می دیدیم. 

از قضا متوجه شدیم که 
داستان های »اونیل« هم 

به صورت یک فیلم سینمایی 
نشان داده می شود و بنده 
خودم رفتم دیدم و حیرت 

کردم.
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کوتــاه هــم آشــنا شــویم. بــه این طریــق همــکاری ما بــا آقــای محمدعلــی صفریــان ادامه پیــدا کرد. 

اســتاد، آن نمایشــی کــه اجــرا کردیــد بــه عنــوان پــروژه فــارغ التحصیلــی تــان 
اجــرا کردیــد یعنــی شــما و آقــای صفریــان و لیاقتــی، یــا نمایشــنامه دیگــری کار 

کردیــد؟
را  اونیــل«  »یوجیــن  موقــع  آن  مــا  اصــاًل  بــود.  دیگــری  نمایشــنامه  ایــن  خیــر، 
صــادق  آقــای  کــه  دیگــری  نمایشــنامه  خوانــدن  بــا  و  آمدیــم  بعدهــا  شــناختیم.  نمــی 
ایــن  شــناختیم.  را  اونیــل«  »یوجیــن  بــود  کــرده  چــاپ  »ســخن«  مجلــه  در  چوبــک 
نمایشــنامه دیگــری بــود کــه خــود آقــای »فــری مــن« بــرای مــا انتخــاب کــرده بــود.

 
یادتان نبود اسمش چه بود؟

مثل این که اسمش »کلبه ای وسط جاده« بود.

 گفــت وگــو بــا »فاکنــر« کــه شــما ترجمــه کــرده بودیــد، گفــت وگــوی مهم و 
معروفــی اســت کــه  بعدهــا توســط مترجــم دیگــری هــم مجــدد پــس از ســالها 
ترجمــه شــد. در ایــن ترجمــه هــا ســهم شــما و آقــای صفریــان بــه چــه انــدازه 

بــود؟ یعنــی ویراســت نهایــی بــا چــه کســی بــود؟
گفــت وگــو بــا »ویلیــام فاکنــر« بســیار شــیرین و جــذاب بــود. در مجلــه ای منتشــر 
ــاپ  ــد از چ ــد. بع ــی ش ــر م ــس منتش ــه در انگلی ــس ران بوکمن«ک ــام »بوک ــه ن ــود ب ــده ب ش
ــه  ــه ترجم ــم ب ــروع کردی ــر ش ــم دیگ ــا ه ــدیم و ب ــیفته ش ــی ش ــور،  خیل ــه مزب آن در مجل
ــی  ــی جای ــد. خیل ــوم ش ــکا مرح ــان در آمری ــی صفری ــای محمدعل ــداً آق ــر.  بع ــای دیگ کاره
ــتند. ــی داش ــی قلب ــک ناراحت ــی ی ــا خانوادگ ــه اینه ــود ک ــن ب ــم ای ــش ه ــت علت ــف داش تأس

شــیوه ترجمــه دو نفــری مــا ایــن گونــه بــود کــه یــک صفحــه را بنــده مــی گرفتــم و ترجمــه مــی 
کــردم و بــه ایشــان مــی دادم، ایشــان مقایســه مــی کــرد و بــه مــن بــر مــی گردانــد و مندوبــاره این 
را نــگاه مــی کــردم و بــرای بــار ســوم هــر دو بــا هــم نــگاه مــی کردیــم. بــه ایــن طریــق ترجمــه های 
مــا چــون یــک اصالتــی پیــدا مــی کــرد شــهرت پیــدا کــرد. مــا در مجلــة »ســخن« دکتــر پرویــز 
ناتــل خانلــری کــه شــاید طوالنــی تریــن مجلــة ادبــی اســت کــه تــا حــاال منتشــر شــده، مطالبــی 
داشــتیم. ایــن بــرای خــود مــا هــم کــه بــرای اولیــن بــار نــگاه کردیــم یــک چیــز حیــرت آوری بــود؛ 
یعنــی در ده ســاله اول انتشــار مجلــه »ســخن« مــا کــه ســن و ســالمان هنــوز بــه آنجاهــا نرســیده 

بــود آنجــا مقالــه داشــتیم...

از یــک زمــان بــه بعــد همــکاری شــما بــا آقــای صفریــان قطــع شــد و هــر کــدام 
راه مســتقل خودتــان را پــی گرفتیــد، فکــر مــی کنــم از اواســط دهــه چهل. ایشــان 
بــرای خودشــان »دوبلینــی هــای جیمزجویــس« و »دل تاریکــی و جوانــی« »جــوزف 
کنــراد« را کار کردنــد و شــما هــم بــه ترجمــه هــای خودتــان در قالب مقــاالت متعدد 

و کتــاب ادامــه دادیــد. کمــی در ایــن بــاره توضیــح دهیــد.
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ــی شــدن صنعــت نفــت رخ  ــة مل ــی در زمین ــام تحوالت در آن ای
ــام  ــه ن ــرکتی ب ــه ش ــود ک ــن ب ــوالت ای ــن تح ــی از ای داد و یک
»شــرکت هــای عامــل نفــت ایــران« بــه وجــود آمــد کــه دفتــرش 
ــود.  ــه کارکنــان آنجــا ب ــای کامشــاد از جمل ــود و آق در تهــران ب
ــت و از  ــه ای نوش ــم نام ــا بودی ــا آنج ــه م ــادان ک ــه آب ــان ب ایش
دفتــر مرکــزی مــان خواســت کــه مــا را بــه تهــران بفرســتند تــا 
ــا دکتــر  ــادم هســت کــه ب ــا ایشــان همــکاری کنیــم. خــوب ی ب
کامشــاد صحبــت کــردم و گفتــم کــه بنــده حاضــرم بیایــم، آقــای 
صفریــان بــه علــت داشــتن چنــد نــوه نمــی توانــد بیایــد و دکتــر 
کامشــاد موافقــت کردنــد. بنــده پیــش خــودم فکــر مــی کــردم 
ــر  ــم، اگ ــی مان ــی م ــدت کوتاه ــک م ــران و ی ــی روم ته ــه م ک
دیدیــم کــه مــی توانیــم ادامــه بدهیــم و در زندگــی بــا اشــکالی 
ــی  ــر م ــورت ب ــن ص ــر ای ــم، در غی ــی مانی ــتیم م ــه نیس مواج
ــم  ــی وقتــی آمدی ــادان و جایمــان محفــوظ اســت، ول ــم آب گردی
مــن اولیــن کاری کــه کــردم ایــن بــود کــه تشــویق شــدم بــروم 
ادامــه تحصیــل بدهــم. در یــک امتحــان ورودی شــرکت کــردم 
ــرای  ــم ب ــران رفت ــه دانشــگاه ته ــا ســوم شــدم و ب ــر دوم ی و نف

گرفتــن فــوق لیســانس.

اســتاد، شــما زمانــی کــه در آبــادان بودید، شــما در 
شــرکت نفــت تــا آنجایــی کــه اطــالع دارم در اداره 
ــه انتشــارات  حســابداری حضــور داشــتید و بعــد ب

شــرکت نفــت منتقــل شــدید. درســته؟
درســته، آن موقــع هــا تابلــوی ایــن محــل اداره اطالعات بــود؛ در 
حقیقــت همــان روابــط عمومــی. در آنجــا کار مــا ایــن بــود کــه 
نشــریه ای منتشــر مــی کردیــم. البتــه ایــن نشــریه هــا از قبــل 
ــی  ــدا م ــش را حضــور پی ــه دوم ــا مرحل ــی شــدند، م منتشــر م
ــای  ــی »خبره ــود، یک ــا نشــریه ب ــادان دو ت ــاًل در آب ــم. قب کردی
ــی  ــرای مدت ــای روز را ب ــه«. خبره ــار هفت ــری »اخب روز« و دیگ
آقــای دکتــر محمدعلــی موحــد اداره مــی کــرد و اخبــار هفتــه را 

آقــای ابراهیــم گلســتان.

شــما و آقــای صفریــان کــدام روزنامــه هــا یــا کدام 
نشــریه هــا را منتشــر مــی کردیــد در آبــادان قبــل 

از ایــن کــه بــه تهــران بیاییــد؟



155دوماهنامه ادبی . شماره اول  1397

همانطــور کــه گفتــم، مــا مرحلــه دوم بودیــم. مرحلــه اول، آقــای 
دریابنــدری خبرهــای روز را انجــام مــی داد. بعــد از ملــی شــدن 
صنعــت نفــت مجلــه ای بــه نــام »مشــعل آبــادان« کــه بنــده و 
آقــای صفریــان مســئول ایــن نشــریه بودیــم. بخــش انگلیســی را 
بنــده اداره مــی کــردم   البتــه بــا همــکاری یــک آقــای انگلیســی   

و آقــای صفریــان بخــش فارســی را اداره مــی کــرد.

ــری  ــی و هن ــی و ادب ــائل فن ــم مس ــوای آن ه محت
ــود؟ ب

بله، کاماًل درسته و سرگرم کننده بود.

حــاال مــی رســیم بــه دوره ای کــه بــه تهــران وارد 
ــر  ــای دکت ــوت آق ــه دع ــه ب ــد ک ــدید. فرمودی ش
ــدید  ــل ش ــران منتق ــه ته ــما ب ــاد ش ــن کامش حس
ــانس  ــوق لیس ــد و ف ــه دادی ــان را ادام و تحصیالتت
زبــان و ادبیــات انگلیســی از دانشــگاه تهــران 
ــه از آن  ــان ک ــاله ت ــورد رس ــد. در م ــت کردی دریاف
دفــاع کردیــد بــرای دورة فــوق لیســانس، نکاتــی را 
بیــان بفرماییــد کــه موضوعــش چــه بــود و اســتاد 

ــود؟ ــی ب ــه کس ــما چ ــای ش راهنم
ــد آزرم  ــر احم ــای دکت ــام آق ــده در آن ای ــای بن ــتاد راهنم اس
ــارة  ــن درب ــد. م ــنده بودن ــم نویس ــان ه ــه خودش ــد. البت بودن
ــه  ــا مطالع ــتم ب ــردم و نوش ــم ک ــاله ای فراه ــر رس ــام فاکن ویلی
ــود و  ــر منتشــر شــده ب ــاره فاکن ــه درب ــری ک ــای دیگ ــاب ه کت
کتــاب هایــی کــه خــودم خوانــده بــودم از آثــار ایشــان. در آنجــا 
ــوق لیســانس خــودم را گرفتــم و کارم را ادامــه دام در همــان  ف
ــادم هســت  ــران. ی ــت ای ــل نف ــای عام ــرکت ه ــزی ش اداره مرک
کــه بــه نســبت آبــادان، تهــران، زمســتان هــای خیلــی ســردتری 
ــای  ــام آق ــه ن ــتم ب ــران داش ــنایی در ته ــک آش ــن ی ــت. م داش
دکتــر عبدالرحیــم احمــدی کــه نویســنده و داســتان نویــس بــود. 
خیلــی مــرا همراهــی مــی کــرد. ایشــان یــک بــار بــا خانــواده اش 
آمــده بودنــد بــه آبــادان و مهمــان مــا بودنــد و مــا ایشــان را مــی 
بردیــم و آبــادان را نشــان شــان مــی دادیــم. یــادم هســت کــه در 
همــان ایــام آن شــور و شــرهای مربــوط بــه ملــی شــدن صنعــت 
نفــت پیــش آمــد و بنــده را بــا آقــای صفریــان بــرای اولیــن بــار 
ــه  ــد ب ــا را بردن ــران. م ــه ته ــم ب ــد و آمدی ــا کردن ــوار هواپیم س

ویلیام فاکنر

متولد 1897 در  می سی سی پی
رمان »خشم و هیاهو«  او  
ششمین کتاب در فهرست  صد  
رمان  برتر انگلیسی قرن  بیستم  
قرار دارد.
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زنــدان قــزل قلعــه. مــا یــک ســال ونیــم بیشــتر آن ایــام را هــم 
ــم. ــه دادی ــم و زندگــی را ادام گذراندی

اشــاره کردیــد کــه شــما در ســال 1345 بــه تهــران 
وارد شــدید تحصیالتتــان را ادامــه دادیــد و از 
ــت  ــر صحب ــراد دیگ ــد. از اف ــام بردی ــتادانتان ن اس

ــد. کنی
اتفاقــاً چنــد روز پیــش صحبــت از آنهــا شــد؛ زمانــی کــه منــزل 
ــم. در آن موقــع شــخصی، رئیــس  آقــای دریابنــدری رفتــه بودی
ــه نظــر مــن آدم  ــود. ب ــان و ادبیــات دانشــگاه تهــران ب گــروه زب
ــن  ــع اولی ــه. آن موق ــادم رفت ــود. متأســفانه اســمش ی ــی ب فاضل
مجلــه ادبــی کــه بعــد از مــدت هــا منتشــر شــد مجلــه »صــدف« 
بــود کــه دو بخــش کامــاًل مجــزا داشــت. بخــش اولــش را 
آقــای بــه آذیــن مدیــرت مــی کــرد. یــادم هســت کــه مــا آنجــا 
ــاران« از  ــه در ب ــام »گرب ــه ن ــم ب یــک داســتانی را ترجمــه کردی
»ارنســت همینگــوی« و برایشــان فرســتادیم. آن را از مجلــه پــس 
فرســتادند، چــون آقــای بــه آذیــن مــی خواســت مطالــب بیشــتر 
مربــوط بــه مســائل عقیدتــی باشــد، ولــی در ایــن داســتان کوتــاه 
ــاران« اتفــاق چندانــی بــه آن صــورت هــا رخ نمــی  »گربــه در ب
داد؛ زن و شــوهری هســتند کــه گربــه ای دارنــد و دیگــر حوصلــه 
آنهــا ســر رفتــه و اســمش را گذاشــته بودنــد گربــه زیــر بــاران یــا 
ــه ایــن  ــاران. بعــداً مــن در تفســیرهایی کــه راجــع ب ــه در ب گرب
ــرگاه در  ــوی« ه ــه »همینگ ــدم ک ــه ش ــدم، متوج ــتان خوان داس
ــاران اســت یــک مصیبتــی بعــدش  ــارش ب ــارش صحبــت از ب آث
اتفــاق مــی افتــاد و ایــن نمــادی اســت از آن حــادث هایــی کــه 
ــه »صــدف«  ــن مجل ــر حــال ای ــه ه ــاد. ب ــی افت ــاق م ــاً اتف غریب
اولیــن بــود و بعــدش مجــالت دیگــری از جملــه »آرش« منتشــر 

شــدند.

ــه  کمــاکان فعالیــت خودتــان را پــس از ایــن کــه ب
ــت  ــی فعالی ــد؛ یعن ــه دادی ــدید ادام ــران وارد ش ته
ادبــی را. از چــه زمانــی شــما وارد دانشــگاه شــدید 
بــا عنــوان اســتاد. ایــن مســئله بــه بعــد از انقــالب 
ــالب  ــش از انق ــه پی ــن ک ــا ای ــردد ی ــی گ ــر م ب

ــد؟ ــرده بودی ــاز ک ــگاه آغ ــان را در دانش فعالیتت
مــن آن موقعــی کــه فــوق لیســانس می خوانــدم، چــون می دانســتند 
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ــن  ــه م ــتم، ب ــم هس ــه و قل ــل ترجم ــه اه ــتند ک ــالع داش و اط
پیشــنهاد کردنــد چنــد واحــد بگیــرم و درس بدهــم. ایــن خیلــی 
تــازه بــود بــه علــت ایــن کــه مــی گفتنــد یــک دانشــجو بایــد بــا 
فــوت و فــن ترجمــه آشــنا شــود. از آن موقــع بــود کــه مــن کار 

تدریــس را شــروع کــردم.

ــان را در  ــانس خودت ــوق لیس ــه ف ــان نام ــما پای ش
ــد،  ــن کردی ــارش تدوی ــا »فاکنــر«، آرا و آث رابطــه ب
امــا بــا توجــه بــه کارهــای بعــدی شــما شــاید ایــن 
نکتــه بــرای بســیاری از خواننــدگان عجیــب باشــد 
کــه گرایش اصلــی شــما در عرصه داســتان نویســی 
بیشــتر در زمینــه رئالیســم قــرار مــی گیــردو ایــن 
را بــا توجــه بــه مجموعــه کارهایــی کــه بــه صــورت 
کتــاب ترجمــه کردیــد یــا دیــدگاه هایــی کــه بعضــًا 
ــوان  ــی ت ــد، م ــر نمودی ــف منتش ــای مختل در جاه
دریافــت. البتــه کارهــای متنوعــی ترجمــه کردیــد؛ 
نمایــش کوتاهــی از »بکــت« ترجمــه کردیــد تحــت 
عنــوان »فاجعــه« داســتان کوتــاه از ناباکــوف 
ــد  ــی داری ــد کارهای ــر هان ــد. از پیت ــه کردی ترجم
ــل  ــره از »مارس ــاه خاط ــتان کوت ــه داس ــن ک ــا ای ی
ــه  ــن مالحظ ــما را م ــای ش ــن کاره ــوروس«. ای ک
کــردم./ بــه مجموعــه کارهــای شــما کــه نــگاه مــی 
ــته  ــه در دس ــی ک ــه کارهای ــم ک ــی بینی ــم، م کنی
آثــار رئالیســم قــرار مــی گیرنــد در مجمــوع، غلبــه 
ــا شــما ایــن نکتــه را تأییــد مــی کنیــد  ــد. آی دارن

ــا ایــن قضیــه؟ یــا فرمایشــی داریــد در رابطــه ب
بلــه، ایــن نکتــه خیلــی مهمــی اســت و موضــوع ویلیــام فاکنــر 
خیلــی مــی توانــد بــه مــا کمــک کنــد. زمانــی ویلیــام فاکنــر جزو 
ذهنــی تریــن نویســندگان محســوب مــی شــد و آثــارش پیچیــده 
ــار را مــی خوانیــم،  ــا آن آث ــا حــاال کــه م ــه نظــر مــی آ«د، ام ب

می-بینیــم پیچیدگــی چنــدان هــم در آثــار او نیســت. 

الزامــی نــدارد کــه یــک کار حتمــًا رئــال باشــد تــا 
شــما کامــاًل آن را بپذیریــد یــا ایــن کــه کامــاًل مثــاًل 
ذهنــی باشــد و بیشــتر بــه شــگردهای روایــی و یــا 
زبانــی متکــی باشــد. شــما کاری را مهــم مــی دانیــد 
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کــه بــه اصطــالح آن نویســنده مــورد نظــر، حرکــت 
ــتان  ــه داس ــد در عرص ــام داده باش ــدی را انج جدی
ــه در  ــرم چ ــه ف ــه در عرص ــته؟ چ ــی. درس نویس

عرصــه محتــوا و چــه در عرصــه ســاختار؟
کامــاًل درســت اســت. همیــن نکتــه خیلــی مهــم اســت و 
ــه  ــد. ب ــی ده ــان م ــار نش ــن آث ــه ای ــه ترجم ــده را ب ــه بن عالق
ــازه ای کــه  ــرم ت ــر ف ــم مــی خواهــد ه ــده دل ــارت دیگــر بن عب
ــی  ــاه رخ م ــتان کوت ــوص در داس ــه خص ــی ب ــتان نویس در داس
ــای غــرب  ــرار گرفتــه در دنی دهــد کــم و بیــش مــورد قبــول ق
ــرای خواننــدگان مــا هــم یــک چیــز پیچیــده و دور از فهــم و  ب
ادراک نباشــد. ایــن تــالش بنــده بــوده کــه امیــدوارم بتوانــم اگــر 

ــم. ــل کن ــن را کام ــود ای ــری ب عم

ــاه  ــتان کوت ــه داس ــوالً ب ــما اص ــش ش ــا گرای آی
ــت؟ ــان اس ــتر از رم بیش

بله

ــرای جامعــه ادبیــات  ــا ب دلیلــش شــخصی اســت ی
ــر اســت؟ ــاه مفیدت ــران داســتان کوت ای

ــد    ــه کردن ــی ک ــف های ــی از تعری ــق یک ــاه    طب ــتان کوت داس
ســکوی پرشــی اســت بــرای نوشــتن یــک رمــان مفصــل و مهــم، 
امــا ایــن تعریــف محــدود نمــی شــود بــه ایــن کــه مــا بگوییــم 
خــوب حــاال داســتان کوتــاه ســکوی پرشــی اســت. مثــاًل فــرض 
ــر  ــم دارای دو اث ــت ک ــه دس ــا ک ــندگان م ــی از نویس ــد یک کنی
بســیار برجســته داســتان نویســی اســت و بنــده عقیــده دارم جزء 
ــی  ــای عل ــد آق ــی باش ــان فارس ــای زب ــان ه ــن رم ــاید بهتری ش
محمــد افغانــی اســت بــا نوشــتن رمــان »شــوهر آهــو خانــم« و 
»شــادکامان در قــره ســو«. ایشــان اصــاًل داســتان کوتــاه ننوشــته 
اســت کــه ســکوی پرشــی باشــد بــرای نوشــتن یــک رمــان. نمــی 
دانــم چــرا ایشــان عالقــه ای بــه نوشــتن داســتان کوتــاه نداشــته، 
حتــی تجربــه ای هــم نکــرده اســت. در مابقــی ســالیان عمــرش 
ــه  ــن ک ــال ای ــت. ح ــزده اس ــت ن ــن کار دس ــه ای ــان ب ــم ایش ه
ــران معــروف  ــان در ای ــک رم ــا ی ــه ب ــح ک ــای اســماعیل فصی آق
شــد و بعدهــا هــم رمــان هــای دیگــری نوشــت، چنــد داســتان 
کوتــاه واقعــاً برجســته را نوشــته. بنــده یکــی از آنهــا را در کتــاب 
»شــکوفایی داســتان کوتــاه« در دهــه نخســتین انقــالب آورده ام.
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بله آن داستان نامش هست »زن آل بوتاوه«.
کامــاًل درســت اســت. شــما کــه ایــن را مــی خواندیــد واقعــاً بــه 
صــورت یــک رمــان بــزرگ یــا داســتان بــزرگ بــه دلتــان مــی-

چســبید. بنــده ایــن جــور بــه نظــرم می رســد کــه چگونه ایشــان 
توانســتنددر یــک دیالــوگ خــوب و در یــک گفــت وشــنود ســاده 

یــک چیــز بســیار دلچســب تــازه را بنویســد؟! 

ــتان  ــک داس ــه ی ــی ک ــما وقت ــود ش ــن خ بنابرای
ــه  ــد، ب ــی کنی ــه م ــدی را مطالع ــوب و ج ــاه خ کوت
ــی کــه جــدی هــم هســت، بیشــتر  ــب از رمان مرات
لــذت مــی بریــد اینگونــه اســت در مــورد خودتــان؟

ــتر از  ــن بیش ــه م ــت ک ــت داد و گف ــن را عمومی ــود ای ــی ش نم
خوانــدن یــک داســتان کوتــاه لــذت مــی بــرم تــا از یــک رمــان. 
ــاه  ــتان کوت ــد داس ــرزاد چن ــا پی ــه زوی ــد ک ــرض کنی ــاًل ف مث
نوشــته کــه همــه بــرای مــن جــذاب هســتند، ولــی رمانــش هــم 
رمانــی اســت کــه بســیار دلچســب اســت و اســم او را همچنــان 
بــر ســر زنــان هــا نگــه داشــته و بــه نظــرم االن بــه چــاپ بیســتم 
رســیده و منتشــر شــده. »چــراغ هــا را مــن خامــوش مــی کنــم«. 
نخســتین داســتان کوتــاه کــه از خانــم زویــا پیرزاد منتشــر شــده 
ــود در ســال  ــر اواخــر دهــه شــصت ب در یکــی از مجــالت معتب
ــد.  ــی ش ــر م ــخن« منتش ــاب س ــوان »کت ــت عن ــه تح 1368 ک
ــر نظــر اســتاد صفــدر  ــع زی مجموعــه ای از مقــاالت کــه در واق
تقــی زاده منتشــر مــی شــد. ســه شــماره هــم از آن منتشــر شــد 
کــه در واقــع در حکــم کتــاب اســت کــه مجموعــه ای از مقــاالت 
و داســتان هــای کوتــاه و مطالــب مرتبــط بــا نقــد ادبــی و هنــری 
ــه  ــه ب ــاب ســخن« ک ــوان »کت ــت تحــت عن ــی گرف ــر م را در ب

نوعــی ادامــه همــان مجلــه »ســخن« بــود.
ــه  ــه ترجم ــه در عرص ــردی ک ــوان ف ــه عن ــما ب ش
ــد و  ــال بودی ــا فع ــال ه ــن س ــی در ای ــد ادب و نق
مطالعــه و تفحــص مــداوم داشــتید در مــورد زوایــای 
گوناگــون ادبیــات داســتانی ایــران و غــرب   از بیــن 
ــاهده،  ــی، مش ــتان نویس ــی داس ــر اساس ــه عنص س
ــی  ــان ایران ــتان نویس ــرای داس ــل   ب ــه و تخی تجرب
ــی  ــد؟ یعن ــی دانی ــر م ــم ت ــر را مه ــدام عنص ک
ــران  ــی ای ــتان نویس ــی آن را در داس ــود اصل کمب

والدیمیر ناباکوف

متولد 1899 در سن پترزبورگ
نویسنده رمان، داستان کوتاه، 
مترجم و منتقد چندزبانه 
روسی- آمریکایی
آثار بسیاری از او در ایران ترجمه 
و منتشر شده است.
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ــر  ــه اگ ــد ک ــی کنی ــر م ــد و فک ــی کنی ــه م مالحظ
ــری  ــدی ت ــای ج ــود کاره ــت ش ــه تقوی ــن زمین ای

ــد؟ ــد ش ــر خواه منتش
بنــده بایــد بگویــم کــه »تخیــل« از دوتــای دیگــر مهــم تــر اســت 
ــه از تخیلشــان  ــه دارم کســانی ک ــده تجرب ــه بن ــی ک ــا آنجای و ت
مــی تواننــد اســتفاده کننــد، داســتان نویســان بهتــری خواهنــد 
شــد. تخیــل هــر چــه قــوی تــر باشــد، تداومــش بســیار بیشــتر 

اســت و مــی توانــد آثــار ارزنــده تــری بــه وجــود آورد.

ــی  ــته های ــاالت و نوش ــیاری از مق ــه بس ــا مطالع ب
ــوان  ــی ت ــد، م ــف کردی ــا تألی ــه ی ــما ترجم ــه ش ک
ــی  ــی گوناگون ــدان ادب ــان منتق ــه از می ــت ک دریاف
کــه در جهــان غــرب کارهــای متفاوتــی را نوشــتند 
شــما عالقــه خاصــی بــه »ادمــون ویلســون« داریــد 

ــت؟ درســت اس
ــاً  ــن ذات ــر م ــه نظ ــون« ب ــد ویلس ــت »ادمون ــت اس ــاًل درس کام
منتقــد بــه دنیــا آمــده. یکــی از کارهــای مهمــش ایــن اســت کــه 
پایــان هــر روز ایشــان یادداشــتی از وقایعــی کــه در آن روز اتفــاق 
افتــاده مــی نوشــت و مــی گوینــد وقتــی کــه فــوت مــی کنــد در 
ســن شــاید هشــتاد ســالگی، آن موقــع دیدنــد کــه ســرش افتــاده 
ــی نوشــته و  ــه داشــته م ــی ک ــود روی یکــی از یادداشــت های ب
همــان جــا فــوت مــی کنــد؛ یعنــی تــا آخریــن لحظــه عمــرش 
بــه نوشــتن ادامــه مــی داد و عاشــق ایــن کار بــوده اســت. ایــن 
کتــاب کــه مربــوط بــه چنــد دهــه اســت کتــاب خیلــی جذابــی 
اســت و یکــی از کارهایــی کــه بنــده عالقــه داشــتم کــه ایــن را 
ترجمــه کنــم بــه فارســی و نشــد یــا توفیــق پیــدا نکــردم، همیــن 

کتــاب »ادمونــد ویلســون« اســت کــه بســیار جــذاب اســت.

به طور خاص کدام کتاب مدنظرتان است؟
»یادداشت های ادموند ویلسون در دهه شصت« یا هفتاد.

گویا نقی هم در معرفی همینگوی هم داشت؟
خیلی، کاماًل درسته.

ــر  ــان ذک ــه ت ــم در مقال ــما ه ــه ش ــوص ک ــه خص ب
ــتید. ــه داش ــی ک ــه های ــد و در ترجم کردی

ــه 25  ــی ک ــود هنگام ــده ب ــهور نش ــوی مش ــه همینگ ــی ک وقت

ساموئل بارْکلی بِکت

متولد 1906 در ایرلند
نمایشنامه نویس، رمان نویس 

و شاعر
»چشم به راه گودو« یکی از 

معروف ترین نمایشنامه های 
او که شهرت جهانی دارد.
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ــه درســتی معرفــی  ــود، دو کتــاب اولیــه همینگــوی را ب ســاله ب
کــرد و شــاید همیــن باعــث شــهرت همینگــوی شــد. همینگــوی 
مدیــون ایشــان بــود. یکــی از ایــن کتــاب ها همان »ســه داســتان 
و ده شــعر« بــود و یکــی هــم »در زمانــه مــا«. »ادموند ویلســون« 
کتــاب »در زمانــه مــا« را معرفــی کــرد و پیــش بینــی نمــود کــه 
»ارنســت همینگــوی« آینــده بســیار درخشــانی در ســطح جهــان 
خواهــد داشــت. ایــن بــرای یــک منتقــد و یــک نوینســده تــازه 
کار یــک کار مهمــی اســت کــه بتوانــد پیــش بینــی کنــد. حــاال 
ــدی  ــک و تردی ــچ ش ــدون هی ــاید ب ــوی« ش ــت همینگ »ارنس
ــنده  ــن نویس ــزرگ تری ــی و ب ــنده آمریکای ــن نویس ــزرگ تری ب

جهــان اســت. بنــده ایــن عقیــده را دارم.

ــر« و »همینگــوی«،  ــان »فاکن حتــی در مقایســه می
همینگــوی را برجســته تــر مــی دانیــد؟

ــت.  ــاوت اس ــاًل متف ــر کام ــن دو نف ــبک ای ــه س ــی البت ــه، ول بل
همینگــوی جمــالت کوتــاه دارد، ولــی فاکنــر ممکــن اســت یــک 
ــا هــم  ــه چنــد صفحــه هــم بکشــد. از ایــن نظــر ب ــه اش ب جمل
کامــاًل متضــاد هســتند، ولــی همینگــوی پایــه گــذار ادبیــات نــو 

ــان انگلیســی اســت. و یــا نثــر نویــن زب

آیــا در ایــن زمینــه تحــت تأثیر »شــرود اندرســون« 
یــا »گــرت رود اســتاین« نبوده؟

ــه، امــا »شــرود اندرســون« خــودش  »گــرت روداســتاین« کــه ن
بــه تنهایــی پایــه گــذار یــک نثــر خیلــی راحــت و یــک موضــوع 
ــون و  ــرود اندرس ــای ش ــی ه ــا ویژگ ــت. اینه ــادی اس ــی ع خیل
ارنســت همینگــوی هســتند. البتــه خــودش )همینگــوی( گفتــه 

کــه مــن هــر چــه دارم از کارهــای »شــرود اندرســون« اســت.
ــن«  ــارك توای ــر »م ــت س ــه ای پش ــه گون ــه ب البت
ــا  ــن ب ــارك توای ــته؟ م ــد، درس ــی گیرن ــرار م ق
کارهــای »هاکلبــری فیــن« و »تــام ســایر« در قــرن 

ــرد. ــاب ک ــی را ب ــاده نویس ــم س نوزده
بله، کاماًل درسته.

امــا چــه ویژگــی هــای متفــاوت دیگــری هســت کــه 
شــما همینگــوی را برتــر از دیگــر نویســندگان جهــان 
قــرار مــی دهیــد؟ علــت ایــن ارزشــگذاری کــه شــما 
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قائل هســتید بــرای ایــن نویســندگان، بیــان بفرمایید؟
ــود. غریــزه  همینگــوی در حقیقــت زندگــی اش وقــف نوشــتن ب
ای کــه در او بــود در کــس دیگــری بدیــن حــد وجــود نداشــت، 
ــه و  ــه گرفت ــی مای ــد از او خیل ــن. هــر چن ــارک توای ــی در م حت
بســیار بــه او ارج مــی نهــد. همینگــوی جــاال شــخصی اســت کــه 
ــه  ــرای مــردم عــادی هــم شــناخته شــده اســت، ب ــکا ب در آ«ری
علــت شــیوه زندگــی اش. »پیرمــرد و دریــا« کاری اســت کــه او را 
جاودانــه کــرده اســت. مرحــوم صفریــان کــه رفته بــود بــه آمریکا 
بــرای مــن در نامــه مــی نوشــت کــه تعجــب مــی کنــد خیلــی 
ــر را نمــی شناســند.  ــوز همینگــوی و فاکن ــه هن ــا هســتند ک ه
ــر و شــروود اندرســون و  ــوی و فاکن ــدر عاشــق همینگ ــا آن ق م
نویســندگان دیگــر بودیــم کــه فکــر مــی کردیــم مــردم عــادی 
آمریــکا هــم همیــن طــور باشــند. بایــد اذعــان کــرد کــه حــاال 
ــه  ــت ک ــی نیس ــد کس ــکا ببری ــوی را در آمری ــم همینگ ــر اس اگ

ایشــان را نشــناخته باشــد.

غیــر از همینگوی، شــما پیشــتر بــه چه نویســندگانی 
ــتید؟ گرایش داش

واقعیــت ایــن اســت کــه مــن از آن بــه بعد حتــی در نویســندگان 
دنیــا هــم هنــوز ســراغ نــدارم کــه بــه پــای همینگــوی و فاکنــر 
ــن  ــکا نیســت؛ ای ــداری از آمری ــن جانب ــه ای رســیده باشــد . البت
ــیاری از  ــه بس ــتند ک ــکا هس ــور آمری ــادی کش ــردم ع ــراد، م اف
کارهایشــان حالــت انتقــادی نســبت بــه شــیوة زندگــی آمریکایــی 
دارد، امــا شــهرت اینهــا جهانــی اســت. مــی شــود اســم کســان 
دیگــری را آورد؛ مثــاًل نویســنده ای کــه در فرانســه شــهرت پیــدا 

کــرد بــه نــام »مارســل پروســت«.

ــوی  ــار همینگ ــدن آث ــوز خوان ــن هن ــرای م ــی ب ول
ــت. ــل پروس ــا مارس ــت ت ــش اس ــذت بخ ــتر ل بیش

ــه  ــی را ک ــما کارهای ــه ش ــن ک ــه ای ــردد ب ــی گ ــر م ــه ب قضی
ــش  ــا زبان ــروکار دارد و ی ــتر س ــردم بیش ــره م ــی روزم ــا زندگ ب

ــد. ــول داری ــتر قب ــت بیش ــر اس ــاوره-ای ت مح

امــا بــه هــر حــال شــما کارهــای بســیار متفاوتــی 
ــه نبــوده کــه شــما  ــد و اینگون را ترجمــه کــرده ای
ــا  ــی و ی ــتان نویس ــبک داس ــک س ــوب ی در چارچ
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ــه  ــد. ترجم ــان بگنج ــخصی کارهایت ــر مش ــک ژان ی
ــرد  ــی گی ــر م ــی را در ب ــف متنوع ــما طی ــای ش ه
ــه  ــما جنب ــه ای ش ــه گون ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ و ب
آموزشــی و بــه اصطــالح معرفــی درســت بســیاری 
از نویســندگان بــه خصــوص کســانی کــه در عرصــه 
ــد در درجــه اول  ــرده ان ــاه فعالیــت ک داســتان کوت

ــته؟ ــوده، درس ــان ب مدنظرت
بلــه، نظــر شــما درســت اســت و مــن حــاال اینجــا مــی خواهــم 
گریــزی بزنــم بــه نویســندگانی کــه خودمــان داریــم بــه خصــوص 
در زمینــه داســتان کوتــاه. چــه طــور مــی شــود کــه یکبــاره یــک 
داســتان نویــس داســتان کوتــاه مــی توانــد اثــر مانــدگار و جــذاب 
بــه وجــود آورد؟ بنــده یــک روز بــه اتفــاق آقــای ناصــر تقوایــی 
ــنامه- ــتان و نمایش ــی داس ــع فرهنگ ــک مجتم ــران در ی در ته

ــی  ــم. م ــروع کردی ــس را ش ــدیم و کار تدری ــر ش ــی، حاض نویس
خواهــم بگویــم نحــوه کار و تدریــس مــن و آقــای تقوایــی قــرار 
ــود کــه ایــن طــور باشــد کــه مــن داســتان نویســی کار کنــم  ب
ــه  ــتان را ب ــن داس ــه ای ــه چگون ــد ک ــی بگوی ــای تقوای ــد آق و بع

فیلمنامــه تبدیــل کننــد.

اسم مجتمع چه بود؟
مجتمــع فرهنگــی داســتان و ســینما. البتــه ایــن اســم دقیقــش 
نیســت. بــه هــر حــال بــرای تربیــت فیلمســازان و کســانی کــه 
می-خواســتند بــه گونــه ای در عرصــه فیلمســازی فعالیــت کننــد 
ــن کالس  ــود. در ای ــد، تأســیس شــده ب ــتان نویســی کنن و داس
ــل  ــه و تحلی ــم و تجزی ــی خواندی ــوی را م ــتان همینگ ــا داس ه
مــی کردیــم و بــه ایــن صــورت از دانــش آمــوزان مــی خواســتیم 
داســتان بنویســند و بــه بنــده بدهنــد. یــک بــار خانــم فرخنــده 
آقایــی   کــه حــاال اســمش مطــرح اســت   بــه عنــوان نویســنده 
معاصــر دو داســتان نوشــت و بــه مــن داد. مــن هــم داســتان هــا 
را مــی خوانــدم و دربــاره نــکات مثبــت و یــا منفــی آنهــا بحــث 
ــن  ــرای م ــی ب ــم آقای ــاه خان ــتان کوت ــن دو داس ــم. ای می-کردی
حیــرت آور و تعجــب برانگیــز بــود. انســیه شــاه حســینی و زهــره 
حاتمــی و بســیاری دیگــر هــم بودنــد. چگونــه شــد ایــن داســتان 
هــای کوتــاه خانــم آقایــی کــه نــام یکــی از آنهــا »چــرا ســاکت 
ــینمایی  ــم س ــه فیل ــه ب ــد ک ــی آن را دارن ــت توانای ــم« هس بمان

تبدیــل شــوند؟!

 ارنست همینگوی

متولد 1899 در ایاالت 
متحده آمریکا 
از مهم ترین رمان های او 
»پیرمرد و دریا« است که 
جایزه نوبل را برایش به 
ارمغان آورد.
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ــه  ــانی ک ــر از کس ــه نف ــه س ــت ک ــود گف ــی ش م
بــه گونــه ای در زمینــة داســتان نویســی در 
ــا  ــتقیم ی ــد، مس ــوده ان ــق ب ــان موف ــان خودش زم
ــی  ــای تقوای ــد؛ آق ــما بودن ــاگرد ش ــتقیم ش غیرمس
ــس  ــاه نوی ــتان کوت ــک داس ــوان ی ــه عن ــه اول ب ک
ــازی وارد  ــه فیلمس ــه عرص ــد ب ــود و بع ــرح ب مط
شــد، خانــم آقایــی کــه جــزو نخســتین شــاگردان 
شــما در همــان مؤسســه ای بــود کــه نــام بردیــد و 
خانــم زویــا پیــرزاد کــه اولیــن داســتان کوتاهش در 
»کتــاب ســخن« شــما منتشــر شــد. اشــاره کردیــد 
بــه کالس هــای داســتان نویســی و صحبــت کردیــد 
شــیوه تدریــس خودتــان و بــا توجــه بــه ایــن کــه 
در ســالیان اخیــر کالس هــای مختلفــی از داســتان 
ــن  ــراری ای ــوص برق ــده و در خص ــاب ش ــی ب نویس
ــی  ــود دارد، برخ ــی وج ــرات گوناگون ــا نظ کالس ه
معتقدنــد کــه اگــر یــک نفــر واقعــًا اســتعدادش را 
داشــته باشــد و چشــمه داســتان نویســی را داشــته 
ــه کالس هــا  ــن گون ــه ای باشــد، دیگــر احتیاجــی ب
ــه  ــتند ک ــد هس ــر معتق ــده ای دیگ ــا ع ــت، ام نیس
ــه  ــتعداد و قریح ــرد اس ــه ف ــم ک ــدر ه ــر چق ه
ــری  ــه یکس ــاج دارد ک ــًا احتی ــد حتم ــته باش داش
آمــوزش ببینــد. نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟

همانطــور کــه گفتــم در مــورد آقــای تقوایــی و خانــم آقایــی اصاًل 
فکــر نمــی کــردم کــه مــن چیزهــای تــازه ای به آنهــا نشــان داده 
باشــم. مــا فقــط حــرف مــی زدیــم و مــی خواندیــم و اظهارنظــر 
ــی- ــه زده م ــی ک ــرف های ــالل ح ــاید در خ ــم. ش ــی کردی م
ــارة کالس هــای  ــا نظــر مــن درب شــد، تأثیــر گرفتــه باشــند، ام
آموزشــی؛ بــه قــول آقــای »جــان اشــتاین بــک« بــرای همــه الزم 
ــه کالس  ــک ب ــتاین ب ــان اش ــود ج ــودش. خ ــه خ ــت از جمل اس
ــه  ــه و گفت ــاد گرفت ــی ی ــه و چیزهای هــای داســتان نویســی رفت
مــن تحــت تأثیــر ایــن کالس هــا داســتان هــا و کتــاب هایــم را 
نوشــتم. البتــه بنــده قریحــة ذاتــی را اول مــی دانــم. حتــی خــود 
همینگــوی ایــن قریحــه ذاتــی را داشــته، ولــی ایــن بــه اصطــالح 
فروتنــی را هــم داشــته کــه گفتــه کــه مــن اگــر مــارک توایــن 
نخوانــده بــودم نمــی توانســتم ایــن چیزهــا را بنویســم. بــاز هــم 

مارک تواین

متولد 1835 در مرز ایالت 
میسوری آمریکا

از مهمترین رمان هایش 
ماجراهای هاکلبری فین و 

ماجراهای تام سایر است.
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مــی بینیــم کــه یکــی دیگــر قبــل از او بــوده و ایــن تحــت تأثیــر 
مــارک توایــن قــرار گرفتــه. حــاال مــارک توایــن قریحــه را از کجــا 
ــه هیــچ وجــه. کالس  ــه ب ــا او کالســی رفتــه؟ ن پیــدا کــرده؟ آی
مؤثــر اســت، ولــی قریحــه حــرف اول را مــی زنــد. قریحــة ذاتــی 
ــم در  ــی و ه ــم آقای ــم خان ــر، ه ــم فاکن ــوی، ه ــم در همینگ ه

ناصــر تقوایــی وجــود داشــت.

ــادی از فعالیــت  ــش زی ــه بخ ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
هــای شــما در زمینــة ترجمــه متمرکــز بــوده و شــما 
ــراز کردیــد کــه ترجمــه یــک عنصــر  ــار اب چنــد ب
خالقانــه اســت و تفــاوت آنچنانــی بــا نوشــتن ندارد 
و در خیلــی مــوارد حتــی از نوشــتن و تألیف ســخت 
تــر اســت. در ایــن رابطــه توضیــح بفرماییــد چــون 
ــن  ــان در بهتری ــه مترجم ــد ک ــا معتقدن ــی ه خیل
حالــت انتقــال دهنــدة ایــده هــای یــک زبــان انــد؛ 

از زبــان مبــدأ بــه زبــان مقصــد؟
ــردن موضــوع  ــاده ک ــرای س ــم ب ــده بتوان ــا بن ــن ج ــاید در ای ش
ــه نیســت و  ــل ترجم ــد شــعر قاب ــی گوین ــه م ــم ک ــن را بگوی ای
ــعر  ــت ش ــه سرنوش ــی ب ــگاه کل ــک ن ــا ی ــر م ــه اگ ــد ک معتقدن
ــدن  ــا خوان ــا ب ــم اینه ــی بینی ــم، م ــان بیندازی ــات خودم در ادبی
شــعرهای خارجــی و ترجمــه آن شــعرها خیلــی بــر مایــه هــای 
ذاتــی خودشــان افزودنــد کــه بتواننــد شــعرهای ماندنی بســرایند. 
شــعر معاصــر اینجــا ترجمــه بــرای کار معاصــر اســت نــه بــرای 
قدیــم، مثــاًل بــرای آثــار موالنــا، ســعدی و حافــظ کســی بــه فکــر 
ترجمــه نبــوده، در یکــی از مقالــه هــای خــودم بنــده شــعری از 
»تــی.اس الیــوت« را ترجمــه کــردم در مجلــه »آرش« در حــدود 
ســال هــای 43. بعضــی از شــعرای امــروز مــا مثــاًل محمدعلــی 
ســپانلو چــون حافظــه خیلــی خوبــی داشــت بــا وجــود ایــن کــه 
بیمــار بــود در یــک مهمانــی ترجمــه کامــل یــک شــعر را بــرای 
مــن خوانــد. انــگار یــک شــعر فارســی گفتــه شــده باشــد بــرای 
ــای محمــد حقوقــی  ــردم. یکــی دیگــر آق ــذت ب ــد و ل مــن خوان
بــود. حقوقــی هــم همیــن شــعر را خوانــده بــود و از حفــظ بــود و 
همیشــه مــی گفــت وقتــی مــن شــعر الیــوت را کــه مــی خوانــم 
حالتــی بــه مــن دســت مــی دهــد کــه واقعــاً شــعر چــه تأثیــری 
ــن فقــط اهمیــت کار ترجمــه اســت کــه  روی مــن گذاشــته. ای

مــن خدمــت شــما گفتــم. 

 مارسل پروست

متولد 1871 در فرانسه 
او به دلیل نگارش اثر 
عظیمش با عنوان در 

جستجوی زمان از 
دست رفته، یکی از بزرگترین 

نویسندگان تاریخ ادبیات 
قلمداد می شود.
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ــی  ــه های ــی از ترجم ــه برخ ــد ب ــاره کردی ــما اش ش
ــن  ــی ای ــون در ط ــاعران گوناگ ــد از ش ــه کردی ک
ــی  ــن از برخ ــوت. م ــه الی ــه ب ــا، از جمل ــال ه س
ــام  ــعر ن ــه ش ــما در عرص ــر ش ــای دیگ ــه ه ترجم
ببــرم. از شــاعران دیگــری کــه انگلیســی زبــان هــم 
نیســتند ترجمــه هایــی انجــام دادیــد مثــل ترجمــه 
ــناخته  ــر ش ــاعر کمت ــی از ش ــور و حت ــعار تاگ از اش
ــا  ــه ب ــرودا. در رابط ــو ن ــام پابل ــه ن ــی ب ــده چک ش

ــد. ــی بفرمایی ــا توضیحات ــه ه ــن ترجم ــزوم ای ل
مــن در ضمــن مطالعــات خــودم هــرگاه یــک شــعری را از شــاعر 
غیــر انگلیســی زبــان مــی خــوردم و مــی دیــدم کــه نکتــه تــازه-
ــل ترجمــه هــم مــی باشــد و پیچیدگــی  ای در آن هســت و قاب
هــم نــدارد دســت بــه ترجمــه آن مــی زدم. یــک بــار یــک خانــم 
ــه  ــت ک ــن گف ــه م ــود ب ــارج ب ــه در خ ــی ک ــس ایران ــان نوی رم
ــرای نوشــتن  ــا خوانــدن ایــن شــعر شــما الهــام گرفتــم ب مــن ب
یــک رمانــم کــه رمانــش هــم از قضــا جایــزه گرفــت. ایــن تأثیــر 

ترجمــه را نشــان مــی دهــد. 

الگوهــای  ترجمــه  عرصــه  در  خودتــان  شــما 
مشــخصی داشــتید از مترجمانــی کــه قبــاًل ترجمــه 

ــد؟ ــرده بودن ــاز ک را آغ
بلــه. چنــد نمونــه بــود. یــک مجلــه ای منتشــر مــی شــد بــه نــام 
ــی  ــه های ــا نمون ــه فارســی. در آنج ــو« در انگلســتان ب »روزگار ن
اســت از شــعرهایی کــه بیشــتر از شــعرای کالســیک ترجمــه و 
ــرای مثــال یــک تکــه از نمایشــنامه  ــد. ب آنجــا چــاپ مــی کردن
ــه شــعر فارســی ترجمــه  ــوی ب ــی مین ــای مجتب شکســپیر را آق
کــرده کــه خــود آن یــک اثــر فــوق العــاده محســوب مــی شــود؛ 
»بــودن یــا نبــودن، مســئله ایــن اســت«. بــه هــر حــال شــعر اگــر 
دارای جوهــره باشــد، بــه هــر زبانــی کــه ترجمــه شــود بــاز هــم 

مــی توانــد از آن ترجمــه بــه هــر زبــان دیگــر برگــردد. 

البتــه منظــور مــن عــام تــر بــود فقــط محــدود بــه 
شــعر نبــود. منظــورم ایــن بــود کــه حتــی ترجمــه 
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 ناصر تقوایی

متولد 1320 در آبادان
نویسنده، عکاس، کارگردان و 

فیلمنامه نویس
وی کارگردان سریال 

تلویزیونی دایی جان ناپلئون 
و همچنین برنده جایزه 

پلنگ برنزی جشنواره فیلم 
لوکارنو برای فیلم ناخدا 
خورشید در سال 1988 

می باشد.

هایــی کــه از داســتان هــای گوناگــون در طــی ایــن 
ســال هــا انجــام دادیــد، آیــا از مترجمــان پیــش از 
خودتــان تأثیــر داشــتید؟ برخــی از مترجمانــی کــه 
قبولشــان داشــتید و فکــر مــی کردیــد کــه احتمــاالً 
مــی تواننــد الگــوی مناســبی بــرای ترجمــه کارهای 

شــما باشــند؟
ــف  ــا نج ــه ب ــتم ک ــی داش ــانس را در زندگ ــن ش ــن ای ــه م بل
دریابنــدری و محمــد قاضــی همزمــان بــود. از آثــار ترجمــه ایــن 

ــم. ــر گرفت ــوار تأثی دو بزرگ

ــراه  ــا هم ــا م ــوری ب ــا صب ــه ب ــن ک ــتاد! از ای اس
بودیــد، از شــما سپاســگزارم.
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هذیان پراکنده اشراق
محسن حکیم معانی

ــا دســت کــف پایــش را  ــاال و ب ــد ناخــودآگاه پایــش را آورد ب ــه محــض این کــه از خــواب پری ب
لمــس کــرد. انگشــت های پایــش ســرد بــود، امــا خیــس نبــود. حتمــاً پایــش از پتــو بیــرون مانــده 
و یــخ کــرده بــود. پــس قضیــه آن طــور کــه در خــواب می دیــد نبــود. خــواب دیــده بــود پایــش را 
گذاشــته تــوی جــوی آب. آب خیلــی ســرد بــود و ســریع می گذشــت. تــوی خــواب احســاس کــرده 
بــود کــه نمی توانــد پایــش را از جــوی درآورد، انــگار قلوه ســنگ های تــه جــو بــه پایــش چســبیده 
ــود آدم  ــود کــه ســردی آب را حــس می کــرد. شــنیده ب ــود و برایــش جالــب ب ــد. آب ســرد ب بودن
ــد.  ــاش را درک نمی کن ــن قم ــی از ای ــو و درد و چیزهای ــزه و ب ــم و م ــد طع ــواب می بین ــی خ وقت
نمی دانســت ســرما هــم چیــزی از ایــن دســت احساســات اســت یــا خیــر، امــا حــس کــرده بــود 

پایــش یــخ زده اســت و حتــی شــاید از یخ زدگــی پایــش بــود کــه بیــدار شــد.
هنــوز مانــده بــود تــا ســاعت کوچــک رومیــزی کنــار تختخــواب بــه هفــت برســد و مثــل همیشــه 
بــا زنــگ اعصــاب خردکنــش بخواهــد بیــدارش کنــد. دســت دراز کــرد زنــگ ســاعت را خامــوش 
ــه. معمــوالً خــودش قبــل از هفــت بیــدار  ــوی خان ــا رأس ســاعت صدایــش هــوار نشــود ت کــرد ت
می شــد و همیــن کار را می کــرد، امــا از آنجــا کــه احتیــاط شــرط عقــل اســت، هــر شــب قبــل از 

ــد. ــگ ســاعت را روشــن می کــرد و بعــد می خوابی خــواب دکمــه زن
آســمان داشــت کم کــم روشــن می شــد و ســورمه ای پررنگــی از آن از گوشــه پــرده اتــاق پیــدا 
ــزان  ــود. آقــای خ ســرجایش نیم خیــز شــد و بعــد کامــل نشســت. پاهایــش را از لبــه تخــت آوی ب
کــرد و چشــم هایش را چنــد بــار بــاز و بســته کــرد. در واقــع برخــالف بســیاری دیگــر، هیــچ وقــت 
بیــدار شــدن از خــواب برایــش ســخت نبــود. از بچگــی راحــت بیــدار می شــد و بــه محــض بیــدار 
ــر  ــه تعبی ــا ب ــردن روز ی ــود شــروع ک ــش ســخت ب شــدن از رختخــواب جــدا می شــد. آنچــه برای
صحیح تــر شــروع کار روزانــه بــود. وقتــی بچــه هــم بــود مدرســه رفتــن برایــش عــذاب الیــم بــود؛ 
بعدهــا بلنــد شــدن و رفتــن بــه دانشــگاه. کمــی بعدتــر کــه ســربازی رفــت بــاز هــم عــادت نکــرد 
صبح هــا بــه راحتــی لبــاس فــرم بپوشــد و بــرود پــادگان. حتــی یــک بــار آن قــدر خســته و دلــزده 
ــادگان. روز دهــم کــه  ــا نرفــت پ ــی مثــل همیشــه بلنــد شــد ام ــه طــور متوال ــه روز ب ــود کــه ن ب
باالخــره عزمــش را جــزم کــرد و لبــاس پوشــید و رفــت پــادگان، متوجــه شــد بــه نحــو اســرارآمیزی 

هیــچ کــس نفهمیــده نــه روز غیبــت داشــته اســت.
حــاال هــم کــه تقریبــاً پنجــاه ســالش بــود هنــوز برایــش ســخت بــود روز را شــروع کنــد. شــاید 
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بــه خاطــر همیــن ناخــودآگاه حمــام رفتــن را بــه صبــح موکــول 
کــرده بــود و ســال ها جــزو برنامــه روزانــه اش شــده بــود. حســن 
ــه روز را  ــود ک ــن ب ــح داشــت ای ــردن صب ــام ک ــه حم بزرگــی ک
ــودن  و  ــر دوش آب ب ــه زی ــرد. بیســت دقیق ــاز می ک ــش آغ برای
رعایــت ترتیــب خاصــی کــه در شســتن بدنــش ســال های ســال 
بــود اعمــال می کــرد و جــزو جدایی ناپذیــر روال زندگــی اش 
شــده بــود، ذهنــش را بــاز می کــرد و موجــب آرامشــش می شــد.

ــش  ــرمای پاهای ــه س ــوز داشــت ب ــه هن ــی ک ــای خ در حال آق
فکــر می کــرد بلنــد شــد و رفــت از کمــد دیــواری حولــه 
حمامــش را درآورد و خواســت آویــزان کنــد بــه جالباســی پشــت 
در حمــام کــه متوجــه شــد بخــاری خامــوش شــده اســت. پــس 
ــده  ــود و کــف پــای بیــرون مان ــاق یــخ کــرده ب علــت این کــه ات
از زیــر پتویــش چنــان ســرد شــده بــود کــه بیــدارش کــرده بــود 

همیــن بــود.
حولــه را انداخــت روی تخــت و طبــق عــادت همیشــگی بلنــد 
شــد رفــت تــوی حمــام و شــیر آب گــرم را تــا انتهــا بــاز کــرد، 
بعــد بیــرون آمــد و در حمــام را بســت. دوســت داشــت قبــل از 

دوش گرفتــن، حمــام گــرم و بخــار گرفتــه باشــد.
ــرد  ــاری س ــاری گازی. بخ ــر بخ ــت باالس ــت و رف ــد برگش بع
ــه  ــان ب ــده. پاکش ــوش ش ــود خام ــاعت ب ــد س ــگار چن ــود. ان ب
ســمت آشــپزخانه رفــت و مطابــق معمــول هــر روز زیــر کتــری 
را روشــن کــرد ولــی شــعله اش را کــم کــرد کــه تــا برگشــتنش 
از حمــام مــدام ُقــل نزنــد. بــا فنــدک آشــپزخانه برگشــت تــوی 
ــی  ــه شــعله زردش کــه خیل ــاق و بخــاری را روشــن کــرد و ب ات
زود آبــی و منظــم شــد، چشــم دوخــت. دســتش را روی بخــاری 
گرفــت و گرمــای مطلوبــی را کــه از آن برمی خاســت حــس 
ــی  ــت ول ــپزخانه رف ــرف آش ــه ط ــان ب ــاره پاکش ــد دوب ــرد. بع ک
فنــدک را گذاشــت روی اوپــن آشــپزخانه و برگشــت طــرف اتــاق 

خــواب.
لباس هایــش را بــه دقــت درآورد. تیشــرت و شــلوارش را 
ــه  ــبدی ک ــت در س ــورتش را انداخ ــت و ش ــت روی تخ گذاش
پشــت در بــود. چــون حمــام رختکــن نداشــت مجبــور بــود تــوی 
اتــاق لخــت شــود. دوبــاره بــه بخــاری نــگاه کــرد و رفــت طــرف 

حمــام.
بــه محــض این کــه در را بــاز کــرد بخــار مطبوعــی کــه 
ــرد.  ــف ک ــای خ کی ــرون و آق ــود زد بی ــه ب ــام را گرفت ــام حم تم
دمپایی هــای قرمــز حمــام را پوشــید و رفــت داخــل و در را 
پشــت ســرش بســت. امــا هم زمــان بــا بســتن در حمــام 
ــاس  ــای خ را در قی ــه آن روز آق ــاد ک ــزی افت ــه چی ــمش ب چش
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ــن  ــی از خاص تری ــاید یک ــرد. ش ــاص ک ــر خ ــای دیگ ــا روزه ب
ــوار  روزهــای آقــای خ. پشــت در یــک سوســک درشــت روی دی
ــه تعجــب می توانســت باشــد. سوســکی  ــه بزرگیــش مای ــود ک ب
ــه  ــد ک ــوه ای تن ــگ قه ــه رن ــم ب ــار ه ــدازه دو انگشــت کن ــه ان ب

ــود. ــخص نب ــش مش ــام جزئیات ــار حم ــر بخ ــه خاط ــه ب البت
ــه خاطــر درشــتی سوســک،  ــه ب ــع ن ــای خ ترســید. در واق آق
ــی دو  ــاه و یک ــای خ پنج ــک. آق ــود سوس ــر خ ــه خاط ــه ب بلک

ســالش بــود و از سوســک می ترســید!
نفســش را در ســینه حبــس کــرد و مثــل هــر بــار که سوســکی 
ــه مــادرش فکــر مــی کــرد چــون عقیــده  می دیــد در ذهنــش ب
ــادرش  ــادرش اســت. م ــر ســر م داشــت ترســش از سوســک زی
هفــت هشــت ســال پیــش مــرده بــود ولــی تــا آخــر عمــر هــم 

نتوانســته بــود بــر تــرس از سوســک غلبــه کنــد.
ــود کــه کل زندگی شــان  ــت و تنومنــدی ب ــادرش زن باصالب م
ــه  ــبات خان ــای خ در مناس ــدر آق ــد. پ ــه می چرخان ــک تن را ی
تقریبــاً هیــچ کاره بــود. صبــح زود مــی زد بیــرون و تــا شــب روی 
ــا. و شــب کــه  تاکســی نارنجــی اش کار می کــرد، حتــی جمعه ه
ــام  ــت. ش ــا را برمی داش ــش همه ج ــوی جوراب ــه ب ــید خان می رس
خــورده نخــورده می خوابیــد و صبــح وقتــی بچه هــا بیــدار مــی 
شــدند تــا برونــد مدرســه، پدرشــان دو ســه ســاعتی زودتــر رفتــه 
ــا می رفــت فــرودگاه  ــود بیــرون. معمــوالً هــم صبح هــای زود ی ب
یــا ترمینــال غــرب یــا جنــوب. مــادر همــه کاره مطلــق بــود. زنــی 
ــاده  ــی فوق الع ــک حام ــوی و ی ــی و ق ــوش، عضالن ــه، باه پرجذب
ــان  ــان هــوای بچه هایــش را داشــت و چن ــرای بچه هایــش. چن ب
ــی  ــر یک ــرو اش. اگ ــرباز از قلم ــه س ــرد ک ــت می ک ــان حمای ازش
از بچه هــای محــل نازک تــر از گل بــه بچه هایــش می گفــت، 
چــادرش را ســرش می کشــید و تــا گــوش آن بچــه را نمی کشــید 
ــر  ــه درگی ــای مدرس ــا معلم ه ــا ب ــت. باره ــه برنمی گش ــه خان ب
ــار  ــاع کنــد. حتــی یــک ب ــا از حــق بچه هایــش دف ــود ت شــده ب
وقتــی آقــای خ دبســتان می رفــت، مــادرش ســر دعوایــی کــه بــا 
مدیــر مدرســه راه انداختــه بــود مدرســه اش را عــوض کــرد. مــادر 
ســپر مدافــع مطمئــن و ســرباز جــان بــر کفــی بــود کــه اجــازه 
ــرط  ــه ش ــط ب ــند. فق ــی بترس ــش از احدالناس ــی داد بچه های نم

ــل سوســک نباشــد. این کــه طــرف مقاب
ــن موجــود مشــمئزکننده  ــرس عمیقــی از ای ــای خ ت ــادر آق م
داشــت. مثــل خیلــی از زن هــا نمی گفــت از سوســک چندشــش 
وقتــی سوســک  ولــی  نمی گفــت  اصــاًل چیــزی  می شــود. 
ــای خ  ــم آق ــه در چش ــی ک ــد. کس ــض روح می ش ــد قب می دی
مثــل غــول چــراغ جــادو می توانســت هــر کاری بکنــد، تبدیــل 
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ــن. از وحشــت  ــره زمی ــن موجــود روی ک ــه بیچاره تری می شــد ب
مســخ می شــد، تــا جایــی کــه حتــی نمی توانســت تــکان 
ــل  ــی مث ــن. حت ــه زمی ــد ب ــخ می ش ــگار می ــرس ان ــورد. از ت بخ
ــام آن  ــد. تم ــغ بکش ــت جی ــر نمی توانس ــای دیگ ــی از زن ه خیل
ابهــت آب می شــد و بــه شــکل عــرق از ســر و صورتــش پاییــن 
ــو  ــن مزاحــم کوچول ــا یکــی از راه برســد و شــر ای می ریخــت، ت
را از ســر او کــم کنــد و تــازه وقتــی ماجــرا تمــام می شــد 
مدتــی طــول می کشــید تــا حالــش بــه شــرایط عــادی برگــردد. 
ــن  ــد را از بی ــود پلی ــد آن موج ــه بای ــی ک ــا کس ــی وقت ه خیل
ــرد کشــتن  ــر می ک ــای خ فک ــا آق ــود. ام ــای خ ب ــود آق ــرد خ بب
آن همــه سوســک در طــول عمــرش هرگــز باعــث نشــده ترســی 
ــن  ــرف در نهانی تری ــت و مزخ ــره زش ــن حش ــادرش از ای ــه م ک
حفره هــای وجــودش کاشــته، کــم شــود. آقــای خ خیلــی بیشــتر 

ــزی از سوســک وحشــت داشــت. ــر چی از ه
بــا ایــن حــال وقتــی آن روز کــه لخــت در حمــام بخــار گرفتــه 
ــاً  ــه قاعدت ــی ک ــم در فصل ــه شــد آن ه ــک سوســک مواج ــا ی ب
نبایــد ایــن موجــودات پلشــت مشــاهده شــوند، چــاره ای نداشــت 
ــوه ای  ــه قه ــر آن لک ــی اش اول ش ــام زندگ ــل تم ــه مث ــز آن ک ج
ــه مناســک هــر روزه اش در حمــام  ســوخته را کــم کنــد، بعــد ب
برســد. ایــن بــود کــه لنگــه راســت دمپایــی قرمــزش را درآورد و 
بــه دســت گرفــت و در حالــی کــه پاشــنه پــای لختــش را روی 
ســرامیک کــف حمــام محکــم فشــار مــی داد، آمــاده حملــه بــه 
سوســک شــد. بخــار حمــام زیــاد بــود و چشــم آقــای خ درســت 
نمی دیــد، بــا ایــن حــال خیلــی محکــم و قاطــع دمپایــی را روی 
لکــه ســیاه فــرود آورد و ســریع بــرش داشــت و آمــاده حملــه دوم 
شــد. ولــی سوســک بــا همــان حملــه اول از روی دیــوار ســقوط 
کــرد و کــف حمــام افتــاد. آقــای خ لحظــه ای بــه سوســک خیــره 
شــد و بعــد بــه جایــی کــه قبــاًل سوســک بــود نــگاه کــرد و لکــه 
ــد.  ــود دی ــده ب ــه جــا مان ــوار ب موهنــی را کــه از حشــره روی دی
بــا ایــن حــال بــه آن توجــه نکــرد و ســر شــیلنگ حمــام را روی 
سوســک گرفــت تــا بــا جریــان آب داخــل چاهــک حمــام بیفتــد.
ــه  ــی ک ــه جســد سوســک چرخــی زد و در حال ــد از این ک  بع
هنــوز کمــی دســت و پــا مــی زد بــا آب راهــی چــاه فاضالب شــد. 
آقــای خ بــه طــرف دیــوار برگشــت تــا جایــی را کــه سوســک لــه 
شــده بــود بــا همــان شــیلنگ تمیــز کنــد، امــا وقتــی نزدیک تــر 
ــه  ــر لک ــر و واضح ت ــه بهت ــار گرفت ــای بخ ــا در آن فض ــت ت رف
ــد.  ــه ش ــایندی مواج ــه ناخوش ــا صحن ــد، ب ــوار را ببین روی دی
آقــای خ متوجــه شــد از الی ســوراخی کــه در چارچــوب فلــزی 
ــک جفــت شــاخک ســیاه  ــام ایجــاد شــده ی ــگ زده در حم و زن
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ــو  ــت و ج ــراف جس ــای اط ــرون زده و در فض ــب بی دراز بدترکی
ــاًل  ــه قب ــی ک ــا جای ــوم ت ــاخک ش ــن دو ش ــه ای ــد. فاصل می کن
ــای خ  ــد و آق ــم نمی ش ــانتیمتر ه ــود ده س ــتاده ب ــک ایس سوس
خیلــی طبیعــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه سوســک اول هــم از 

الی همیــن چارچــوب زنــگ زده بیــرون آمــده اســت.
حــاال آقــای خ بایــد چــه کار می کــرد؟ بایــد منتظــر می مانــد 
ــره  ــد و کارش را یکس ــرون بیای ــم بی ــک دوم ه ــن سوس ــا ای ت
کنــد و بعــد حمــام کنــد؟ کاش زودتــر بیــرون بیایــد یــا برگــردد 
ــد  ــش بده ــی طول ــت خیل ــر می خواس ــاً اگ ــرجایش. مطمئن س
آقــای خ دیــرش می شــد، او کمتــر از یــک ســاعت دیگــر بایــد در 
اداره می بــود و اگرچــه اداره اش نزدیــک بــود امــا تــا همیــن جــا 

هــم بــه انــدازه کافــی وقتــش تلــف شــده بــود.
ــه  ــف دســتش راکاس ــید، ک ــش رس ــه ذهن ــری ب ــای خ فک آق
کــرد و گرفــت زیــر شــیلنگ؛ بعــد دســتش را بــاال آورد و پاشــید 
ــاره  ــه کن ــا آب ب ــوب در. ام ــی چارچ ــوراخ زنگ زدگ ــه س رو ب
ــوا را  ــتند ه ــوز داش ــز هن ــاخک های نفرت انگی ــید. ش ــوار پاش دی
بــو می کشــیدند. آقــای خ یــک بــار دیگــر ایــن کار را تکــرار کــرد 
ــه  ــا این ک ــو ی ــرود ت ــد و ب ــک بترس ــا سوس ــه ی ــد این ک ــه امی ب

ــد بکشــدش. ــا بتوان تحریــک شــود و بیــرون بیایــد ت
بــه طــرف  را  آب  دوم  مشــت  این کــه  از  بعــد  بالفاصلــه 
شــاخک ها پاشــید، شــیلنگ حمــام را بلنــد کــرد و گرفــت 
روی چارچــوب در. وقتــی شــیلنگ را پاییــن آورد اثــری از 
شــاخک های سوســک نبــود. نفــس راحتــی کشــید و دوش را بــاز 
کــرد و ســرش را گرفــت زیــر دوش. امــا همان طــور کــه داشــت 
ســرش را خیــس می کــرد احســاس کــرد نمی توانــد زیرچشــمی 
ــگاه نکنــد و خیلــی زود فهمیــد تــرس  آن ســوراخ زنــگ زده را ن
دســت از ســرش برنداشــته و فــاز دیگــری را آغــاز کــرده اســت.
ــوخته ها الی  ــن پدرس ــه ای ــس الن ــرد پ ــر ک ــودش فک ــا خ ب
چارچــوب فلــزی و کهنــه در حمــام اســت نــه در چاهــک. فکــر 
ــار وقتــی یــک شیشــه  ــک ب ــاه ی ــد م ــه این کــه هــر چن کــرد ب
و مــی آورد خالــی می کنــد در  داروخانــه می خــرد  از  ســم 
ــام  ــوب در حم ــک ها از الی چارچ ــالب، سوس ــای فاض دریچه ه
ــا  ــی بهاره ــد. وقت ــد و بهــش می خندن ــی نگاهــش می کنن دزدک
ــا را  ــخ دیواره ــد و بی ــپری می زن ــا اس ــر فرش ه ــتان ها زی و تابس
ــوب  ــی چارچ ــوی زنگ زدگ ــی و ب ــا در تاریک ــزد، آنه ــم می ری س
ــای خ  ــد. آق ــخره اش می کنن ــد و مس ــن می گیرن ــام جش در حم
از ایــن فکرهــا عصبانــی شــد و عصبانیتــش وقتــی شــدت گرفــت 
ــگاه  ــه چارچــوب در حمــام ن ــار دیگــر زیرچشــمی ب کــه یــک ب
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ــن  ــزی از بی ــرد چی ــاس ک ــد و احس ــدش آور را دی ــت چن ــول زش ــاخک فض ــاره دو ش ــرد و دوب ک
ســتون فقراتــش رد شــد. هنــوز ســرش را هــم شــامپو نــزده بــود و بــا ایــن حســاب نمی توانســت 

ــود دیــرش شــود. حمــام کنــد و ممکــن ب
ــود  ــواره حمــام ب ــه ذهــن آقــای خ رســید. در جعبــه کوچکــی را کــه روی دی ناگهــان فکــری ب
ــف اصــالح، اســپری ضــد سوســک  ــغ و ک ــار دو شیشــه شــامپو و بدن شــوی و تی ــرد و کن ــاز ک ب
قرمــز رنــگ را برداشــت و بــاز بــه ســوراخ زنــگ زده نــگاه کــرد. در اســپری را برداشــت و در حالــی 
ــد،  ــاب دور ســوراخ می چرخیدن ــن ردی ــل آنت ــدام مث ــه م ــود ک ــه شــاخک هایی ب ــه چشــمش ب ک
خــوب نشــانه گرفــت. هــدف همــان ســوراخ زنــگ زده بــود. نــوک اســپری را چرخانــد و ســوراخش 
ــد  ــاخک ها ناپدی ــه ش ــرد و فشــار داد. بالفاصل ــی تنظیمــش ک ــد روی زنگ زدگ ــرد و بع ــگاه ک را ن
ــه ســوراخ نزدیک تــر کــرد، خیلــی نزدیک تــر و چنــد ثانیــه مســتمر  شــدند. آقــای خ اســپری را ب
تــوی ســوراخ اســپری کــرد و بعــد دســتش را عقــب کشــید. امــا حتــی فرصــت نکــرد از موفقیتــش 
احســاس رضایــت کنــد. چــرا کــه بالفاصلــه سوســک از ســوراخ بیــرون آمــد و روی دیــوار بــه ســمت 
بــاال حرکــت کــرد. آقــای خ ســریع اســپری را روی سوســک گرفــت و فشــار داد. سوســک پــر زد و 
ســقوط کــرد. ولــی آقــای خ پیــش از آن کــه فرصــت کنــد از پــر زدن سوســک بترســد، متوجــه شــد 
سوســک دیگــری از ســوراخ بیــرون آمــده و دارد بــه طــرف ســقف مــی رود. آقــای خ دمپاییــش را 
درآورد و بــه دســت چپــش گرفــت؛ اول سوســک روی دیــوار را ســرنگون کــرد و بعــد سوســکی را 
کــه روی زمیــن افتــاده بــود لــه کــرد. بــا ایــن حــال وقتــی ســرش را ناخــودآگاه بــاال آورد و بی قصــد 
قبلــی بــه ســوراخ چارچــوب در حمــام نــگاه کــرد، بــا منظــره دهشــتناکی روبــه رو شــد. ســایه ها و 
لکه هــای قهــوه ای رنــگ مرتــب و مــدام مثــل لشــکری بــه هــم ریختــه از همــان ســوراخ کوچــک 
ــده  ــام پراکن ــقف حم ــوار و س ــرون و روی در و دی ــت بی ــام می ریخ ــوب در حم ــگ زده چارچ زن
ــه  ــای م ــرد و در فض ــاز می ک ــتش را ب ــیاه زش ــای س ــان بال ه ــان یکی ش ــی ناگه ــد و گاه می ش

ــوار مقابــل می کوبیــد. ــه دی گرفتــه حمــام خــودش را ب
قیافــه آقــای خ در ایــن میــان دیدنــی بــود. شــاید هــم ندیدنی تریــن قیافــه در آن لحظــه قیافــه 
او بــود. وســط حمــام کوچــک ایســتاده بــود در حالــی کــه فقــط در یــک پایــش یــک دمپایــی قرمــز 
ــه و قوطــی اســپری حشــره کش  ــک دســتش گرفت ــی را در ی ــر دمپای ــه دیگ ــده می شــد و لنگ دی

را در دســت دیگــرش.
ــه و  ــرار گرفت ــرگ ق ــا م ــه ب ــه در مواجه ــی ک ــد کس ــد. مانن ــودش آم ــه خ ــان ب ــای خ ناگه آق
چــاره ای جــز ایــن نــدارد کــه آخریــن توانــش را جمــع کنــد و هــر طــور شــده بــا مــرگ مقابلــه 
کنــد، ناگهــان دســتش را بــاال آورد و بــا کــف همــان دمپایــی کــه دســتش بــود کوبیــد روی دیــوار و 
دوبــاره کوبیــد و دوبــاره کوبیــد و از آن طــرف بــا پایــی کــه هنــوز دمپایی پــوش بــود سوســک های 
ــل  ــای خ مث ــی زد و آق ــرون م ــان ســیل سوســک از ســوراخ بی ــرد. همچن ــه می ک ــن را ل روی زمی
کســی کــه می خواهــد تــا پیــش از مرگــش آخریــن تــوان دشــمن را نیــز صــرف کنــد و او را هــم 
ــوی  ــاره ت ــاره و ســه باره و چندب ــرد و دوب ــد ک ــان اســپری را بلن ــه ورطــه هــالک بکشــاند، ناگه ب

ســوراخ زنــگ زده شــلیک کــرد.
ــوب و از  ــر چارچ ــمت دیگ ــی از س ــرش یعن ــت س ــه از پش ــد ک ــه ش ــد متوج ــه بع ــک لحظ ی
ســوراخ کوچکــی کــه تابه حــال ندیــده هــم ارتــش سوســک در حــال بیــرون ریختــن اســت. آقــای 
ــه جــان  ــاد ب ــی افت ــا دمپای ــان مصمــم برگشــت طــرف ســوراخ دوم و ب ــی همچن خ مســتأصل ول
سوســک ها. حــاال گهــگاه مجبــور می شــد بــا اشــمئزاز تمــام سوســکی را کــه پریــده روی موهایــش 

ــد و دور کنــد. ــا در یــک لحظــه جنــون زده نشســته روی شــانه اش، پــس بزن ی
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ــرون  ــرد و بی ــاز ک ــام را ب ــان در حم ــد ناگه ــه داد، بع ــه ای همین طــور ادام ــد دقیق ــای خ چن آق
پریــد ولــی در را نبســت، الی در را بــاز گذاشــت و نــوک اســپری حشــره کش را گذاشــت الی در و 
فشــار داد.آقــای خ متوجــه شــد کــه چنــد حشــره فرصت طلــب از الی در بــه درون اتــاق خزیدنــد 
ــه اســپری کــردن داخــل حمــام کوچــک یک ونیــم متــر در یک ونیــم  و دررفتنــد امــا همچنــان ب
متــرش ادامــه داد. اگــر در آن لحظــه کــس دیگــری هــم حضــور داشــت و شــاهد آن صحنــه بــود، 
حتمــاً می دیــد انگشــت ســبابه آقــای خ کــه روی دکمــه اســپری بــود از شــدت فشــار ســفید شــده 
ــار  ــی را فش ــتری قوط ــروی بیش ــا نی ــر ب ــد اگ ــر می کن ــرد فک ــن م ــرا ای ــت چ ــود می گف ــا خ و ب
بدهــد ســریع تر و بیشــتر اثــر می کنــد؟ امــا آقــای خ آن قــدر درگیــر موقعیــت اســفناکش بــود کــه 
نمی توانســت بــه چنیــن چیزهایــی فکــر کنــد. تنهــا وقتــی فهمیــد قوطــی اســپری تمــام شــده آن 
را بــه داخــل حمــام پــرت کــرد و در حمــام را بســت و خــودش را لخــت و خیــس ولــو کــرد روی 
تخت خــواب. حتــی نفهمیــد کــه ســردش اســت. چشــم هایش را بســت و بــه صــدای آب فکــر کــرد 
ــود و لکه هــای قهــوه ای در جســت و جــوی  کــه از حمــام می آمــد. حمــام حســابی بخــار کــرده ب
راهــی بــرای خــروج از مخمصــه، خودشــان را بــه شیشــه مــات حمــام می زدنــد. امــا آقــای خ اینهــا 

ــادرش. ــه م ــه چیــزی فکــر نمی کــرد، حتــی ب ــود و عمــاًل ب ــد. چشــم هایش را بســته ب را نمی دی
چشــمانش را کــه بــاز کــرد، فکــر کــرد زمــان زیــادی گذشــته اســت؛ بعــد کــه بــه ســاعت نــگاه 
کــرد، فهمیــد شــاید چهــل دقیقــه یــا یــک ســاعت گذشــته. چــرت مــی زد؟ یعنــی واقعــاً خوابــش 
بــرده بــود؟ لخــت و خیــس روی تختخــواب خوابــش بــرده بــود در حالــی کــه حمــام را مثــل اتــاق 
گاز اردوگاه هــای نــازی بــه قتلــگاه تبدیــل کــرده بــود؟ بــه ســاعت نــگاه کــرد. از زمــان شــروع کار 
گذشــته بــود ولــی اهمیتــی نــداد. انــگار نمی توانســت اهمیتــی بدهــد. انــگار آخریــن چیــزی کــه 

می توانســت اهمیــت داشــته باشــد شــغلش و ســاعت کارش بــود.
در آن لحظــات و دقایــق انــگار همــه چیــز بــرای آقــای خ روشــن شــده بــود. گویــی پرتــوی از 
ــود. در همــان حــال کــه روی  ــای خ تابیــده ب ــان آق ــه ذهــن و روان و حتــی جســم عری اشــراق ب
تخــت دراز کشــیده بــود بــدون ایــن کــه بــه چیــزی فکــر کنــد، جایــی در اعمــاق وجــودش، جایــی 
کــه »مــِن« او قــرار داشــت، جایــی کــه »خ« بــودن آقــای خ را بــا خــودش حمــل می کــرد، عمیقــاً 
ــا غیرمنطقــی  ــان منطقــی ی ــه هیــچ زب ــرس مــادرش را درک می کــرد. درکــی کــه ب مــادرش و ت

ــد. ــع می کن ــل فهــم تشــنگی و کشــف این کــه آب عطــش را رف ــود؛ مث ــان نب ــل بی قاب
آقــای خ در حالتــی کــم و بیــش روحانــی همان طــور روی تخــت نیم خیــز شــد. بــه نحــو غریبــی 
ــروز را مرخصــی  ــد و ام ــگ می زن ــه اداره زن ــی دارد و ب ــن را  برم ــی رود تلف ــه االن م می دانســت ک
ــه زودی از کارش  ــه ب ــت ک ــزش می دانس ــیارهای مغ ــه الی ش ــی در الب ــی جای ــرد و حت می گی
اســتعفا خواهــد داد و دیگــر وقتــی صبح هــا از خــواب بیــدار می شــود، نگــران رفتــن بــه ســر کار 

نخواهــد بــود. دیگــر شــروع روز برایــش ســخت نخواهــد بــود.
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صدایی برای زن امروزین
محمد خواجه پور

مریــم انصــاری متولــد 1369 اســت و کار ادبــی خــود را از شــهر گــراش در جنــوب فــارس آغــاز 
ــد کاری او گذاشــت و بیشــتر از 24 غــزل  ــر رون ــادی ب کــرد، امــا حضــور در بندرعبــاس تاثیــر زی

منتشــر شــده در کتــاب مربــوط بــه دو ســال اخیــر فعالیــت شــعری اوســت.
ــن  ــا ای ــه ای عاشــقانه و روان اســت ام ــاط حمــل شــود« مجموع ــا احتی ــه »ب شــعرهای مجموع
رویکــرد عاشــقانه باعــث نشــده کــه شــعر، خالــی از جنبه هــای اجتماعــی باشــد. در اقلیمــی کــه 
زنــان معمــوال صدایــی ندارنــد شــعرهای انصــاری صدایــی زنانــه دارد و درک زن حاضــر در شــعرهای 
او و نــگاه ایــن زن بــه زندگــی می توانــد کلیــدی بــرای ورود بــه دنیــای شــعرهای مریــم انصــاری 

باشــد. امــا اول بــد نیســت نگاهــی بــه فــرم ایــن مجموعــه داشــته باشــیم.

غزل هایی شبیه به چهارپاره
چهارپــاره قالبــی اســت کــه کالســیک یــا نــو بــودن آن محــل چالــش اســت. امــا در ســال های 
اخیــر شــکلی از غــزل مرســوم شــده اســت کــه بــه دلیــل طوالنــی بــودن ابیــات، مشــابه چهارپــاره 

ــود. ــت می ش ــزل در آن رعای ــذاری غ ــول قافیه گ ــی اص ــود ول ــته می ش نوش
بیشــتر شــعرهای مریــم انصــاری همیــن غزل-چهارپاره هــا اســت و نشــان می دهــد کــه شــاعر 
توانســته اســت از زبــان کهنــه  کارهــای نخســتین خــود گــذر کــرده و در اشــعار منتشــر شــده کامــال 

نگاهــی بــه شــعر امــروز دارد. 
ســیمین بهبهانــی احتمــاال مبــدع و قطعــاً شناخته شــده ترین شــاعر در ایــن نــوع قالــب اســت. 
شــاعری کــه بــرای نزدیــک کــردن شــعر بــه زبــان محــاوره وزن هــای دوری را در غــزل گســترش 
ــا بلنــد کــردن طــول بیت هــا باعــث کــم اثــر شــدن نقــش ردیــف و قافیــه در شــعر شــد.  داد و ب
نتیجــه ایــن تغییــر در فــرم، گرایــش بیشــتر شــاعران بــه روایتگــری در شــعر بــا زبانــی امروزیــن 
بــود. شــاعران بعــدی بــرای خواناتــر کــردن شــکل نوشــتار بیت هــای طوالنــی را در محــل تکــرار 
ــد از اســاس  ــاره نوشــته شــد، هــر چن ــه صــورت چهارپ وزن شکســتند و از نظــر شــکلی، شــعر ب
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غــزل اســت.
ــت،  ــادی داش ــی زی ــرات محتوای ــه تاثی ــی ک ــاق فرم ــن اتف ای
ــه جــای  ــی ب ــده می شــود. یعن ــز دی ــم انصــاری نی در شــعر مری
ــری  ــی و روایتگ ــا راحت ــعرها ب ــزل در ش ــقانگی غ ــت عاش فخام

ــتیم.  ــه رو هس ــاره روب ــان چهارپ زب
ــودن وزن  ــا، دوری ب ــول بیت ه ــودن ط ــی ب ــود طوالن ــا وج ب
ــود و  ــت اندازهای وزن نش ــار دس ــعر دچ ــت ش ــده اس ــث ش باع
بــه راحتــی خوانــده شــود. در قافیــه هــم شــاعر نگاهــی امــروزی 
ــت،  ــه نیس ــیک هم قافی ــگاه کالس ــه از ن ــی ک دارد و گاه کلمات
ماننــد »افراطــی، ذاتــی، ایالتــی، خاطــی« را قافیــه می کنــد. در 
ــاعر  ــد ش ــر می رس ــه نظ ــف ب ــدون ردی ــعرهای ب ــوع در ش مجم

راحت تــر روایــت می کنــد.

زن سنتی یا زن مدرن؟
گذشــته از فــرم آن چیــزی کــه شــعر مریــم انصــاری را جــذاب 
می کنــد تصویرگــری او از »زن« اســت. در دوگانــه زن ســنتی/ زن 
مــدرن، زن شــعرهای مریــم انصــاری هیــچ کــدام نیســت. او یــک 
زن امروزیــن اســت بــدون آن کــه بخواهــد مــدرن یــا فمینیســت 
ــن  ــای ای ــری غزل ه ــه روایتگ ــت ک ــی اس ــن ویژگ ــد. همی باش

مجموعــه را از نظــر اجتماعــی ارزشــمند می کنــد.
گیــر کــردن میــان دوگانــه زن مــدرن/ زن ســنتی در غــزل 12 
ــر شــهری، متناظــر شــده اســت.  ــه دختــر دهاتی/دخت ــا دوگان ب
امــا همیــن دختــر در نهایــت بــه زن غــزل بیســتم بــا مطلــع »هر 
چنــد کمــی می گرفــت راحتــی اش را/ پوشــید بــاز پیرهــن قیمتی اش 
را« می رســد. ایــن غــزل نمونــه خوبــی بــرای نشــان دادن ایــن نــوع 
زن و دغدغه هــای اوســت. زنــی کــه آمــاده بــرای عاشــق شــدن و 
عشــق ورزیــدن اســت امــا در نهایــت پاســخی مناســبی از روبــه رو، 
ــان  ــه هم ــرانجام ب ــد و س ــت نمی کن ــرد دریاف ــه و از م از جامع
ــه  ــه راحتــی فاصل ــن دادن ب ــد. همیــن ت ــا می کن »راحــت« اکتف

زن ایــن شــعر بــا یــک زن مــدرن اســت. 
امــا ایــن زن، زنــی ســنتی هــم نیســت. او به شــناخت مناســبی 
ــخصی  ــی ش ــود درک ــت موج ــت و از موقعی ــیده اس ــود رس از خ

محمد خواجه پور
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ــام دارد و  دارد. شــاید مهمتریــن نشــانه ایــن اســت کــه »زن« ن
ــان  ــذر از زن ــد و خطــاب می شــود. در گ خــود را خطــاب می کن
ــف  ــرای زن شــعر خــود تعری ــت مشــخصی ب ــام، شــاعر هوی بی ن
کــرده اســت؛ هویتــی کــه هــر چنــد بــا چالــش روبــه رو اســت امــا 
ــم بخنــد!  همیــن چالــش نیــز نشــانه ای از حرکــت اســت. »مری

غصه نخــور مریــم! / مریــم بــرس بــه زندگــی ات!/ بــس کــن« .
انتخــاب نــام شــاعر بــر نــام شــخصیت شــعر نیــز بخشــی از 
ــا جامعــه اســت؛  ــرای رودرو شــدن ب ــش شــاعر ب همیــن چال
ــی کــه شــاید در کارهــای آینــده بیشــتر و  ــه ای رویاروی گون

بارزتــر شــود.
 دربــاره آینــده شــعری مریــم انصــاری هنــوز زود اســت 
ــه  ــا ت ــعرهای او ب ــم ش ــی می کن ــا پیش بین ــم ام ــاوت کنی قض
کشــیدن مضامیــن عاشــقانه بیــش از گذشــته اجتماعــی شــود. 
ــای  ــا دنی ــعار، ب ــه اش ــه مجموع ــری ب ــگاه اول و سرس در ن
کوچکــی از عشــق و احســاس روبــه رو هســتیم. شــعر دارای 
رگه هــای اجتماعــی اســت امــا بــا وجــود ایــن رگه هــای 
ــده  ــی مان ــقانه باق ــخصی و عاش ــان ش ــعر همچن ــی،  ش اجتماع
ــرای شــاعری  اســت. مــن فکــر می کنــم ایــن انتخابــی ناگزیــر ب
ــته  ــی داش ــای واقع ــرای تجربه ه ــی ب ــت کم ــه فرص ــت ک اس
اســت و در آینــده ســمت و ســوی کارهــای شــاعر بیــش از ایــن 
اجتماعــی و فرمــی خواهــد شــد. چــون او تــا اینجــای کار چیــزی 

ــه نداشــته اســت. ــه جــز کلم ب

یک شعر بومی
امــا اهمیــت شــعر مریــم انصــاری نــه در نــگاه عاشــقانه و یــا 
ــب باشــد  ــاید غری ــودن آن اســت. ش ــی ب ــه در بوم ــرم آن، بلک ف
ایــن مجموعــه شــعر را یــک مجموعــه شــعر بومــی بدانیــم؛ زیــرا 
نــه کلمــات و نــه حتــی فضاســازی رنگــی از بــوم خاصــی نــدارد. 
ــا  ــک زن ب ــا ی ــا اینج ــدرن، م ــنتی/زن م ــه زن س ــا در دوگان ام
ــا  ــر ی ــد خواه ــه می توان ــی ک ــم؛ زن ــنا می بینی ــای آش دغدغه ه

مــادر هــر یــک از مخاطبــان کتــاب باشــد. 
این زن تاکنون ادبیاتی برای گفتن نداشته است. این 
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ــه  ــا ک ــن دنی ــردن ای ــی ک ــرای نقاش ــت ب ــی اس ــعرها تالش ش
ــه  ــه ای ک ــای زنان ــت. دنی ــوده اس ــف ب ــدون توصی ــروز ب ــا ام ت
ــه  ــای زنان ــن دنی ــدای ای ــت. ص ــته اس ــات نداش ــی در ادبی جای
بعــد از ســرکوب های مردانــه حداکثــر بــه سانتی مانتالیســم 
اینســتاگرامی رســیده بــود. نمی گویــم ایــن کتــاب صدایــی رســا 
بــرای ایــن دنیــای زنانــه اســت، بلکــه بــه نظــرم می توانــد نشــان 
ــز  ــدی نی ــات ج ــمایل ادبی ــه در ش ــای زنان ــن دنی ــه ای ــد ک ده

حضــور داشــته باشــد. 
ــاعر  ــه ش ــردم ک ــی ک ــد پیش بین ــر چن ــن ه ــر همی ــه خاط ب
در آینــده بــه بیــرون از خانــه مــی رود و شــعرها هماننــد دیگــر 
شــاعران ایــن ســبک اجتماعــی می شــود، امــا امیــدوارم برعکــس، 
شــاعر بیــش از ایــن عمیــق شــود و ایــن دنیــای زنانــه را بــا تمــام 
عناصــر بومی/مــدرن آن توصیــف کنــد. اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، 
ــون  ــه تاکن ــد ک ــی باش ــاعر صداهای ــد ش ــم انصــاری می توان مری
ــاد  ــدارد فری کمتــر شــنیده شــده اســت؛ صدایــی کــه لزومــی ن
ــه  ــای زنان ــل بیشــتر صداه ــد مث ــه باشــد بلکــه می توان ــا گالی ی

ــد. ــر باش روایت گ

شعری از مریم انصاری

هرچند می گرفت کمی راحتی اش را
پوشید باز پیرهن قیمتی اش را

چرخی زد و به پیچ و خم خود نگاه کرد
تایید کرد آیینه، خوش قامتی اش را

خندید توی آیینه، چشمک زد و نشست
از یاد برد علت ناراحتی اش را
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»نه! خوب نیست! کج شده انگار..« پاک کرد
از نو کشید خط لب صورتی اش را

وسواس گونه دسته  مو را کنار زد
تغییر داد جای گل زینتی اش را

ساعت نه و سی و...نه! ده و خورده ای و باز
انداخت دوش عقربه، بی دقتی اش را

با خود نشست حرف زد و در خیال دید
تو آمدی دوباره که خوش صحبتی اش را...

تو آمدی دوباره که از نو غزل کنی
این بیت های مضطرب خط خطی اش را

 
تو نیستی و ساعت بی رحم، تیک تاک

هی زخم می زند تن بی طاقتی اش را

با دستمال روی لبش بی امان کشید
تا محو کرد خط لب لعنتی اش را

موهاش را به دور سرش سفت و سخت بست
پوشید باز پیرهن راحتی اش را....
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یازده داستان کوتاه
خیلی کوتاه
به انتخاب  حمیدرضا اکبری شروه

ــای  ــل داکوت ــگ اه ــک س ــا ی ــه ب ــی ک ــای جنوب ــل کارولین ــر اه ــک دخت ی
ــت. ــت اس ــط دوس ــمالی فق ش

چــرا بایــد بــه چیــزی کــه دوســتش ندارم،فکــر کنــم؟ چیــزی کــه آنقــدر از آن بــدم مــی آیــد 
کــه مثــل همــه چیزهایــی کــه دوستشــان دارم همیشــه همــراه مــن اســت؛ خســته کننــده، مــالل 

آور واتفاقــاً همیشــگی.
مثــل ایــن اســت بگویــم ایــن شــهر را لــذت پــر کــرده است.شــهری کــه در آن یــک دختــر اهــل 
ــای شــمالی فقــط دوســت است.ســگی کــه هیــچ  ــا یــک ســگ اهــل داکوت ــی ب کارولینــای جنوب
موقــع دختــر را ندیــده و دختــری کــه از وجــود ایــن ســگ بــی اطــالع اســت؛ آن قــدر بــی اطــالع 
کــه اگــر یــک روز همدیگــر را ببیننــد ســگ فقــط دم تــکان میدهد.البتــه آدمهــا هــر چــه دنیایشــان 

مــدرن تــر بشــود از ابتــدای خودشــان دور تــر مــی شــوند.
در واقــع میخواهــم از راز بزرگــی پــرده بردارم.بله...آدمهــا قبــل از اینکــه بتواننــد آتــش را کشــف 

کننــد، مــی توانســتند مثــل بقیــه موجــودات قبــل از زلزلــه متوجــه وقــوع آن شــوند.
البتــه نــه بــا وق زدن یــک ســگ یــا پــرواز ناگهانــی پرنــدگان یــا بیــرون آمــدن کرمهــا از زمیــن... 
بلکــه توســط یــک حــس درونــی کــه حــاال بیــن بــوق ماشــین هــا و روی خطهــای ممتــد و نیمــه 

ممتــد خیابانهــا گمــش کــرده انــد.
حســی کــه اگــر حــاال همــراه مــا بــود چیــزی را کــه دوســتش نــدارم را دوســت خواهــم داشــت. 
ویــک دختــر اهــل کارولینــای جنوبــی بــا یــک ســگ اهــل داکوتــای شــمالی عــالوه بــر اینکــه فقــط 
دوســت باشــد او را هــم بــه خوبــی بشناسد.ســگی کــه هــم شــب روی بدنــش دارد وهــم برف.وموقــع 
واق کــردن بــه ایــن فکــر مــی کنــد کــه چطــور دمــم را تــکان بدهــم کــه وقتــی یــک دختــر اهــل 

کارولینــای جنوبــی مــرا دیــد بشناســدم.
فــرق نمــی کنــد هــر دختــری مــی توانــد باشــد. مهــم ایــن اســت چطــور ایــن کار را انجــام بدهــم 

کــه از طــرف حیوانــات هــم شــهر پــر لذت شــود.  
                                                                               

                                                                                               فرزاد خدنگ)گرگان(
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طاهر
تقدیم به بیژن نجدی

 )24 آبان 1320 در خاش - 3 شهریور 1376 در الهیجان( 

از وقتــی دیگــر ملیحــه بــا طاهــر نیســت، قــِد کرمهــای خاکــِی باغچــه از قــِد 
تــِه ســیگارهای طاهــر بلنــد تــر شــده. جیــِغ ســکوت، صبــح هــا افــکار ملیحــه 
را می بلعــد و از دیوارهــا هــم کمتــر ســر و صــدای همســایه های جدیــد 
گوشــهایش را مــی درد. امــا شــب ها بــا آمــدن هــر آدم جدیــد، پــچ پچه هــای 
ــز  ــوز پایی ــد. هن همســایه های فضــول ســوِت ممتــدی را در فضــا مــی چرخان
ــوی  ــد. ب ــم می کنن ــه را ترمی ــورت باغچ ــیده ص ــای پوس ــرگ ه ــیده، ب نرس
تعفــن دور و بــر ملیحــه را برداشــته و ریــه هــای فرتوتــش زیــِر ســنگینی آن 
قــد خــم کــرده اســت. بــوی بنفشــه هایی کــه طاهــر در باغچــه کاشــته، زیــر 

خــاک ریشــه کــرده اســت.
دلتنگــِی طاهــر مثــل آتشفشــانی درون ملیحــه خوابیــده اســت و داشــت پــاک 
یــاد ملیحــه می رفــت کــه صــدای طاهــر هنــوز الی بــوی بنفشــه هــا می پیچــد. 
ــه  ــی ک ــکند. کاش های ــی اش را می ش ــماهای خاک ــدبندان چش ــر س ــاِد طاه ی
همگــی طاهــر داشــتند، در ذهنــش زنــده می شــود و می میــرد. کاش طاهــر... 
ــای  ــر را در دنی ــیمای طاه ــه س ــی ک ــر... کاش های ــر... کاش طاه کاش طاه

ملیحــه منعکــس نخواهنــد کــرد.
ــال  ــت کان ــا، پش ــد و دورتر ه ــی زنن ــه را دور م ــا ملیح ــع پروانه ه ــان موق هم
آب کــه زمیــن را اریــب قطــع کــرده، شاخکهایشــان طاهــر را لمــس می کننــد. 
جایــی میــان ســلول های مغــزش - کــه زیــر آفتــاب درد می کنــد خاطره هایــی 
ــه  جرقــه می زننــد. از آن روز کــه صــدای الرحمــان پارچــة ســیاِه روی دِر خان
ــراری  ــی ق ــتش ب ــه گالب در دس ــذرد. شیش ــی گ ــهریورها م ــد، ش را می لرزان
ــِش  ــِف کف ــل ســیر و ســرکه در خــود می جوشــد. شــیارهای ک ــد و مث می کن
ــد. انگشــتانش  ــار قبــر ملیحــه می آورن طاهــر، چرکــِی ســالها زندگــی او را کن
ــنگ  ــای س ــته ه ــاِک روِی نوش ــزد ، خ ــر آب می لغ ــه زی ــی ک ــان آبدزدک بس
قبــر ملیحــه را الی شــیارهای خــود مــی کشــند. اثــر انگشــتانش جــواب ســوال 
مــرگ ملیحــه را روی قبرســتان جــای می گــذارد. ملیحــه آرام بــا آن ســوال در 
ابدیــت خانــه اش خوابــش مــی بــرد و کالغ هــا، مثــل همیشــه، دســته جمعــی، 

الشــه طاهــر را تــا دِم دِر قبرســتان بدرقــه مــی کننــد.

عباس رجب سلامنی
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خر گوش

گرما کالفه اش کرده بود.
سر وصورتش خیس عرق بود.

از تــوی دهــان عروســک بــه بیــرون نــگاه کرد.بچــه هــا مشــغول 
بــازی بودنــد وتــوپ هــا را بــه ســوی هــم پــرت مــی کردنــد.

ــوی  ــاد پســر خــودش افتاد.ســرش گیــج رفت.صــدای زنــش ت ی
ســرش پیچیــد:

-امشب زودتر بیا خونه....بچه تب داره...ببریمش دکتر..
زانوانش خم شد و با صورت توی توپها افتاد.

میترا حمزه نژادی

علت مرگ یک مدافع حقوق بشر

اعتراض داشت.
از پستش راضی نبود.

او می خواست مهاجم باشد.

بایگانی پرونده های محتوم-

عرفان چگینی

ــرم  ــتم ودفت ــرم نوش ــی آب را در دفت ــتم وقت ــی داش ــه حس چ
ــد. ــس نش خی

چه لذتی داشت وقتی »آتش« نوشتم ودفترم نسوخت.
اما دلتنگی...دفترم خیس شد وکاغذ هایش را مچاله کرد.

لیال طوفانی اصل
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شیشه حسابی تمیز شد.
کسی که پدر را به زندان انداخته بود،پشت فرمان بود.

مهدی موالیی

داستانک ترك
ــه ســی و هشــت  ــردی ک ــگاه م ــود. از ن ــرک خــورده ب ســقف ت

ــی.. ــچ حرکت ــی هی ــود؛ ب ــده ب ــره مان ــه آن خی ســال ب
رومینا نیک اندیش

ــدرش  ــبیه پ ــدر ش ــرد. چق ــی ک ــم م ــش را محک ــن های ــد پوتی بن
شــده بــود. مثــل همــان موقعــی کــه بــه جنــگ عــراق مــی رفــت 
در آغــوش گرفتمــش. بــوی پــدرش را مــی داد. قــرآن را بوســید 
ــر مــی داشــت  ــو ب ــه جل ــا هــر قدمــی کــه ب و خداحافظــی کــرد. ب
احســاس مــی کــردم کــه او هــم مثــل پــدرش دیگــر بــر نمی گــردد . 
 زهرا عطار 

تنهایــی مــن!  چــه زیبــا مــی آیــی ، چــه زیبــا مــی مانــی آنقــدر زیبــا 
کــه دوســتت دارم. تنهایــی ام را دوســت دارم. رنگهــا و قلــم موهایــم 
را مــی چینــم نقشــی تــازه مــی خواهــم بــر تنهایــی ام بکشــم. بــه 
بــوم مــی نگــرم. از کجــا شــروع کنــم؟ فقــط مــی نگــرم. گنگــم مثــل 
اولیــن بــار ولــی بــاز شــروع مــی کنــم. همــه تابلوهایــم را دوبــاره 
ــا وجــودت هیچکــدام را  ــا آشناســت. ب نــگاه مــی کنــم ... چــه ن

ــودم ؟ ــن کجــا ب نشــناختم ... در آن لحظــات م
 مرجان پوراسماعیل 
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بابــا! تیــپ زدییــا!! مــن حوصلــه مامــان جدیــُد ندارمــا! پــدر درحالــی 
کــه دســتی بــه روی قــاب عکــس زن مرحومــش مــی کشــید گفــت: 

عزیــزم! دیگــه امــکان نــداره بهترازایــن گیــرم بیــاد!
طاهره شیخی

سؤال استخدامی جاده صاف کن ها،
-آیا خورشید را دوست دارید؟

جواب پدرم:
-پول بدهد چرا که نه!

فاطمه همایی نژاد

ــود.بار  ــیقی دان بش ــت موس ــت داش ــش دوس ــاعر بود.زن ــرد ش م
وبندیلشــان را بســتند وســوار یــک قایــق شــدند.مرد کتابهایــش 
ــوی  ــتند ت ــان را گذاش ــه ش ــش را.بچ ــت و زن ویولون را برداش

ــفید. ــی س ــواره در چمدان گه
ــوس  ــه وارد اقیان ــره ای ممنوع ــان از جزی ــژ کن ــژ قی ــق قی قای
شــد.قایق تکانهــای شــدید مــی خــورد وبعــد کامــال غــرق شــد.
ــتند  ــی گذش ــی م ــیر دریای ــل از آن مس ــا قب ــه ماهه ــرادی ک اف
ــه از  ــد ک ــده ان ــواره ســرگردان دی ــک گه ــد ی ــی خوردن قســم م
آن صــدای ویولونــی محــزون وشــعر »وطنم،وطنــم«، شــنیده انــد.

حسین محمدی
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گفت وگو با مهدی غبرایی
گفت و گو از:  علی عظیمی نژادان

یکی از مترجمان کشــورمان آقای مهدی غبرایی مرادی اســت. ایشــان نزدیک چهل سال است به 
ترجمه در حوزة ادبیات مشــغولند و آثار بســیار ارزنده ای دارند. دو برادر دیگرشــان شادروان ها 
هادی و فرهاد غبرایی هم از مترجمان بســیار خوب کشــورمان بودند. در ادامه گفت وگویی از 

مهــدی غبرایی را مرور می کنیم.

آقــای غبرایــی! شــما در برخــی از گفــت وگوهایشــان چــه در کتابــی کــه ســال 
ــازن در  ــا آقــای کیــوان ب پیــش از شــما منتشــر شــد و چــه در گفــت وگــو ب
مجموعــة تاریــخ شــفاهی ادبیــات معاصــر ایــران، فرمودیــد کــه قبــل از ایــن 
ــتان  ــاز و داس ــتید فیلمس ــه داش ــوید، عالق ــه وارد ش ــة ترجم ــه عرص ــه ب ک
نویــس شــوید، چــه شــد کــه ســرانجام بــه ســمت ترجمــه کشــیده شــدید نــه 

فیلمســازی و داســتان نویســی؟
داســتان مفصلــی اســت، امــا مــن خالصــه مــی کنــم. در ســال هــای دبیرســتان، مــن بــه خاطــر 
خوانــدن رمــان هــای مختلــف، بــه فیلــم و ســینما عالقــه منــد شــدم. زادگاهــم شهرســتان لنگــرود 
اســت کــه تــا دیپلــم در آنجــا بــودم. امکانــات بســیار کــم و محــدود بــود، امــا مــن بــا ذوق و عالقــه، 
تکــه فیلــم و گاهــی متــری فیلــم مــی خریــدم و دســتگاه پروژکتــور ابتدایــی هــم خــودم ســاختم 
ــک  ــادم هســت ی ــروز داشــتم. ی ــن را ب ــه جــان ذره بی ــرآن نن ــزار زور و زحمــت از الی ق ــه ه و ب
قــاب مســتطیلی درســت کــردم و رنــگ مشــکی بهــش زدم. بــه هــر حــال طــوری درســت کــردم 
ــک  ــم در ی ــک مترونی ــه عــرض ی ــرده ای ب ــدازم روی پ ــی آن را بین ــه کانون ــا حســاب فاصل کــه ب
ــرادران و  ــودم در جمــع ب ــار کــه المــپ نورافکــن خریــده ب ــا یــک ب متــر. همچنــان ادامــه دادم ت
دخترعموهــا و پســرعموها و دیگــران کــه بودنــد و نــگاه مــی کردنــد، آن نورافکــن باعــث شــد کــه 
فیلــم بســوزد. ایــن باعــث نشــد کــه ادامــه ندهــم، بعدهــا کــه رســیدم بــه کالس پنجــم و ششــم 
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دبیرســتان کــه دیپلــم می-گرفتیــم، مــن بــه فلســفه و منطــق و تاریــخ و ادبیــات عالقــه منــد شــدم 
و دیگــر کمتــر ســراغش رفتــم تــا رســید بــه قبولــی در دانشــکده. آن وقــت پاتــوق مــا ســینماهای 
اطــراف دانشــگاه تهــران بــود. همچنــان فیلــم هــای روز را مــی دیــدم و ایــن ادامــه پیــدا کــرد تــا 
رســیدم بــه پایــان تحصیــالت. رفتــم خدمــت ســربازی. افســر وظیفــه کــه شــدم، اولیــن حقوقــم 
را اختصــاص دادم بــه تهیــه یــک دوربیــن هشــت میلیمتــری و بعــد خریــد پروژکتــور بــا حقــوق 
هــای بعــدی. محــل خدمتــم تبریــز بــود. بــه تقلیــد از جــالل آل احمــد کــه تــک نــگاری داشــت، 
مــن هــم خواســتم فیلــم بســازم. راه افتــادم بــه دهــات تبریــز. طرحــی داشــتم کــه از مراحــل عمــل 
آوردن چــای فیلــم بســازم. یکــی دو تیکــه فیلــم گرفتــم. از برنجــکاری هــم فیلــم گرفتــم کــه همــه 
نیمــه کاره مانــد. مســائل سیاســی بــه داســتان هایــی منجــر شــد   کــه در کتــاب بــه طــور مفصــل 

گفتــم   هفــت یــا هشــت ســال از جامعــه دور بــودم.

شــما از ســال 1350 تــا نزدیــک بــه انقــالب اســالمی ایــران )1357( در زنــدان 
بودیــد؟

بله

ــا نصیــر نصیبــی آشــنا شــدید و یــک اکیــپ  شــما در کتابتــان گفتیــد کــه ب
ــدید؟ ــینمایی ش س

بلــه، شــاید در آنجــا بــه روشــنی نگفتــم. بــا او آشــنایی داشــتم و آشــنایی مــن از نزدیــک شــکل 
نگرفــت. بــا همــان تصویــر جوانــی فکــر مــی کــردم کــه فیلمســاز هــم بشــوم صــرف نظــر از ایــن 
کــه اســتعداد داشــته باشــم یــا نداشــته باشــم، ولــی مســائل سیاســی آمــد و در درجــه اول قــرار 
گرفــت و ایــن باعــث شــد کــه بــا ایــن افــراد کــه گروهــی تشــکیل داده بودنــد بــه نــام »ســینمای 
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هشــت«، نتوانــم تمــاس بگیــرم، امــا فکــرم ایــن بــود کــه فیلــم ســاز شــوم. حــاال چــه کار بایــد مــی 
کــردم؟ اول یــک مشــکل اجتماعــی عظیــم تــر داشــتم کــه بایــد دنبــال آن مــی رفتــم کــه ایــن 
محــاق هفــت تــا هشــت ســاله پیــش آمــد بعــد از آن هــم از 26 تــا 33 ســالگی یــا بایــد از ایــران 
مــی رفتــم و زندگــی تــازه ای در جــای دیگــر مــی ســاختم و یــا بایــد اینجــا تشــکیل زندگــی و 
خانــواده مــی دادم. کــه مــن راه دوم را انتخــاب کــردم. یکــی از دالیــل اگــر بخواهیــم واکاوی کنیــم، 
ایــن بــود کــه فرهــاد چنــد ســال در پاریــس بــود و بعــد از انقــالب بــه ایــران برگشــته بــود؛ یعنــی 
مــن پایگاهــی در هیــچ جــا نداشــتم. فرهــاد ســینما خوانــده بــود، امــا نمیــه کاره رهــا کــرده بــود. 
یــک دلیــل عمــده اش بــی پولــی بــود. مجبــور بــود در آنجــا کار کنــد و نمــی رســید . مــن هــم در 
اینجــا بنــای زندگــی تــازه را گذاشــتم و در نتیجــه از ســینما فاصلــه گرفتــم. بعــد از ســال هــای 57 
و 58 دیگــر فیلــم تــازه ای هــم نمــی آمــد، حتــی بــرای فرهــاد هــم امــکان فیلــم ســازی در ایــران 
وجــود نداشــت در نتیجــه رو بــه ترجمــه آوردیــم. دو ســال قبــل از مــن از ســال 58 فرهــاد شــروع 
کــرد و مــن بعــد از دو ســال کاری پیــدا کــردم در دفتــر حقوقــی وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی؛ 
چــون لیسانســم را قبــل از آن ماجراهــا گرفتــه بــودم. بــا همــان لیســانس رشــتة حقــوق سیاســی 
ــه مشــغول شــدم کــه بیشــتر از دو ســال طــول نکشــید. بعــد از آن از  در دفتــر حقوقــی وزارتخان

ســال 60 کار فرهــاد را دنبــال کــردم.

ایــن خیلــی جالــب اســت کــه شــما و دو بــرادر دیگرتــان هــر ســه بــه گونــه ای 
بــه ســینما عالقــه داشــتید. فرهــاد کــه در پاریــس ســینما مــی خوانــد و هــر 
چنــد ناتمــام مانــد و هــادی کــه یکــی از کتــاب هــای مهــم ســینما را ترجمــه 

کــرد کــه نوشــتة »ژورژ ســاند« بــود.
کامــاًل. اینهــا در آن کتــاب هــم کــه شــما نــام بردیــد، هســت. در دوره ای کــه مــن ســربازی را مــی 
گذرانــدم، آن دوره فرهــاد دانشــجوی دانشــگاه شــیراز بــود و آنجــا زبانشــان انگلیســی بــود و همــه 
درس هــا بــه انگلیســی تدریــس مــی شــد. فرهــاد بــه کمــک دوســتانش انجمــن ســینمایی دانشــگاه 
شــیراز را بنیــان گذاشــته بــود. آن دوران کــه مــن در پــادگان بــودم و مرخصــی هــا و فرصــت هایــی 
کــه پیــش مــی آمــد و امــکان رفــت وآمــد بیشــتری داشــتم، بیشــتر وقــت هــا در کــوی دانشــگاه 
بــا فرهــاد بــودم. آنجــا فرهــاد کتــاب هایــی از ســینمای ژاپــن داشــت و هنــوز فیلــم هــای ژاپنــی 
بــه ایــران نرســیده بــود. آشــنایی مــن و او بــا ســینمای ژاپــن بــا »کوســا«، یــا »ســوچیرو کــوزو« 

شــروع شــد. 
بــا هــادی هــم دوســت بــودم. دو ســال اختــالف ســنی داشــتیم و رابطــه مــان بسیاربســیار نزدیــک 

بــود. بــرای هــر ســة مــا در کنــار ادبیــات، فیلــم هــم مطــرح بــود.
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ظاهراً قرار بود شما بر اساس داستان کوتاهی از فرهاد فیلمی بسازید؟
بلــه! البتــه جنبــة آزمایشــی داشــت. فیلــم هــای هشــت میلیمتــری ، یــک قســمت مــی ســاختیم. 
ــمت  ــک قس ــد. ی ــی ش ــان م ــا 30 توم ــاب و 25 ت ــت کت ــا هش ــت ی ــت هف ــا قیم ــوار آن روزه ن
فیلــم کوتــاه ســاختیم و مفقــود شــد. همــه در آن مســائلی کــه گفتــم )اتفاقــات و درگیــری هــای 
سیاســی( بــه بــاد رفــت؛ یعنــی مجموعــه کتــاب هــای تاریخــی و رمــان حــدود چهارصــد جلــد را 

ریختنــد تــوی چــادر شــب و بردنــد.

عالقــه منــدی شــما در آن زمــان و در شــرایط فعلــی چــه بــود و چــه هســت؟ 
بیشــتر مــی خواهیــم هــم بــا دیــدگاه شــما در دهــه 40 و 50 آشــنا بشــویم هــم 
بــا دیــدگاه امروزتــان. در حــال حاضــر بــه چــه کارگــردان هــای غربــی بیشــتر 

عالقــه داریــد؟
یکــی از دعواهــای دوســتانه ای کــه بــا فرهــاد داشــتیم ســر »فلینــی« بــود. او »فلینــی« را بیشــتر 
دوســت داشــت و مــن هــم »برســون« را. فرهــاد کتــاب »فلینــی از زبــان فلینــی« را ترجمــه کــرد 
ــه،  ــردم. البت ــاب هــای »برســون« را ترجمــه ک ــن یکــی از کت ــرد و م ــز منتشــر ک ــه نشــر مرک ک

»پوالنســکی« هــم بعدهــا جــای خاصــی را در ذهنــم گرفــت.

ــی  ــت: یک ــده اس ــر ش ــه منتش ــینما دو ترجم ــه س ــی در عرص ــای غبرای از آق
ــل  ــم »دانی ــه قل ــت ب ــن اس ــی کوئی ــی آنتون ــه زندگ ــره« ک ــک نف ــوی ت »تانگ
پســنر« کــه نشــر مرکــز ســال هــا پیــش منتشــر کــرد و دیگــری کتــاب »در 

ــوگارت.  ــری ب ــد همف ــتیون فرزن ــته اس ــدرم« نوش ــتجوی پ جس
آقــای غبرایــی یکــی از گرایــش هــای شــما در جوانــی داســتان نویســی بــود 

کــه بــه صــورت رســمی بــه ثمــر نرســید... 
کامــاًل درســت اســت. مــن یکــی دو دفتــر دارم پــر از نوشــته هــا و برخوردهــا و ... فــرض بفرماییــد 
نوشــته ای در مــورد فیلــم، در مــورد ســفر و یــا چیزهــای دیگــر و یــا نظــرم دربــارة مســائل مختلــف 
زندگــی، امــا قصــه! هــر وقــت کــه شــروع کــردم بــه نوشــتن، آنقــدر کوتــاه در آمــد کــه حتــی بــه 
یــک صفحــه مجلــه هــم نرســید. شــاید دو ســه تــا از ایــن قصــه هــا را آفتابــی کــردم. زمانــی یــک 
داســتان کوتــاه دادم بــه »آدینــه« چــاپ کــرد و یکــی دیگــر از داســتان هــا را دادم بــه ُجنگــی کــه 
دوســتان در آلمــان منتشــر مــی کردنــد. یــک داســتان کوچــک هــم بــه ُجنــگ »گیلــه وا« کــه در 

والیــت مــا چــاپ مــی شــد.

یعنی به داستان های مینیمال عالقه مند بودید؟
نمــی دانــم! امــا بــه هــر حــال تــا حــدی از زندگــی خــودم نوشــتم و ســعی کــردم از زندگــی نســلی 
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ــک  ــد و ی ــود آم ــه وج ــی ب ــران اجتماع ــه در آن بح ــم ک بنویس
عــده دربــه در شــدند. راوی درد و دریــغ دیگــران شــد. بعــد بــرای 

تســکین خــودم نوشــتم. بــه هــر حــال ایــن هــم کاری اســت.

یکــی دیگــر از نکاتــی کــه بــرای مــن جالــب بــود و 
در برخــی نشــت هایتــان گفتــه ایــد، گرایــش شــما 
ــیک  ــیقی کالس ــوص موس ــه خص ــیقی و ب ــه موس ب

اســت.
ــیقی  ــش، موس ــش بخ ــای آرام ــی از چیزه ــت یک ــت اس درس
اســت و موســیقی کالســیک زمینــه اش برمــی گــردد بــه رادیــو 
تهــران. از هنگامــی کــه دانشــجو بــودم یــک رادیــو ترانزیســتوری 
کوچــک داشــتیم. البتــه دو منبــع بســیار غنــی کــه مــن از آنهــا 
بهــره بــردم، یکــی کتــاب هــای جیبــی بــود کــه از ســال 42 یــا 
ــم  ــه قدی ــاب هفت ــری کت ــرد و دیگ ــدا ک ــران رواج پی 43 در ای
کــه بــه سرپرســتی دکتــر شــهترودی و دیگــران و تــا صدوچنــد 
شــماره هــم چــاپ شــد. در ایــن دو مجموعــه جنــگ، از نقاشــی، 
موســیقی، داســتان کوتــاه و حتــی شــطرنج هــم چیزهایی داشــت 
کــه بــرای نســل مــا بســیار ســازنده بــود. آن روزهــا رادیــو تهــران 
ــن  ــة موســیقی کالســیک پخــش مــی کــرد. بهتری ــب برنام مرت
وســیله مــا رادیــو بــود. رادیــو بــه خصــوص حــدود ســاعت یــک 
ــی  ــت از ن ــلو« داش ــاز ُس ــام »س ــه ن ــه ای ب ــر برنام ــد از ظه بع
ــون و ...  ــوی مشــیر همای ــار شــهناز و پیان ــا ت ــد ت کســایی بگیری
گــوش مــا اینگونــه بــا موســیقی آشــنا شــد. حتــی روزهایــی کــه 
در بــازار بــه کمــک پــدر مــی رفتیــم   کــه مغــازه قنــادی داشــت   
ــود. گاهــی موســیقی عربــی هــم از عبدالوهــاب  رادیــو روشــن ب
و چنــد نفــر دیگــر ناخــودآگاه ریتــم را ملکــه ذهنــم مــی کــرد. 
ــد.  ــروع ش ــم ش ــاز ه ــیقی ج ــجویی موس ــا در دورة دانش بعده
عالقــة مــن ادامــه پیــدا کــرد تــا وقتــی کــه رســیدم بــه کارهــای 
»موراکامــی«. مــی دانیــد کــه کتــاب هایــش سرشــار از موســیقی 
غــرب بــه خصــوص جــاز اســت. از موراکامــی چیزهــای زیــادی 

یــاد گرفتــم کــه در کارم بســیار مؤثــر بودنــد.
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در موســیقی کالســیک بــه چــه آهنگســازانی 
ــد؟ ــه داری عالق

بــی درنــگ بتهــون یــادم مــی آیــد و ویوالــدی. کارهــای موتزارت 
را هــم دوســت دارم و دیگرانــی کــه اگــر نــام ببــرم یــک طومــار 

مــی شــود.

دو  کردیــد.  شــروع   1360 ســال  از  را  ترجمــه 
ــدا  ــی. در ابت ــاد غبرای ــادروان فره ــد از ش ــال بع س
آنچنــان کــه از ترجمــه هــای شــما مشــهود اســت 
بیشــتر بــه برخــی نویســندگان روس گرایــش 
داشــتید. اولیــن کارتــان ترجمــة »آوای رنــج کهنــه 
ــود نوشــته »ویکتــور آســتافیف« و پــس  ســرباز« ب
از »کودکــی نیکیتــا« از »الکســی تولســتوی« و 
ــس از آن  ــنیف« و پ ــر آرس ــوم از »والدیمی کار س
ــن  ــد از »روم ــه کردی ــی« را ترجم ــت اروپای »تربی
روس  نویســندگان  بــه  چــرا  بفرماییــد  گاری«. 

ــتید؟ ــش داش گرای
گرایــش نبــود، دو دلیــل داشــت: یکــی ایــن کــه مــن بــر عکــس 
فرهــاد، بــه خــودم آنقــدر اعتمــاد نداشــتم. فرهــاد رشــتة ادبیــات 
و زبــان خوانــد و بــه ســه زبــان مســلط بــود؛ فرانســه، انگلیســی و 
ایتالیایــی و از اول ســراغ کارهــای درجــه یــک رفــت. دوم ایــن که 
بــه قــول شــمالی هــا ماهــی زورش را مــی ســنجد و مــی زنــد بــه 
دریــا. هــر ماهــی نمــی توانــد بــرود بــه دریــا. مــن احســاس مــی 
کــردم زورم بــه کتــاب هــای جــدی تــر نمــی رســید یــا حریفــش 
نمــی شــوم. در نتیجــه ایــن کتــاب هــا را انتخــاب مــی کــردم. 
البتــه کتــاب اولــی کــه ترجمــه کــردم در فهرســت ترجمــه هایــم 
نیــاوردم. از یــک مجموعــة داســتانی »ویکتــور آســتافیف«، آن را 
انتخــاب کــردم. اولیــن کتابــی کــه از مــن منتشــر شــد، پنجــاه 
ــود. همــان پنجــاه صفحــه شــش مــاه طــول کشــید و  صفحــه ب
مــن بــی کار شــده بــودم و مــی بایســت در ســال شــصت زندگــی 
را یــک جــوری تأمیــن مــی کــردم. ســراغ عشــق قدیمــی رفتــم. 
بــدون اطــالع بــرادران ایــن را ترجمــه کــردم و دادم بــه ناشــری 
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چــاپ کــرد و کتــاب کــه درآمــد، برادرهایــم یقــه مــرا گرفتنــد کــه چــرا ایــن کار را کــردی؟ تــو از ما 
بــزرگ تــری و آبــروی مــا را مــی بــری. هــم شــوخی بــود و هــم جــدی و بعــد از آن گفتــم کتــاب 
هــای دیگــری کــه ترجمــه مــی کنــم شــماها ببینیــد کــه »کودکــی نیکیتــا« پیشــنهاد همــان ناشــر 
بــود کــه بــه مــن داد و بعــد خــودش چــاپ نکــرد و دادم جایــی دیگــر. از ایــن بــه بعــد یــا فرهــاد 

کتــاب هــا را مــی دیــد یــا هــادی.

در میــان ترجمــه هــای شــما برخــی کارهــای غیــر داســتانی هــم دیــده مــی 
شــود کــه از میــان آنهــا مــی تــوان از کتــاب »درآمــدی بــر مطالعــات ارتباطی« 
یــاد کــرد و کتــاب »درآمــدی بــر رویدادهــای چــاپ« آیــا ایــن کارها سفارشــی 

بــود یــا ناشــی از دغدغــة دیگــر شــما در عرصــه علــوم انســانی اســت؟
درســت اســت، کار سفارشــی بــود. دوره ای بــود کــه رمــان بــا گرفــت وگیــر زیــادی روبــه رو شــد. 
مــن دوســتی داشــتم کارمنــد و مــدرس تلویزیــون بــود و طبعــاً بــا مطالعــات رســانه ای ســروکار 
داشــت. محبــت کــرد از راه دوســتی، مــن ده کتــاب را ویرایــش کــردم دربــاره رســانه هــا. آن روزهــا 
ــد  ــن دو ســه ســال درآم ــان منتشــر نمــی شــد و م ــه رم ــن ک ــا ای ــدم شــد. ب ــادی عای ــغ زی مبل
نداشــتم. ایــن کمکــی بــه مــن بــود. بخشــی از آن کارهــا خــارج از عالقــة مــن بــود. یــک کتــاب 
هــم بــه مــن پیشــنهاد شــد کــه ترجمــه کنــم آن هــم بــاز بانــی آن تلویزیــون بــود. ترجمــه کــردم 

و نشــان بــه آن نشــان کــه ده ســال بعــد کتــاب منتشــر شــد.

»هاکســلی« و »ارول« مقایســه تطبیقــی اســت میــان کتــاب »دنیــای قشــنگ 
نــو« و کتــاب »1984« در ایــن بــاره توضیــح بدهیــد.

ایــن کتــاب هــم منتشــر نشــد و مــن جــزو کتــاب هایــم نمــی گــذارم. اولیــن کســی کــه تــا امــروز 
از مــن پرســید، شــمایید. اینهــا جــزو کتــاب هــای ســوخته اســت.

ــتان  ــة داس ــه ترجم ــما ب ــش ش ــه گرای ــم ک ــتم بدان ــت داش ــی دوس ــه خیل بل
ــان؟ ــا رم ــت ی ــده اس ــر ش ــا کمت ــال ه ــن س ــاه در ای کوت

از قبــل هــم همیــن بــود. از ایــن مجموعــة ســوخته یــا کتــاب هــای ســوخته مجموعــه داســتان 
هــم دارم از »کالفــر«. از 25 ســال پیــش، کاًل مفقــود شــد. یــا رمــان هــای ســوخته دارم از »هــاوارد 
فاســت«. از ناشــرش خبــری نــدارم. بــه هــر حــال از ایــن کارهــا هســت. بــا رمــان عــادت دارم عشــق 
ورزی کنــم. شــش مــاه، یــک ســال، کمتــر و یــا زیادتــر. رمــان اخیــرا موراکامــی را بــا حجــم بســیار 
زیــاد حــدود یــک ســال و نیــم ترجمــه کــردم. ســه جلــد هــر جلــدی شــش مــاه وقــت گرفتــم 
ــا مترجــم بیایــد  ــاه ت از ناشــر. هنــوز گرفتــارش هســتم و بازخوانــی مــی شــود، امــا داســتان کوت
بــا آن اخــت شــود از دســتش گریختــه؛ یعنــی طوالنــی تریــن داســتان کوتــاه، پانــزده روز طــول 
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ــاه حــال نمــی  ــا داســتان کوت ــول بچــه هــای امــروز، ب ــه ق ــن نیســت. ب مــی کشــد و بیــش از ای
کنــم، امــا خواندنــش ماجــرای دیگــری دارد؛ چــون مــی دانیــد کــه مــن از داوران جایــزه مهــرگان 
هــم هســتم، در نتیجــه ناچــارم کــه ســالی پنجــاه کتــاب بخوانــم. هشــت ســال اســت کــه اســیرم؛ 
یعنــی گاهــی بــه کار خــودم نمــی رســم، امــا ترجمــه رمــان فــرق دارد. ارزشــگذاری نیســت، عالقــه 

شــخصی اســت.

ــه  ــورد عالق ــای م ــاب ه ــی از کت ــه برخ ــان ب ــت وگوهایت ــی از گف ــما در یک ش
ــاب  ــتر کت ــورم بیش ــد، منظ ــاره کردی ــتان اش ــات داس ــه ادبی ــان در عرص ت
هایــی اســت کــه خودتــان ترجمــه کردیــد و بیــش از همــه بــه نظــرم »مالــده 

ــه«.  ــروف »ریلک ــر مع ــت اث ــس« اس الئوری
آیــاد نویســندگان دیگــری هســتند کــه در ایــن ســال هــا بیشــتر درگیرشــان 

بــوده ایــد جــز آنهایــی کــه اثرشــان را ترجمــه کــرده ایــد؟
بلــه بعضــی از نویســندگان هســتند کــه وقتــی آدم سراغشــان مــی رود، احســاس مــی کنــد کــه نــه، 
ایــن آبــی نیســت کــه مــن بتوانــم در آن شــنا کنــم؛ یعنــی اقیانوســی اســت بــا مــوج هــای عظیــم 
و مــن مــرد آن نیســتم. یــا برعکــس، بعضــی کتــاب هــا هســت کــه آدم احســاس مــی کنــد عرصــه 

ای اســت کــه مــی شــود در آن تاخــت و تــاز کــرد.

پنج نویسنده محبوب شما؟
»جیمــز جویــس«، »ویرجینیــا همیلتــون«، »ارنســت همینگــوی«، »ویلیــام فاکنــر« و نفــر پنجــم 

را هــم بعــداً مــی گویــم.

ــات  ــه ادبی ــته ب ــندگان وابس ــه نویس ــًا هم ــد تقریب ــه زدی ــی ک ــال  های مث
ــان چــه کســانی را دوســت  ــد. از نویســندگان غیرانگلیســی زب انگلیســی بودن

ــد؟ داری
ــکی«،  ــرد. »داستایفس ــام ب ــود ن ــی ش ــه نم ــته ک ــی داش ــوزده بزرگان ــرن ن ــات روس در ق ادبی
»تولســتوی« و »تورگنیــف«. اینهــا برجســته تریــن هســتند. البتــه »لومونتــوف« هــم کــه یکــی دو 

ــاعر اســت. ــه بیشــتر ش ــه شــده و الکســاندر پوشــکین ک کارش ترجم

شــما گفتیــد کــه بــه برخــی از کتــاب هــای ترجمــه شــده بــه زبــان فارســی 
ــه لحــاظ حــرف هــای آنهــا را مــی پســندید.  عالقــة خاصــی داریــد؛ یعنــی ب
تــا آن جــا کــه مــی دانیــم یــک کتــاب »هــاکل بریفیــن« اثــر »مــارك توایــن« 
ــا ترجمــه اســتاد نجــف دریابنــدری، کتــاب »ضــد خاطــرات« از »آ»دره  بــود ب
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مالــرو« بــود بــا ترجمــه آقــای ابوالحســن نجفــی و رضــا ســید حســینی، »طبل 
ــرد  ــرة م ــی«، »چه ــروش حبیب ــه »س ــا ترجم ــراس« ب ــر »گونترگ ــی« اث حلب
هنرمنــد در جوانــی« کــه آقــای »منوچهــر بدیعــی« ترجمــه کــرده و »ســفر بــه 
انتهــای شــب« بــا ترجمــه شــادروان »فرهــاد غبرایــی«. ترجمــة دیگــری هــم 
در ایــن ســال هــای اخیــر بــوده اســت کــه توجــه شــما را جلــب کــرده باشــد؟

ــام ببــرم، امــا اولیــن رمانــی کــه بــه  بلــه! شــاید االن حضــور ذهــن نداشــته باشــم کــه همــه را ن
ذهنــم رســید »ســوربز« ترجمــه آقــای »عبــداهلل کوثــری« اســت و تقریبــاً بعضــی از کتــاب هایــی 
کــه همــه را نخوانــدم. بعضــی کتــاب هــا مثــل ترجمــه آقــای بدیعــی و ســروش حبیبــی. اخیــراً 
دو ترجمــه از آقــای کوثــری دیــدم کــه مقیــم مشــهد اســت یــک کتــاب از شکســپیر و دیگــری از 
لــوری پیتــرز کــه بســیار دلچســب اســت، ولــی هنــوز کامــل مطالعــه نکــردم. از اول مشــخص اســت 

کــه بــه قــول »فاکنــر« نویســنده چــه قــدر عــرق برایــش ریختــه اســت.

اولیــن کتــاب ترجمــه شــده بــه فارســی کــه شــما بــه آن عالقــه منــد شــدید 
و انگیــزه قــوی در شــما بــه وجــود آورد کــه بــه کار ترجمــه اهتمــام بورزیــد، 

چــه کتابــی بــود؟
کتــاب هــای زیــادی بــوده، ولــی شــاید برجســته تــر از همــه، ترجمــة »خشــم و هیاهــو« نوشــتة 
»فاکنــر« اســت کــه بهمــن شــعله ور ترجمــه کــرد. وقتــی آدم ایــن کتــاب را مــی خوانــد یــا بعضــی 
از آثــاری کــه آقــای محمــد قاضــی ترجمــه کــرده انــد، مکتــب درســی مــی شــود. بــه بعضــی از 
آنهــا هنــوز هــم مراجعــه مــی کنــم و مــی خوانــم و لــذت اصــل رمــان را بــا ایــن آثــار درک مــی 
کنــم. البتــه بعضــی هــا از زبــان فرانســه ترجمــه شــده و طبعــاً مــن بــه زبــان اصــل آن دسترســی 
ــگاه مــی  ــان انگلیســی ترجمــه شــده اســت، اصــل را کــه ن ــی کــه از زب ــا گاهــی آنهای ــدارم، ام ن
کنــم، مــی بینــم کــه چــه خالقیتــی در ترجمــه اعمــال شــده اســت و از هــر کــدام مــی شــود درس 

آموخــت.

ــار در ایــران  ــرای نخســتین ب گفتیــد ترجمــة »خشــم و هیاهــو« فاکنــر کــه ب
آقــای شــعله ور ایــن کار را ترجمــه کــرد و ســال بعــد آقــای صالــح حســینی. به 

نظــر شــما کار کــدام یــک از ایــن دو نفــر حرفــه ای تــر اســت؟
ــم  ــیری ه ــای گلش ــنیدم آق ــاد دارم و ش ــه ی ــه ب ــی ک ــا جای ــینی. ت ــح حس ــای صال ــه کار آق البت
ویرایــش کــرده انــد، امــا گمــان می-کنــم کــه ایــن ســلیقة شــخصی باشــد. آن ترجمــه شــعله ور 
یــک آنــی دارد کــه ایــن یکــی نــدارد. شــاید ایــن مربــوط باشــد بــه زبــان خوانــدن کتــاب. البتــه 
شــاید ایــن حــرف عملــی نباشــد. اصــل انگلیســی ایــن کتــاب را نــدارم تــا نظــر درســتی ابــراز کنــم.
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ــای  ــه کاره ــواره ب ــما هم ــه ش ــت ک ــال هاس س
ــان  ــل از خودت ــای قب ــه ه ــه ترجم ــتگان و ب گذش
ــه  ــی ک ــاًل کس ــد، مث ــته ای ــمی داش ــه چش گوش
شــما چنــد بــار از او یــاد کردیــد، شــادروان پرویــز 
ــه ویــژه کــه شــما ســه کتابــی را  ــود، ب داریــوش ب
ــه  ــاره ترجم ــد دوب ــرده ای ــه ک ــان ترجم ــه ایش ک

ــد. کردی
دربــارة شــادروان پرویــز داریــوش و بــه طــور خاص 
کتــاب »مــوج هــا« اثــر ویرجینیــا وولــف چــه نظــر 

و نقــدی داریــد؟
مجلــه »مترجــم« یکــی از بهتریــن مجــالت تخصصــی در حــوزه 
ترجمــه اســت کــه بــه همــت آقــای خزایــی فــر در ایــران منتشــر 
مــی شــود. مــن تــا جایــی کــه بتوانــم از مقاالتــش مــی خوانــم و 
در خیلــی مــوارد مــی آمــوزم. یکــی از بحــث هایــی کــه ایشــان 
مطــرح کردنــد در یکــی از شــماره هــای اخیــر، بحــث ســه نــوع 
ــول  ترجمــه اســت: یکــی تحــت اللفظــی، دیگــری ترجمــة مقب
ــه  ــوان دارم، مــی کوشــم ب ــا ت ــن ت و ســومی ترجمــة خــالق. م
ترجمــه خــالق نزدیــک شــوم. اشــاره کوتاهــی بکنــم بــه ترجمــه 
کتــاب »مــوج هــا«؛ بحــث ترجمــه خــالق ایــن اســت کــه شــما 
ــه  ــد ب ــد، بع ــه جــان جــذب کنی ــد و آن را ب ــد بخوانی اصــاًل بای
نحــوی بــه فارســی ادا کنیــد کــه هــم ســاختار فارســی درســت 
ــه اصــل نزدیــک باشــد. ایــن لبــه تیغــی  از آب در آیــد و هــم ب
اســت کــه نزدیــک شــدن بــه آن ســال هــا کار و تجربــه و ذوق 
ــه درد  ــما ب ــن پرســش ش ــاً همی ــد. اتفاق ــی خواه ــتعداد م و اس
ــا مــن مصاحبــه خواهــد کــرد،  ــة »مترجــم« کــه ب همیــن مجل
ــوش  ــز داری ــی و پروی ــد قاض ــاوت محم ــی تف ــورد؛ یعن ــی خ م
ــز  ــای پروی ــه ه ــن از ترجم ــه م ــی ک ــه کتاب ــه س ــی ب ــا نگاه ب
ــار دیگــر ترجمــه کــردم. یکــی »آوای وحــش«  داریــوش یــک ب
ــه در  ــاده و روان و البت ــن نســبتاً س ــه مت ــدن اســت ک جــک لن
قســمت هایــی بســیار ادبــی دارد؛ یعنــی نوشــتة یکــی از ادیبــان 
انگلیســی - آمریکایــی اســت کــه در زمــان خودش منتشــر شــده 
و دوم »داشــتن و نداشــتن« ارنســت همینگــوی و ســوم »مــوج 

محمد قاضی

متولد 1292 در آذربایجان 
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او مترجم برجسته ایرانی است 
و آثاری چون دن کیشوت و 

زوربای یونانی و شازده کوچولو 
را به زبان فارسی ترجمه کرده  

است.
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هــا«، بــه زعــم مــن و »خیــزاب هــا« بــه زعــم ایشــان. قبــل از ایــن کــه وارد بحــث اصلــی بشــوم و 
ایــن را بگویــم کــه اگــر هــم مــا چیــزی داشــته باشــیم، مدیــون بزرگانــی ماننــد محمــد قاضــی و 
پرویــز داریــوش و ابوالحســن نجفــی، رضــا ســید حســینی و  دیگــران هســتیم کــه اگــر بخواهیــم 
اســم ببــرم طومــار مــی شــود. بــه هــر حــال از دوران کودکــی کتــاب خواندیــم و بــا ترجمــه هــای 

ایــن بــزرگان بــزرگ شــدیم. 
ــز داریــوش در سلســله کتــاب هــای جیبــی درآمــد  برخــی از کتــاب هــای محمــد قاضــی و پروی
و مــن واقعــاً بــدون هیــچ تعارفــی از هــر دوی اینهــا نــکات بســیار زیــادی آموختــم؛ یعنــی روشــن 
اســت کــه اگــر مــا االن داریــم بحثــی در بــاب نقــد مــی کنیــم، فرامــوش نکنیــم کــه از اینهــا کلــی 
چیــز یــاد گرفتیــم، آقــای محمــد قاضــی تــوان خــودش را بــه درســتی تشــخیص مــی داد کــه اگــر 
مصاحبــه هــای ایشــان را ببینیــد، وقتــی کــه بــه شــعر نــو مــی رســید، جیــغ بنفــش مــی شــنیده 
اســت. خــودش صریحــاً گفتــه اســت کــه شــعر را از پرویــن اعتصامــی بــه بعــد قــول نــدارم، ولــی بــه 
شــعر کهــن مســلط بــود و متــن هایــی کــه برگزیــد بــرای ترجمــه، از »دون کیشــوت« گرفتــه تــا 
»ســپید دنــدان« جــک لنــدن و بعدهــا کارهــای دیگــری همــه و بیشــتر آنهــا روایــی یــا حادثــه ای 
و ماجرایــی بــوده و نیامــده اســت بــه ســراغ مارگریــت دوراس و ناتالــی ســاروت؛ یعنــی مــوج نــو را 
چــون مطلقــاً قبــول نداشــته اســت اصــاًل نیامــده ســراغ اینهــا، امــا در غیــاب ایشــان پرویــز داریــوش 
ــران را  ــل و دیگ ــان ملوی ــه هرم ــان از جمل ــی زب ــات انگلیس ــای ادبی ــن کاره ــته تری ــراغ برجس س
گرفتــه. در مــورد همــه حداقــل ایــن ســه یــا چهــار ترجمــه کــه مــن بــا آنهــا ســروکله زدم معلــوم 
اســت کــه آقــای پرویــز ایــن کاره اســت؛ یعنــی مترجــم اســت، امــا بنابــه دالیــل مختلــف ســال هــا 

در آمریــکا بــوده اســت و بــه ماجراهــای زندگــی اش کار نداریــم.
 وقتــی ترجمــه مــی کــرده نــه بــه دیکشــنری مراجعــه مــی کــرده اســت نــه ترجمــه هایــش نشــان 
مــی دهــد ایــن موضــوع را و نــه وســایل و لــوازم امــروزی بــوده کــه ایشــان مراجعــه کننــد نــه از 
دیگــری مــی پرســیده اســت؛ چــون اصــاًل قبــول نداشــته. در نتیجــه ایــن ترجمــه هــا در بعضــی 
جاهــا آنقــدر زیبــا، دقیــق و روان اســت کــه آدم مــی مانــد کــه پنجــاه ســال پیــش چنیــن ترجمــه 

ای شــده اســت، امــا در کنــار آنهــا بخــش هایــی از نظــر درک موضــوع غلــط اســت.
ــد و  ــا آخــر خوان  اگــر کســی رمــان هــای دشــواری مثــل »خیــزاب هــا« و »خانــم دالــووی« را ت
گفــت کــه فهمیــدم »ویرجینیــا وولــف« کیســت، مــن بــه او جایــزه مــی دهــم. حتــی در کتــاب 
»خیزابهــا« پنجــاه صفحــه آخــر کتــاب اصــاًل ترجمــه نشــده و رهــا شــده اســت. در دو رمــان دیگــر 
هــم همیــن موضــوع مصــداق دارد. االن جــای بحــث مفصــل نیســت کــه مــن مــوارد را بگویــم، امــا 
یــک مثــال مــی زنــم و بــه همیــن مثــال بســنده مــی کنــم. در کتــاب »آوای وحــش« جــک لنــدن 
وقتــی کــه »واک« قهرمــان داســتان کــه ســگی اهلــی اســت بــه ســمت توحــش مــی رود و در یــک 
صحنــه نهایــی ســگ بســیار هیــکل درشــتی اســت، )ســعی می-کــردم کــه قــوی هیــکل نگویــم 
کــه هیــکل درشــت را بــه کار بــردم بــه جایــش( بــا ده گــرگ روبــه رو مــی شــود و آنهــا را پــاره 
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پــاره مــی کنــد. وقتــی داشــتم ترجمــه مــی کــردم اولیــن ســؤالم ایــن بــود کــه چگونــه مــی شــود؟ این 
ســگ بــه هــر حــال نیرویــی دارد. دیــدم آنجــا لغــت »ولوریــن« هســت. ولوریــن امــروز بــا وســایل 
امــروزی بــه راحتــی پیــدا مــی شــود در مراجعــه بــه »ویکــی پدیــا« و جاهــای دیگــر جانــوری اســت 
ترســان کــه حداکثــر وزنــش 27 کیلــو اســت در نتیجــه وقتــی واک بــا گــرگ هــا گالویــز مــی شــود 
حریــف آنهــا مــی شــود. اینجــا دقــت یــک مترجــم مطــرح اســت و چــه قــدر تحســین آمیــز اســت. 

در ابتــدای صحبــت هایتــان از ترجمــه لفــظ بــه لفــظ و ترجمــه خالقانــه و نیــز 
ترجمــه مقبــول ســخن گفتیــد. حــاال مــی شــود بــا واژگان دیگــری هــم ایــن 
قضیــه را گفــت: مثــاًل نظریــه نســخه بــرداری از متــن بــه زبــان مقصــد کــه از 
دوران گذشــته خیلــی هــا بــه ایــن دیــدگاه اعتقــاد داشــتند و نظریــه دیگــر، 
نظریــة بازســازی اســت کــه همــان ددیــدگاه خالقانــة شــما اســت. بــا توجــه 
ــراز داشــتید،  ــه اب ــه دیــدگاه خالقان ــان را ب ــه ایــن کــه شــما گرایــش خودت ب
ــد  ــدر می-توان ــم جق ــک مترج ــه ی ــد ک ــح دهی ــتر توضی ــه بیش ــن زمین در ای
ــا اســتفاده  ــز ب ــی کــه در ذهنــش هســت، و نی ــا اســتفاده از ظرفیــت واژگان ب
از فرهنــگ بومــی کشــور و مســائل دیگــر کــه شــما خواهیــد گفــت ترجمــه 
خالقانــه کنــد و از حالــت نســخه بــرداری صــرف و در واقــع ترجمــه لفــظ بــه لفــظ 

بپرهیزد؟
ایــن نظــر مــن نیســت، از مجلــة »مترجــم« گفتــم. اتفاقــاً نویســندة مقالــه آقــای خزایــی فــرد در 
شــماره دیگــر آن دربــاره ترجمــة التقاطــی ســخن گفتــه اســت. مــن معتقــدم کــه مترجــم ادبیــات، 
مترجــم رمــان و داســتان اگــر در رشــتة ادبــی درس نخوانــده باشــد، چیــزی کــم دارد؛ یعنــی بایــد 
از جوانــی بــا تاریــخ ادبیــات، دســتور زبــان فارســی، تاریــخ، جغرافیــا، روانشناســی و نیــز فلســفه و 
منطــق آشــنایی داشــته باشــد. مثــاًل فلســفه و منطــق کــه گفتــم در قســمتی از رمــان »کافــکا« 

بحــث هــگل اســت. 
مترجــم اگــر ندانــد هــگل چــه مــی گویــد، در مــی مانــد. در ترجمــه آن هــر چــه هــم جســت وجــو 
کنــد در منابــع و اینترنــت، کفــاف نمــی دهــد. از نظــر تاریــخ و جغرافیــا مــن مــی توانــم بعضــی 
از کتــاب هــای ترجمــه تــازه کارهــا را نشــان شــما بدهــم کــه از بــس مطلــب را بــد توضیــح داده، 
فاجعــه رخ داده اســت. از ایــن مثــال هــا آن قــدر هســت کــه اگــر بخواهــم بگویــم خیلــی بســط 
ــده باشــد.  ــا را گذران ــن دوره ه ــده و ای ــد خوان ــا را بای ــن چیزه ــس مترجــم ای ــد. پ ــدا مــی کن پی
متأســفانه امــروزه هــر کســی کــه کمــی زبــان مــی دانــد انگلیســی یــا فرانســه یــا هــر زبــان دیگــر 
خیــال مــی کنــد کــه از عهــدة ترجمــه رمــان بــر مــی آیــد و نتیجــه، ایــن آشــفته بــازار مــی شــود. 
ــه مــروز زمــان ســبک و لحــن نویســنده را بهتــر  ــه اندوختــه هایــش، ب ــا توجــه ب پــس مترجــم ب
درک مــی کنــد و بــا توجــه بــه دایــرة واژگانــی کــه اندوختــه اســت بــه زبــان ســاختاری فارســی 
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نزدیــک تــر مــی شــود. خیلــی پایبنــد بــودن بــه ســاختار زبــان مبــدأ باعــث مــی شــود کــه ترجمــه 
درســت در نیایــد و لنــگ بزنــد و بــه عبارتــی بــوی ترجمــه بدهــد. ایــن »بــوی ترجمــه« تعبیــرش 

همیــن هایــی اســت کــه گفتــم.

به نظر شما در شیوة ترجمه باید خواننده را هم لحاظ کرد؟
خواننــده را در آنجــا بایــد لحــاظ کــرد کــه آدم اصــل کتــاب را انتخــاب مــی کنــد کــه خواننــده یــا 
مخاطــب بیشــتری داشــته باشــد. مــن در همــان کتــاب کــه بحــث بــود تاریــخ شــفاهی ترجمــه هــا 
را بــه ســه بخــش تقســیم کــردم؛ البتــه بحــث رمــان اســت، داســتان کوتــاه کمتــر. یــک دســته کــه 
بــرای دل خــودم؛ یعنــی بــه هیــچ کــس توجــه نمــی کنــم. شــاید چــاپ شــود یــا نشــود. خیــل 
عظیــم کتــاب هــا دســته دوم اســت کــه هــم بــرای خــودم و هــم بــرای خواننــده ترجمــه کــردم. 
مثــل رمــان هــای موراکامــی و بعضــی رمــان هــای دیگــر. دســته معــدودی هــم دارم کــه بیشــتر 
ــاز« و »هــزار خورشــید  ــادک ب ــد حســینی ماننــد »بادب ــار خال ــوده مثــل آث ــه خواننــده ب توجــه ب
ــان  ــه گم ــه چــاپ ششــم رســید. البت ــا« ب ــوج ه ــان »م ــب باشــد رم ــان جال ــان« شــاید برایت تاب
نمــی کنــم هــر دوازده هــزار نفــری کــه خریــده انــد را خوانــده باشــند. خــودم هــم کتــاب هایــی 
مــی خــرم و مــی گــذارم ســر فرصــت مــی خوانــم، ولــی پنــج شــش هــزار نفــر هــم ایــن کتــاب را 
خوانــده باشــند بــرای مــن کافــی اســت. چگونــه می-شــود بــه ذهــن و زبــان نویســنده اثــر نزدیــک 
شــد؛ یعنــی نزدیــک شــدن بــه ذهــن و زبــان نویســنده یکــی از کارهــای اساســی مترجــم اســت؛ 

مترجمــی کــه مــی خواهــد کارش مســتند باشــد.
ــد  ــر بخواهی ــد. اگ ــده باش ــدر ورزی ــما چق ــت ش ــن و دس ــه ذه ــت ک ــن اس ــه ای ــته ب ــد بس ببینی
ســراغ کاری دشــوار؛ یعنــی از قله-هــای ادبیــات جهــان برویــد، مثــل ایــن اســت کــه بــه معبــد یــا 
مســجدی وارد مــی شــوید. ایــن شــرایطی دارد بایــد آن شــرایط را مهیــا کنیــد. بعــد اگــر دیدیــد 
پــاره ای از جســم و جــان و نگاهتــان بــه هســتی در آن کتــاب یــا رمــان وجــود دارد، بــه آن نزدیــک 

شــوید. ویرجینیــا وولــف و همیــن کتــاب »مــوج هــا« بــرای ممــن ایــن حالــت را داشــت.
ــده  ــده و چرن  مــن هیــچ وقــت در لنــدن نبــودم، امــا احســاس کــردم محیــط، نخــل و گیــاه و پرن
ــن کــه فکرهــای  ــا ای ــه محــل زندگــی مــن کــه در شــمال اســت بســیار نزدیــک اســت. ب اینهــا ب
ویرجینیــا اصــاًل آســمانی اســت. مثــاًل اگــر بخواهیــم در فرهنــگ خودمــان جســت وجــو کنیــم مثــل 
کالم حافــظ یــا مثــل موالناســت. وقتــی کــه آدم بــا اینهــا آشــنا مــی شــود انــگار بــه ژرفــای اندیشــه 
شــان رســوخ می-کنــد. ویرجینیــا وولــف هــم از همیــن دســته اســت. بــا نویســندگانی کــه کار کردم، 

زندگــی مــی کنــم. مــی خوابــم بــه یادشــان هســتم، بیــدار مــی شــوم بــه یادشــان هســتم.
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کارهایــی را ترجمــه کردیــد کــه پیــش از شــما مثاًل 
پرویــز داریــوش ترجمــه کــرده بــود و دیگــران کــه 
ــاًل:  ــتید مث ــر داش ــد کار دیگ ــد چن ــح دادی توضی
ــما  ــش از ش ــدی پی ــه چن ــه« ک ــکا در کران »کاف
ــا آنچــه  منتشــر شــد و برخــی کارهــای دیگــر. آی
ــه  ــد ک ــی کردی ــر م ــد فک ــه کردی ــاره ترجم دوب
ــری  ــورت بهت ــه ص ــد ب ــی توانی ــکال دارد و م اش

ــد؟ ــه کنی عرض
بلــه هــر یــک از اینهــا شــاید بــا هــم فــرق هایــی داشــته باشــند. 
دربــارة »کافــکا در کرانــه« مــن بــا ناشــری صحبــت کــرده بــودم 
و زمینــه اش ایــن بــود کــه بــرادرم هــادی از طــرف یونســکو بــه 
ژاپــن رفــت و چنــد کتــاب برایــم آورد از جملــه همیــن کتــاب 
ــث نشــد.  ــم و توافق ــدا کردی ــا آن ناشــر مشــکلی پی ــا ب را. منته
ــه کار  ــا مــن ناشــر دیگــری را پیــدا کنــم و شــروع ب ــع ت در واق
ــه ای  ــم ترجم ــم بکن ــه ه ــا ترجم ــی طــول کشــید ت ــم مدت کن
ــن  ــه م ــم ک ــت کردی ــا ناشــر صحب ــا ب ــد. م ــازار آم ــه ب ــر ب دیگ
ــم  ــاپ ده ــه چ ــرد و االن ب ــاپ ک ــم. چ ــه بده ــه را ادام ترجم
ــه  ــد ک ــه رو ش ــم روب ــال ه ــا اقب ــاد. ب ــا آن حجــم زی ــیده ب رس
بعدهــا رفتــم ســراغ کتــاب هــای دیگــر از جملــه کتــاب رمــان 
»پــس از تاریکــی« را هــم پــس از یــک ســفری کــه بــه آلمــان 
ــم  ــردم. آن ه ــه کار ک ــردم و آوردم بالفاصل ــدا ک ــودم پی ــه ب رفت
بــه چــاپ   فکــر کنــم   هفتــم رســید. حســاب آن از دســتم در 
رفتــه اســت. دوســتان گاهــی وقــت هــا االن هــم در اینســتاگرام و 
جاهــای دیگــر مــی نویســند کــه ایــن ترجمــه بهتــر از آن اســت. 
ــا مهربانــی در واقــع مــی گوییــم » گروهــی ایــن  مــا همیشــه ب
گروهــی آن پســندد« و مــن کــه نبایــد بگویــم کارم خــوب اســت. 

اگــر خــوب اســت دیگــران بایــد بگوینــد.

از ایــن کــه بــا دقــت نظــر پاســخگوی پرســش هــا 
بودیــد، از شــما سپاســگزارم.
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 امیل وراران شاعر بلژیکی
1۸۵۵ -1۹1۶ 
برگردان از  آسیه حیدری شاهی سرایی

پسری از این نژادم
نژادی که مغزهاشان 

بیشتر از دندان هاشان قدرت دارد
و حریص ترند

من پسری از این نژادم
که نقشه هاشان 

در مبارزات سخت
پیروز می شود

از جهانی به جهانی
فرزند این نژادم

سرسخت
نژاد اروپا و آمریکای ناگهان

کسی که از پِس خواستن، می خواهد
می خواهد و می خواهد

و باز 
ای نژاد من!

که گام هایت چه زیبایند
آنگاه که بر ستیغ هماره تغزل

آتش های ماندگار روشن را
از شعله های باستانی باال می برند

تمام دنیا در این »باغ طالی خدایان« است

که از درختان در هم پیچیده اش با بازوان 
آتشناک

و دست های داِغ داغ
دانش می چینی 

اراده می چینی و طال ...

ــه  ــال 1883 ب ــعر او در س ــر ش ــتین دفت نخس
چــاپ رســید کــه در بــر گیرنــده نظریــات 
آوانگاردیســت )معترضانــه( و لحنــی ســیاه بــود 
ــا جایــی کــه والدیــن وی همــه نســخه هــای  ت
ایــن دفتــر را خریــداری کــرده و از بیــن بردنــد.

هــای  جریــان  بــه   1891 ســال  در  وراران 
سیاســی تمایــل نشــان داد و بــه جریانــی 
ــت.   ــت« پیوس ــان آنارشیس ــه »طغی ــوم ب موس
برابــری  سیاســی،   فلســفه  جریــان،   ایــن 
اجتماعــی و مــردم ســاالری را تبییــن مــی کــرد. 
 unanimisme این شــاعر در پیدایــش مکتب
همگانــی«،  انگیختگــی  »بــر  همــان  یــا 
منشــأ اثــر بــود. وی پانــزده ســال پیــش از 
ــود: ــه ب ــی گفت ــب در جای ــن مکت ــش ای پیدای
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»از وقتی حس می کنم 
تنها پاره شگفت انگیزی از جهان
دستخوش تحوالت شگرف است

بیشه، تپه، خاک، باد، هوا و آسمان 
با من برادرانه تر رفتار می کنند.

و من خویشتن خود را در شکوه اشیا دوست دارم.«

ــر فضــا  ــی و تاثیــر و تاث ــگان گرای ــه هم ــه، اندیش ــن قطع ای
ــت. ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــود ب ــاعر را در خ ــوم ش ــت ب و زیس
امیــل وراران،  بــرای اشــغال بلژیک به دســت آلمان بــا وجود اعالم 
بــی طرفــی اش؛ شــعرهای صلــح جویانــه بســیاری ســروده اســت . 
بودنــد؛  او  تاثیــر  تحــت  فوتوریســت  جنبــش  هنرمنــدان 
ســنتی  زیبایــی شناســی  رد  بــه  قائــل  کــه  )هنرمندانــی 
شــهری،  تمــدن  بودنــد.  مــدرن  دنیــای  بــه  آوردن  روی  و 
بــود.( یافتــه  جایــگاه  هنرشــان  در  ماشــین  و  ســرعت 
او از شــاعرانی اســت که فرار از روســتاها، تمرکز زندگی در شهرها، 
و فاجعــه زندگــی صنعتــی مــدرن را بــه جهــان شــعری کشــاند. 
شــد  و  آمــد  پرنــس  آلبــرت،  بــا  بلژیکــی  شــاعر  ایــن 
شــد  بلژیــک  پادشــاه  ســومین  بعدهــا  آلبــرت  داشــت. 
اســت. اهمیــت  حائــز  شــاعر  از  وی  حمایــت  ایــن   آسیه حیدری شاهی سراییکــه 

متولد 1350 در عباس آباد 
تنکابن

مترجم و شاعر 
»زمانی که یک اثر هنری بودم« 

نوشته اریک امانوئل اشمیت؛ 
رمان »رودخانه وارونه« اثر 

ژان کلود مورلوا از جمله 
ترجمه های اوست.

»عاشقانه هایی برای یک 
تروریست« و »شیراز الی 

انگشت هایش« دو مجموعه 
شعر از ایشان است.
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چند شعر از 
محمد رمضانی فرخانی

از خودت 
بیا بپرس دختر بلوط ! 
اضطراب این بنفشه را 

به ساحت دعای غمگسار ِخود 
و نیز 

مستجاب ابر بی صحاب کن 
الجورد ِ مات ِ ماهتاب را...

گفت :
جانب عالقه را نگاه دار

روزهای پشت شب مگیر لب
جز سخن مگو و 

نیز داغدار تر مکن تنور ساقه را

باز هم 
تدارک نیاز می کنم قبول

گرچه رد نمی کنی تو 
خواهشانه های دوستانه مرا

و نیز 
یادمان نمی رود که هیچ کس 

به داد هیچ کس نمی رسد
و یادمان نمی رود که 

دست هیچ کس

مهریه . روسری . قشنگ

گرفته بار دیگری 
به جای دل 

به روی دوش 
کوزه بهانه ات مرا

چقدر هم شلوغ می کنند
ای دچار ِ محرمانه ! 

ای ترانگی ! 
کمند ُطّره های عاشقانه ات 

گالیه های دیر آشنات 
ُسکر آیه هات 

رستخیز روسری ت
حجه الوداع ِ کشتزار ِ شانه مرا

بیا مپرس 
ای درخت کاج ! 

ضمن روشنان خود
تراکم ضخیم شرک و چرک را 
قشر روبنایی جهل بی افاقه را...
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به کبریای دختران شاد مان نمی رسد

و نیز 
دور بازوان بی دریغ خود ببند 

هفت دور باده 
از خم شکسته نشانه مرا

ای عزیز! 
رفته ام ز دست و دست هیچکس نمی رسد

به مسح ِ آستین ِ میِّتی که فوت نیست

ای عزیز! 
کیست آنکه هیچ گاه نیست 

شمعدانی اش کجاست 
آنکه مثل ِ روسری قشنگ نیست

جرعه ای بنوش
چشمه خمار بامداد را 

یک نظر مبند
پلک شهرزاد را

باز هم برای من بخوان 
داستان ِ راستان ِ کوی کیقباد را

عطر شمعدانی ات مرا نبود
هیچ جای دیگری

یادمان نداده اند 
مثل روسری قشنگ نیست 

یادمان نمی رود 
خاطرات روسری دیگری به باد .

این خودش قشنگ نیست ؟

محمد رمضانی فرخانی
22ژوئیه2014 

ویراست سوم 
ششم تیر ماه 1397

مشهد
 

از دل خمیر 
کارد یا پنیر جمله ُمقاِمران 

نزد کلبه های سوسن و حریر
از برای هر چه آمدی 

خوش آمدی

روی چرک مردگی این حصیر 
رزم دل تکاندگی است

بزم باده پیشکش  

الجرم 
سری به کوی بی عالقه ها نمی زنی؟

راستش کالفه ام
از تو و بنفشه های روی شانه چپت 

مهربان من! فقط همین؟... 

 
ای هزار سال زندگی در به در! 

کاشکی می آمدی 
با هزار سال تازگی

نزد ما پرنده های دور از بنفشه مانده ات 
به سرکشی

دست کم می آمدی کنار پرده های آسمان 
پشت پنجره

میان ابرها ، کبود 
شهریار مشهد عزیز! 

پشت پنجره نمی شود
َکتم ِ بوسه ام

ختم گریه ام برای تو

بر قرار مانده ام هنوز ، بر قرار تو 
نازنین! 

شیونم فدای ریز خنده های موجدار تو 
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راستی 
با هزار سال تازگی اگر نیامدم 

ماه من تو را چه می شود؟

ابر پشت پنجره 
چگونه می شود تمام 

شهرزاد ِ ماه ِ مشهد عزیز! 

گفت 
نسخه ای نمانده

نزد این حقیر 
بیش از این...

حالیا 
بنگ و باده پیش کش! 

گفتمش که 
تا به روی خود نیاوری 

سوسن مبارک تو را نمی شود
از ورای این ترنج ها 

به روشنی شنید
نزد من اگر تو سوره بنفشه ای 

گفت :
تو 

نشانی مرا درست آمدی
شمس من! 

تو بی گمان پرنده ای مرا 
نیز تو بسنده ای به خود 
بسته نیستی به ما و من

ولی 
مانده ام که من 

نشانی تو را 
از عالمت درخت ها درست آمدم؟ 

هفتم مارس2015 
ویراست و باز نویسی :

بیست و یکم خرداد 1397 است.

محمد رمضانی فرخانی

متولد 1349در شهر قوچان
 تا کنون آثاری همچون

 »ای شبلی عزیز! تو هم...!«، 
»این پسرهای کتانی!«، 

جلد اول »عشق: ژئوسانس 
من« و »از آدرس وجود« از 
این شاعر منتشر شده است.
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سفری شاعرانه به تپة گنجشک ها
موسی بیدج

   مــن هیــچ وقــت بــه نظــام شــوروی ســابق عالقــه  ای نداشــته ام. زیــرا دیکتاتــوری کارگــری بــا 
دیکتاتــوری تــزاری هیــچ فرقــی نــدارد. عــالوه بــر ایــن داســتان هایــی مخــوف از زندگــی اســتالین 
زبانــزد خــاص و عــام بــوده و هســت. االن نمــی دانــم از نظــر سیاســی و آزادی هــای مردمــی در چــه 
وضعیتــی اســت، امــا مــی بینــم از نظــر اجتماعــی طبقــات مختلــف پیــدا شــده اســت. بعضی هــا 
ــوس  ــا متــرو و اتوب ــردد می کننــد و خیلــی   هــا ب ــا خودروهــای آخریــن سیســتم در خیابان هــا ت ب
برقــی جــا بــه جــا مــی شــوند. در کل کســب اطالعــات دقیــق در یــک ســفر هفــت روزه بــه دســت 
نمی آیــد و البتــه ایــن نــوع تفصیــالت مدنظــر مــن نیســت. مــن دلــم بــرای ادبیــات ایــران و جهــان 
مــی تپــد. و همــه چیــز را اعــم از زندگــی اجتماعــی و سیاســی و فکــری مــردم را از دریچــه ادبیــات 
مــی بینــم. بــر ایــن مبنــا در ایــن ســفرنامه خاطــرات داشــته و نداشــته ام را یادداشــت مــی کنــم. 

چهارشنبه 
ــغ  ــس مبل ــم. آژان ــرودگاه رفتی ــمت ف ــه س ــدیم و ب ــارج ش ــزل خ ــح از من ــار صب ــاعت چه     س
پنجــاه هــزار تومــان بــا مــا طــی کــرده بــود. در ایــن مواقــع همیشــه یــک صحنــه پیــش روی مــن 
ــرای گرفتــن ده هــزار  ــاه کارگــران ب ــک رف ــم بان ــه بودی مجســم می شــود کــه روزی روزگاری رفت
ــرای تکمیــل  ــد ب ــول یــک ســاندویچ هــم نمی شــود و بای ــغ وام االن پ تومــان وام مســکن. آن مبل
موجــودی خریــد یــک ســاندویچ وام گرفــت. پــس یــا مــن عمــر نــوح داشــته ام یــا وضــع اقتصــاد 
ــا  ــد آمــده و ب ــاد پدی ــه زی ــن همــه فاصل ــن مــدت کــم ای ــان شــلم رودی اســت کــه در ای ــا چن م
ــدار از دو شــهر  ــه روســیه و دی ــه ســفر ب ــک هفت ــوان ســاندویچ خــورد. ی ــول وام مســکن نمی ت پ
مســکو و ســن پترزبــورگ آن هــم بــا تــور بــه همــراه خانــواده. بابــت هــر نفــر مبلــغ شــش میلیــون 
و ششــصد هــزار تومــان پرداخــت کرده ایــم کــه ایــن مبلــغ پــس انــداز ســه ســاله مــا دو کارمنــد 
بــا تحصیــالت باالســت. ســاعت پنــج صبــح بــه فــرودگاه رســیدیم. غلغلــه بــود و صف هــای شــلوغ. 
ــل  ــرای تحوی ــه ب ــی ک ــت. ســپس صــف قطــور و کندروی ــور از گی اول صــف مارپیچــی ورود و عب
ــدم  ــا ق ــد، بعضی ه ــول و وال بودن ــتند و در ح ــترس داش ــه اس ــود و هم ــده ب ــکیل ش ــدان تش چم
آهســته الیــی می کشــیدند و جلــو مــی افتادنــد. صــف ســوم بــرای مهــر خــروج از کشــور بــود کــه 
بعضــی می آمدنــد و می گفتنــد عجلــه دارنــد و هواپیمــا در آســتانه پــرواز اســت و بایــد بــدون صــف 
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برونــد. و ســرانجام صــف بانــک بــرای تحویــل حوالــه و گرفتن پانصــد یــورو ارز. این کار حدود ســه ســاعت 
طــول کشــید. مــا کــه آمــده بودیــم تفریــح کنیــم و صــف گرفتــن در ایــن ســال هــا نوعــی تفریــح 

جــذاب بــرای مــا شــده اســت! 
    حــاال تــو هواپیمــا نشســته ام. هنــوز پــرواز نکــرده و تــا اینجــا نیــم ســاعت تاخیــر دارد. اعــالم 
شــد کــه پــرواز ســه ســاعت و بیســت دقیقــه طــول مــی کشــد و هــوای مســکو اکنــون 13 درجــه 

اســت. ایربــاس 300 نفــره قشــم ایــر. 
    نــام مســکو هیــچ وقــت مــرا جــذب نکــرده اســت. حتــی زمانــی کــه شــبانه دبیرســتان می خواندم 
ــماره های  ــی از ش ــدم. در یک ــان می خری ــه جوان ــا مجل ــنبه ه ــردم و دوش ــری می ک ــا کارگ و روزه
ــه  ــی داد ک ــان م ــش نش ــس های ــود و عک ــده ب ــاپ ش ــوروی چ ــی در ش ــی از زندگ ــه گزارش مجل
مــردم بــرای همــه چیــز در صــف می ایســتند. در جایــی هــم نوشــته شــده بــود کــه اگــر خانمــی 
ــوت و از  ــه جشــن چــای دع ــی توانســت کفشــی بخــرد، دوســتان خــود را ب ــال و ماه ــد از س بع
ــام شــوروی مکــدر  ــع از ن ــی همــان موق ــه ای ــن جوانکــی ترک ــد. م ــی می کن کفــش خــود رونمای
می شــدم. ولــی همزمــان شــیفته ادبیــات روســیه بــودم و هــر داســتان و شــعر و رمانــی بــه دســتم 
مــی رســید مــی خوانــدم. بخصــوص ادبیــات قــرن نوزدهــم و آغــاز قــرن بیســتم. االن کــه بــه آن 
ســالها نــگاه مــی کنــم مــی بینــم کــه داســتان هــای چخــوف را از همــه بیشــتر دوســت داشــتم 
ــده ام. از سرنوشــت مایاکوفســکی  ــر خــودم لرزی ــوات ب ــه ام ــرات خان ــدن خاط ــت خوان و دارم. وق
ــل  ــوژی افســوس خــورده ام. دوئ ویســنین و خودکشــی ایــن دو شــاعر جــوان ســرخورده از ایدئول
و کشــته شــدن پوشــکین مــرا بــه انــدوه انداختــه اســت. تــا پــای اعــدام رفتــن و مقــروض بــودن 
داستایوفســکی غــم بــه دلــم نشــانده اســت و از ایــن کــه تولســتوی امــوال اجــدادی اش را میــان 
کشــاورزان و کارگــران تقســیم کــرده بــه وجــد آمــده ام. امــا ایــن کــه ســرانجام در یــک ایســتگاه 
قطــار در دوردســت ها از دنیــا بــرود غمگیــن شــده ام. سرنوشــت آنــا اخماتــوا اعــم از حصــر خانگــی 

و محرومیــت دســت کمــی از دیگــران نداشــته اســت. 
    زندگــی نامــه اســتالین را کــه خوانــده ام وحشــت کــرده ام. ماکســیم گورکــی بــا آن ســبیل پــت 
و پهــن اصــاًل مــرا جــذب نکــرده اســت هــر چنــد رمــان مــادرش شــاهکار بــه شــمار مــی آیــد. امــا 
ســمفونی شــهرزاد و دریاچــه قــو را همیشــه دوســت داشــته ام. از کنــار لرمانتــوف و تورگنیــف بــه 

راحتــی گذشــته ام. امــا کمــی دورتــر رســول حمزاتــوف را تحســین کــرده ام. 
ــری  ــتبدادی بدت ــت اس ــه حکوم ــم را برانداخــت ک ــتبدادی ظال ــت اس ــک حکوم ــن ی ــرا لنی     چ
برقــرار شــود؟ ایــن شــاید همیشــه بــه صــورت ســوال باقــی بمانــد. از ظلمــی کــه بــه هنرمنــدان 

ــدان ســلطنتی اصــاًل خوشــحال نشــده ام.  شــده غمگیــن شــده ام. و از قتــل عــام خان
    زیبایــی مســکو و بخصــوص ســن پترزبورگ را همــه تحســین مــی کننــد. نمــی دانــم امیــدوارم 
مــن هــم خوشــم بیایــد. اکنــون هواپیمــا در حــال کــم کــردن ارتفــاع اســت. بــاد هــم کمــی ســر 
بــه ســر هواپیمــا گذاشــته اســت. مــن در وهلــه اول بایــد ببینــم کــه وضــع ترافیــک، آلودگــی هــوا، 
ــن مســاله ترافیــک را  ــه می گــذرد. ای ــان و زندگیشــان چگون لبــاس مــردم، وضعیــت معیشــتی آن

مــن نشــانه نخســت تمــدن یــک جامعــه می دانــم. 
    در فــرودگاه دامــاددو )پــدر خوانــده( مســکو فــرود مــی آییــم. جوانــی بــه عنــوان راهنمــا جلــو 

ــد:  ــد و می گوی ــی آی م
- تــور شــما 41 نفرندشــما را بــه 16 گــروه یعنــی هــر خانــواده یــک گــروه تقســیم می کنیــم و از 
ایــن بــه بعــد شــما فقــط بــه شــماره گــروه معرفــی می شــوید. ایــن شــماره شــدن مــرا یــاد شــعر 

فــروغ مــی انــدازد. آنجــا کــه مــی گویــد: 
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- فاتــح شــدم. خــود را بــه ثبــت رســاندم پــس زنــده بــاد شــماره 678 صــادره از بخــش 5 ســاکن 
تهــران ...

سوار اتوبوس می شویم. راهنما می گوید:
- االن در جنــوب مســکو هســتیم و بــه ســمت شــمال می رویــم. مســکو چهــار فــرودگاه دارد کــه 
ــر  ــبیه مســکن مه ــه ش ــاختمان ها ک ــن س ــد ای ــگاه کنی ــی اســت. ســمت راســت را ن ــی نظام یک

اســت از زمــان اســتالین برپاســت. 
ــگار مســکو را  ــا چشــم کار می کنــد انباشــته از درخــت و گل و گیــاه اســت. ان ــان ت دو طــرف اتوب
در میــان جنــگل ســاخته اند. تحقیقــات نشــان داده کــه نــگاه کــردن بــه گل و گیــاه هــر صبــح، از 
اضطــراب و خشــم و افســردگی می کاهــد و حــاالت روحــی آدمهــا را متعــادل می کنــد آیــا بــرای 

همیــن اســت کــه مســکو پــر از گل و گیــاه اســت؟
صدای راهنما مرا از جنگل باز می گرداند:
- یکصد دالر امروز 6/200 روبل می شود.

- یکصد یورو 7/200 روبل.
- یــک آب معدنــی 100 الــی 150 روبــل و یــک نــان 50 روبــل قیمــت دارد. تاکســی هــر جــای 
شــهر برویــد 500 روبــل می گیــرد و هــر نفــر مــرغ ســوخاری کــی اف ســی معــادل 400 الــی 600 

روبــل اســت. 
ــا شــنیدن هــر روبــل آن را در عــدد 180 تومــان ضــرب مــی کنــد و تلــخ می شــود.  ذهــن مــن ب

پــس یــک نــان بــرای مــا 9 هــزار تومــان اســت!
ــان  ــی زب ــران کارشناس ــگاه ته ــه در دانش ــت ک ــی اس ــدر، جوان ــان تور لی ــا هم ــا ی ــای م     راهنم
روســی خوانــده اســت. بــه نظــر مــن کــه روســی نمی دانــم خیلــی خــوب حــرف می زنــد. امــا بایــد 
از یــک روس پرســید. او امســال بــرای ارشــد در دانشــگاه مســکو ثبــت نــام کــرده اســت. پنــج ســال 
اســت کــه بــه راهنمایــی اشــتغال دارد و مــی گویــد بیــش از 20 بــار لیــدر تــور بــوده اســت. او البــه 
الی حرف هایــش اطالعاتــی می دهــد کــه بــه نظــر مــن و اهالــی تــور جالــب و دســته اول اســت. 
ــا  ــر حرف هایــش ب ــه دلیــل تغای ــه نظــر می رســد کــه گاهــی اغــراق هــم می کنــد. شــاید ب ــا ب ام
رفتارهــای مرســوم کشــور مــا، بــرای مــن غیرطبیعــی بــه نظــر می رســد. مثــاًل مــن لحظــه ای از 

جایــم در اتوبــوس بلنــد شــدم کــه منظــره ای در دوردســت را ببینــم. بــا عجلــه گفــت:
ــه  ــدرک ارائ ــتادم م ــر ایس ــن اگ ــد. م ــه می کنن ــده را جریم ــین! االن رانن ــا بش ــین.. آق ــا بش -آق

ــدرم! ــه لی ــم ک می کن
یا باز در میان حرف هایش به عنوان هشدار به ما گفت:

- تور قبلی یکی در حمامش آب جمع شده بود، در هتل 9 هزار روبل جریمه اش کردند!
ــتاره  ــار س ــل چه ــه هت ــا ب ــوس در خیابان ه ــت اتوب ــدی حرک ــاعت و ان ــک س ــد از ی ــره بع باالخ
هالیــدی رســیدیم و اتاقــی بــه مــا دادنــد. بــا توجــه بــه خلوتــی خیابــان و پــت و پهــن بــودن بــه 

نظــر مــی رســید کــه خــارج از شــهر باشــیم. پرســیدیم:
- آیا ما خارج از شهریم؟

گفت:
ــیه  ــهرهای روس ــع ش ــه دارد. در واق ــار حلق ــکو چه ــتیم. مس ــهر هس ــه دوم ش ــا در حلق ــه. م - ن
ــره ای شــکل هســتند. یعنــی اول پادشــاه قلعــه ای مــی ســازد کــه می شــود مرکــز شــهر و در  دای
اطــراف آن خانــه هــا ســاخته می شــوند کــه حلقــه اول از آن اغنیاســت و بــاالی شــهر اســت. و هــر 
چــه دورتــر مــی رود پاییــن شــهر بــه حســاب مــی آیــد. مســکو چهــار حلقــه دارد کــه کرملیــن )کــه 
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بــه روســی بــه معنــای قلعــه اســت( در وســط ایــن دایــره اســت. هتــل مــا در حلقــه دوم اســت و از 
حلقــه چهــارم بــه بعــد حاشــیه شــهر محســوب می شــود. 

به لیدر گفتم:
- من قصد دارم که به قبرستان مشاهیر ادب و هنر بروم. 

گفت: در برنامه ما نیست. هیچ کدام از مسافران چنین تمایلی ندارند.
- اما من به همین قصد آمده ام. 

گفت: باشد. به شما نشانی می دهم که خودت بروی.

پنجشنبه 
صبــح همــه آمــاده حرکــت بودیــم. قــرار بــود حــدود 10 کیلومتــر پیــاده روی کنیــم. اتوبــوس مــا 
را از خیابان هایــی بســیار تمیــز و عریــض عبــور مــی دهــد. بــه طــرز رانندگــی هــا توجــه می کنــم. 
- خــدای مــن چقــدر منظــم. همــه در میــان خطــوط همــه پشــت هــم. همــه آرام. همــه بــدون 

اســترس. همــه چهــره ای بــدون گــره و اخــم. 
در خطــوط عابــر پیــاده پنــج شــش متــر دورتــر ایســت کاملــی می کننــد. اگــر چــراغ باشــد طبــق 
رنــگ چــراغ. امــا اگــر نباشــد چنانچــه عابــری دیــده شــود کــه قصــد عبــور از خطــوط را دارد، بدون 
چــون و چــرا در دوردســت می ایســتند تــا بــه پیــاده روی مقابــل برســد. شــهروندان روس سرشــان 
ــا توجــه بــه ذهنیــت ایرانــی یــک  را پاییــن می اندازنــد و از عــرض خیابــان می گذرنــد. امــا مــن ب
چشــم بــه راه و یــک چشــم ترســان بــه خودروهــای ایســتاده در دوردســت نــگاه می کنــم و بیــم 
دارم کــه راننــده ایرانــی باشــد و بیایــد مــا را روی خــط عابــر غافلگیــر کنــد و خــودش هــم طلبــکار 
ــا تشــکر  ــده ه ــاره دســت از رانن ــا اش ــار ب ــن هرب ــد و م ــی آنجــا نمی افت ــن اتفاق ــا چنی باشــد. ام

می کنــم. نمــی دانــم شــاید راننــده هــا بــا تعجــب زمزمــه کننــد:
- این دیگر از کدام جنگل آمده که نمی داند حق تقدم با اوست! 

تپه گنجشک ها
    در میــان شــهر تپــه ای اســت بــه ارتفــاع 257 متــر کــه باالتریــن نقطــه شــهر مسکوســت و بــه 
ــی انداخــت  ــه شــهر مســکو نگاه ــوان ب ــی ت ــن نقطــه م ــد. از ای ــه گنجشــک ها« می گوین آن »تپ
ــا  ــن ج ــه در ای ــن ک ــی ای ــود دارد. یک ــت وج ــم گذاری دو روای ــن اس ــد. در ای ــت ها را دی و دورس
ــد  ــن نقطــه تجمــع می کنن ــه عشــق ســیب در ای ــراوان اســت و گنجشــک ها ب ــان ســیب ف درخت
و از زیبایــی درختــان ســیب کــه نمــاد عشــق اســت لــذت میبرنــد. امــا راهنمــای مــا مــی گویــد:

- روایــت دیگــری هــم اســت و آن ایــن کــه در روســیه بســیاری نــام هــای خانوادگــی برگرفتــه از 
جانــوران و پرنــدگان و حتــی حشــرات اســت. روایــت دوم مــی گویــد کــه تپــه گنجشــکان متعلــق 
بــه خانــواده گنجشــکیان بــوده اســت. در روســیه فامیلــی مــدِود )خــرس( و ژوف )سوســک( هــم 

وجــود دارد. 
آقــای دالگوریکــی )دســت دراز( در ســال 1147 شــهر مســکو را بنیــان گذاشــته و هشــتصد ســال 
ــاختمان  ــت س ــهر هش ــه ش ــت تپ ــه روی هش ــد ک ــتور می ده ــتالین دس ــال 1947 اس ــد در س بع
متفــاوت ســاخته شــود. امــا عمــر اســتالین فقــط بــه هفــت تــای آن کفــاف می دهــد و از دنیــا مــی رود. 
ایــن هفــت ســاختمان کــه یکــی از آن دانشــگاه ام گا ئــو )دانشــگاه دولتــی مســکو( اســت اکنــون 
بــه هفــت خواهــران مشــهور اســت. از دور ســاختمان دانشــگاه را می بینیــم و عکــس مــی گیریــم. 
تحصیــل در مســکو بــرای خودشــان واقعــا رایــگان اســت. البتــه دانشــگاه غیردولتــی هــم دارنــد. 
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پارك پیروزی

در وســط مســکو پارکــی عظیــم الجثــه نشســته اســت بــه نــام پــارک پیــروزی کــه یادمــان جنــگ 
جهانــی دوم اســت. روســیه در جنگ هــای مختلــف شــرکت کــرده اســت. ایــن کشــور بــا عثمانی هــا 
جنگیــده، بــا فرانســوی ها، بــا ایرانی هــا و در جنــگ جهانــی دوم درگیــر بــوده. در پــارک پیــروزی 
انــواع یادمان هــای جنگــی وجــود دارد. در ایــن فضــای بــاز ســبز و پرطــراوت، فــواره هــای زیبایــی 
بــه تعــداد هفته هایــی کــه روســیه در جنــگ دوم جهانــی شــرکت داشــته، تعبیــه شــده اســت. در 
ایــن جــا هــم مســجد هــم کنیســه و هــم کلیســا ســاخته شــده و پیــروان هــر دیــن طبــق آییــن 
خــود بــرای پیــروزی کشورشــان در جنــگ دعــا می کردنــد. بــه ســمت کلیســای پیــروزی رفتــم. 
همــان موقــع کشیشــی از نردبانــی بــاال رفــت و طنــاب ناقــوس را کشــید و طنیــن آن در آســمان 
ــد. درون کلیســا تزئینــات  ــد، منتشــر گردی ــر کــه کشــتی وار در حرکــت بودن ــا لکه هــای اب ــی ب آب
مجلــل، رنگ آمیــزی هــای جــذاب، تصاویــر و شــمایل حضــرت مســیح و مریــم مقــدس و صلیــب 
و قدیســین تمــام دیوارهــا را بــه شــیوه زیبــا و چشــم نــواز در برگرفتــه بــود. تعــدادی از بانــوان بــا 
روســری زانــو زده بودنــد و بــا ســری خــم شــده نیایــش مــی کردند. ســرود کلیســا پخــش می شــد و عطر 
خوشــی بــه مشــام مــی رســید. زنــی کهــن ســال شــمایل و مــدال و شــمع و تصاویــر و یــادگاری 
هــای کوچــک مــی فروخــت. او بــه هــر تــازه واردی بــا اشــاره و بــه زبــان روســی مــی گفــت حــق 

نداریــد از خودتــان عکــس بگیریــد. امــا از دیــوار کلیســا اشــکالی نــدارد.
راهنما می گوید:

- روس هــا فرهنــگ و اعتقــادات مخصــوص بــه خودشــان را دارنــد. مثــاًل شــما نبایــد بــه اتومبیــل 
کســی تکیــه بدهیــد یــا نبایــد بــا تــکان دادن دســت بــا کســی حــرف بزنیــد زیــرا بــی احترامــی 
تلقــی مــی شــود. یــا اگــر چیــزی در خانــه جــا گذاشــتید حتــی اگــر کلیــد باشــد نبایــد برگردیــد، 
دچــار نحســی مــی شــوید. امــا ایــن نحســی هــم بــا جلــوی آینــه ادا در آوردن برطــرف مــی شــود.

پــارک پیــروزی پــر از جهانگــرد اســت کــه اغلــب یــا از خودشــان عکــس می گیرنــد یــا از منظــره هــا. در 
ارتفــاع مجســمه نمادینــی از یــک اژدهــا کــه طبــق افســانه ای روســی هــر روز بــرای غــذای خــود 
یــک دختــر روس را می خــورده قــرار داده شــده کــه انظــار جهانگــردان را بیشــتر جلــب مــی کنــد. 

ایــن اژدهــا ســرانجام بــه دســت یکــی از قهرمانــان افســانه ای کشــته شــده اســت. 

متروی مسکو

راهنما ما را به خط می کند و می گوید:
- بــرای ورود بــه متــرو و پاییــن رفتــن از پلــه هــا کــه در یــک خــط باشــیم. روی پلــکان بایــد در 

ســمت راســت بایســتیم کــه هــر کــس عجلــه دارد بتوانــد از ســمت چــپ ســبقت بگیــرد.
ــوزه شــباهت دارد و 44  ــه م ــرو بیشــتر ب ــن مت ــروی مســکو در ســال 1935 ســاخته شــده. ای مت
ایســتگاه از مجمــوع 200 ایســتگاه آن در میــراث فرهنگــی بــه ثبــت رســیده اســت. دیــوار نــگاره هــا ، 
ــا  ــد. از آنج ــی کنن ــو م ــیه را بازگ ــر روس ــخ سلحشــوریها و ادب و هن ــا و نقاشــی تاری مجســمه ه
ــتم  ــد سیس ــی کنن ــاب م ــرو را انتخ ــود مت ــی خ ــه زندگ ــان دادن ب ــرای پای ــردم ب ــی م ــه برخ ک
هشــداردهنده ای در نــزد راننــده هــا تعبیــه شــده کــه اگــر کســی روی ریــل باشــد بــه او زود اطــالع 
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مــی دهــد و زمــان بــرای متوقــف شــدن قطــار فراهــم مــی شــود. بــا ایــن سیســتم آمــار خودکشــی 
و تصــادف در  متــرو بــه حداقــل خــود رســیده اســت. در زمــان جنــگ جهانــی دوم نیــم میلیــون 
نفــر مــردم از تــرس بمبــاران در متــرو پنــاه می گرفتنــد و اســتالین نیــز ســخنرانی هــای آتشــین 

ــرد. ــراد می ک ــا ای ــت ها را در اینج ــت فاشیس ــاره شکس ــود درب خ
متــروی مســکو بــه نمــادی بــرای گردشــگری در آمــده اســت. قیمــت بلیــت 55 روبــل اســت کــه 

بــرای مــا ده هــزار تومــان آب مــی خــورد.
متــروی مســکو بــا جمعیتــی حــدود 16/5 میلیــون نفــر روزانــه ده میلیــون مســافر را جــا بــه جــا 
ــاال باعــث شــده  ــا قطارهــای بســیار و واگــن هــای فــراوان و ســرعت ب می کنــد. متــروی مســکو ب
اســت کــه بهتریــن وســیله بــرای انتقــال شــهروندان باشــد. از طرفــی هــم نــرخ تاکســی هــا گــران 
اســت. بنزیــن لیتــری 45 روبــل اســت کــه بــا حســاب ســر انگشــتی بــرای مــا هشــت هــزار تومــان 
می شــود. البتــه بــرای مــا، نــه خودشــان! طــول پلــه عمیــق تریــن نقطــه ایســتگاه متــرو هشــتاد و 

یــک متــر اســت کــه پاییــن رفتــن از آن ســه دقیقــه طــول مــی کشــد.

خیابان آربات

ــا دو طــرف مغــاز هــای  ــی ســنگفرش شــده ب ــان مسکوســت. خیابان ــات قدیمی تریــن خیاب     آرب
ــه  ــان نشســته اســت ک ــگ در اول خیاب ــه ای فیروزه ای رن ــتوران. خان ــد رس ــروش و چن ــوغاتی ف س
گویــا زمانــی پوشــکین در آن اقامــت داشــته و اکنــون بــه مــوزه ای بــه نــام او مبــدل شــده اســت. 
ــار آن  ــه در کن ــرار دارد ک ــزرگ ق ــاعر و نویســنده ب ــن ش ــد از ای ــر مجســمه ای بلن ــاال ت ــی ب کم

ــرم. ــادگار می گی ــه ی ــی ب عکس
ــر نیــای او      پوشــکین چهــره ای ســیاه و موهایــی مجعــد آفریقایــی داشــته و چنــد قــرن قبل ت
ــه عنــوان بنیانگــذار ادبیــات نویــن  ــود. روس هــا پوشــکین را ب ــام هانیبــال از آفریقــا آمــده ب ــه ن ب
روســیه می شناســند. هــر چنــد ممکــن اســت در کشــور مــا، داستایوفســکی، تولســتوی و چخــوف 
ــد آورده. رمــان و شــعر و  ــر پدی ــی اث شــناخته شــده تر باشــند. پوشــکین در تمــام زمینه هــای ادب
نمایشــنامه های منظــوم و آثــارش همگــی نشــان از نبــوغ او دارنــد. بســیاری از ادیبــان بــزرگ روس 
نیــز بــه طالیــه داری او شــهادت داده انــد. ماننــد گوگــول، داستایوفســکی و ماکســیم گورکــی. ایــن 
ــزار برخــوردار باشــد،  ــزد ت ــی ن ــا ایــن کــه مــی توانســت از موقعیــت خوب ادیــب بلنــد آوازه امــا ب
بــا ســرودن و نوشــتن قصــه هایــی کــه جانــب مــردم را می گرفــت بــه چنیــن موقعیتــی پشــت پــا زده و 
مــورد غضــب مقامــات قــرار داده اســت. او بــا ســرودن شــعر آزادی در 21 ســالگی بــه قفقــاز تبعیــد 
ــردد .  ــت خاصــی برخــوردار می گ ــردم از محبوبی ــان م ــدد در می ــار متع ــا نوشــتن آث می شــود و ب
ــرای برداشــتن او از ســر راه  ــرد و در ســن 38 ســالگی ب ــرار می گی ــان ق ــورد حســادت درباری او م
ــه  ــید ک ــه او می رس ــا ب ــی امض ــی ب ــه نامه های ــان روزان ــد. در آن زم ــی می پردازن ــه چین ــه توطئ ب
ــه ایــن موضــوع و دفــاع از شــرافت  ــرای خاتمــه دادن ب ــا فــردی رابطــه دارد. او نیــز ب همســرت ب
ــارزه  ــن مب ــد و در ای ــوت می کن ــل دع ــه دوئ ــخص را ب ــیه، آن ش ــم آن روزگار روس ــه رس ــود ب خ

ــود. ــته می ش کش

جمعه 
   بــا اتوبــوس بــه نزدیــک کاخ کرملیــن می رویــم در میــدان ســرخ. ایــن میــدان بــا 90 هــزار متــر 
مربــع دومیــن میــدان جهــان از نظــر وســعت اســت. اولیــن میــدان تیــان مــن در چیــن اســت و 
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ــب  ــدان ســرخ ســاختمان ها اغل ــان. در می ــان خودم ــان در اصفه ــدان نقــش جه ــا می ســومی گوی
ســرخ رنگنــد. در یــک طــرف میــدان مانــژ )یــا اســب ســواری( قــرار دارد کــه معمــوال هــر ســاله در 

مــاه آگوســت در آن نمایــش هایــی از ایــن گونــه ورزش برپــا می شــود.
کلیســای کازان نیــز در همیــن نقطــه نشســته اســت. در زمــان جنــگ در ایــن کلیســا آذوقــه جیــره 

بنــدی نــان و آب داده می شــد و مــردم مســکو در صــف هــای طویلــی آن را تحویــل می گرفتنــد.
راهنمــای مــا بــه ســاختمان بــزرگ و بلنــدی قدیمــی کــه هتلــی مجلــل اســت، اشــاره می کنــد و 

می گویــد:
- ایــن ســاختمان را ببینیــد دو طــرف آن قرینــه ســازی نشــده و هــر طرفــش بــرای خــود حــرف 
میزنــد. ایــن ســاختمان داســتانی دارد. در زمــان اســتالین مهندســان بــرای ایــن بنــا دو طــرح آمــاده 
کــرده بودنــد و نــزد اســتالین بــرده بودنــد کــه یکــی از دو طــرح را تاییــد کنــد. امضــای اســتالین 
روی هــر دو طــرح افتــاده بــود و طراحــان ســردرگم مانــده بودنــد کــه کــدام یــک را انتخــاب کــرده 
اســت امــا جــرات نمی کردنــد از او ســوال کننــد. ایــن ســاختمان بــر اســاس تلفیــق میــان دو طــرح 

مذکــور پدیــد آمــده اســت.
ــه او را در شــمار  ــی شــویم ک ــه رو م ــوارد دهشــتناکی روب ــا م ــه اســتالین ب ــدن زندگینام ــا خوان ب
خونخوارتریــن رهبــران جهــان قــرار می دهــد. بــه عنــوان یکــی از مثــال هــای زندگــی اوبــه ایــن 
ماجــرا اشــاره کنــم کــه اســتالین هــر وقــت مــی خواســت یکــی از مســئولین را از میــان بــردارد 
ــل  ــت ســپس نیمــه شــب اتومبی ــرم می گرف ــورد نظــر گ ــا شــخص م ــا میکــرد و ب ــر پ جشــنی ب
ــه او می فرســتاد و  شــخص را احضــار می کــرد و دیگــر  ــه در خان ســیاه رنــگ شــش در خــود را ب
ــاس می پوشــد  ــی شــود. لب ــی م ــار بی خواب ــتالین دچ ــد. شــبی از شــب ها اس کســی او را  نمی دی
و بــه رصدخانــه مســکو مــی رود. آن جــا فقــط نگهبانــان را مــی بینــد. مــی پرســد کســی هســت 
ســتاره هــا را بــرای مــن توضیــح دهــد؟ مــی گوینــد فــالن کــس مدیــر اســت کــه در خانــه اســت. 
اســتالین راننــده خــود را بــا همــان اتومبیــل ســیاه رنــگ بــه در خانــه مدیــر رصدخانــه می فرســتد 
ــاختمان را  ــگ س ــده زن ــی رانن ــد. وقت ــرگرم کن ــد و او راس ــح ده ــی توضی ــد کم ــبانه بیای ــه ش ک
مینــوازد، مدیــر از طبقــه ششــم چشــمش بــه خــودروی اســتالین می افتــد و بــه گمــان ایــن کــه 
مــورد غضــب قــرار گرفتــه اســت و کشــته خواهــد شــد، از همــان طبقــه ششــم خــود را بــه پاییــن 

ــرد. ــد و می می ــرت می کن پ
امــا ایــن رفتــار اســتالین در روســیه بــی ســابقه نبــوده. در قــرن شــانزدهم ایــوان مخــوف نیــز کــه 
هشــت همســر برگزیــده و هــر کــدام را بــه شــکلی از میــان برداشــته، دســت بــه جنایــت فراوانــی 
زده اســت. او از اواســط ســلطنت خــود دچــار بدبینــی شــد و دوازده هــزار تــن از نجبــا و اشــراف 
روســیه را کشــت و زمیــن هــای آنهــا را تصاحــب کــرد. ســپس دســتور داد کــه اهالــی شــهر نووگــرد 
ــه غــرق کننــد. جنــون مرگبــار ایــوان  ــد، در رودخان در شــمال مســکو را کــه شــورش کــرده بودن
مخــوف تــا جایــی رســید کــه پســر بــزرگ خــود را کــه ولیعهــدش بــود بــا چــوب دســتی کشــت. 
ایــوان اولیــن امپراتــور روســیه بــود کــه خــود را تــزار نامیــد. تــزار تغییــر یافتــه نــام ســزار روم و 
ــان  ــه زب ــا مخــوف کــه ب ــی اســت. از دیگــر کارهــای ایــوان چهــارم ی ــزر آلمانــی و قیصــر عرب کای
ــه  ــوده ک ــیل ب ــنت باس ــای س ــاخت کلیس ــتور س ــد دس ــی گوین ــم( م ــی رح ــی ) ب ــی گروزن روم
ــن کلیســا عمــارت آن را  ــار ای ــه معم ــی ک ــد وقت ــی گوین ــل معمــاری اســت. م ــی بدی شــاهکار ب
تکمیــل کــرد، ایــوان کــه از زیبایــی و طــراز آن بــه شــگفت آمــده بــود، از او پرســید آیــا مــی توانــی 
در جــای دیگــری ماننــد همیــن را بســازی؟ معمــار نگــون بخــت پاســخ داد بلــه هــر جــا کــه باشــد 
ــرای ایــن کــه چنیــن بنیــان باشــکوهی تکــرار نشــود، دســتور داد  می توانــم بســازم. ایــوان نیــز ب
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معمــار را کــور کننــد.
    کلیســای ســنت باســیل کــه اکنــون در کنــار کاخ کرملیــن در میــدان ســرخ قــرار دارد، در ســال 
ــه همــراه کاخ  ــه مــوزه تبدیــل گردیــد و از ســال 1990 ب 1929 در راســتای ســکوالریزه شــدن ب

کرملیــن و میــدان ســرخ بــه عنــوان میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت.
ــه  ــز ب ــی می درخشــد و ســاختمان دیگــری نی ــه زیبای ــز ب ــدان ســرخ کلیســای کازان نی     در می
چشــم میخــورد کــه جســد مومیایــی شــده لنیــن در آن قــرار دارد. دیــدار بــا ایــن مومیایــی حداقــل 
ســه ســاعت در صــف ایســتادن بــه همــراه دارد کــه مــا نــه وقتــش را داریــم نــه حوصلــه اش را. 
دیگــر ایــن کــه میــدان ســرخ و کاخ کرملیــن مشــرف بــه رودخانــه پهــن و پــرآب مســکو اســت.

ــاغ  ــن ب ــاغ الکســاندر. ای ــام ب ــه ن ــا وجــود دارد ب ــن بوســتانی مصف ــدان ســرخ هــم چنی     در می
یــادگاری از جنــگ روســیه و فرانســه اســت کــه در ســال 1812 ســاخته شــده و در جلــو عمــارت 
آن، آتشــی جاویــدان برپاســت کــه از آن زمــان تــا بــه امــروز روشــن اســت. در دو طــرف ایــن آتــش 
دو ســرباز مســلح بــی حرکــت ماننــد مجســمه مــی ایســتند. تعویــض ایــن ســربازان کــه ســر هــر 
ــن نقطــه می کشــاند. در  ــه ای ــرد مراســم جالبــی دارد کــه جهانگــردان را ب ســاعت صــورت می گی
ــن از  ــرار دارد کــه در کلیســای فرشــته، قبــر چنــد ت ــز ق میــدان ســرخ چنــد کلیســای دیگــر نی

ــه چشــم می خــورد. تزارهــای روســی از جملــه ایــوان مخــوف نیــز ب
      کنــار دروازه ای کــه در ورودی میــدان اســت روی زمیــن ســنگ فــرش دایــره ای بــه شــعاع 
حــدود پنــج متــر قــرار دارد. طبــق اعتقــاد روس هــا هــر کــس در وســط ایــن دایــره بایســتد و نیــت 
کنــد و ســکه ای را پشــت ســر بینــدازد چنانچــه ســکه در درون دایــره قــرار بگیــرد حاجــت او روا 

می شــود!
    مــن در درون دایــره ایســتادم و نیــت کــردم پولــدار شــوم امــا ســکه ام بــه خــارج از مــرز پذیرفتــه 

شــدن رفــت و دریافتــم کــه بایــد همیشــه حقــوق بگیر باشــم!
    در مســکو میــدان وجــود نــدارد. میــدان ســرخ در واقــع دایــره ای اســت کــه تمــام خیابان هــای 
ــوان گفــت کــه میــدان اصلــی و مرکــزی کل  ــه آنجــا منتهــی می شــود و مــی ت اصلــی  مســکو ب
ــا  ــا و ب ــاختمان های زیب ــرف آن س ــه در دو ط ــکو ک ــه مس ــد. رودخان ــی آی ــمار م ــه ش ــیه ب روس
ــه  ــی شــیرین دارد و پــس از طــی 2411 کیلومتــر ب ــه چشــم می خــورد، آب معمــاری کالســیک ب
ــده  ــا شــکل و شــمایل گوناگــون دی ــزد. در میــدان ســرخ هــزاران جهانگــرد ب ــای خــزر می ری دری
ــا اشــیای  ــن دکه ه ــب ای ــد. اغل ــف شــده در طــول راه ســان می بینن ــای ردی می شــوند و از دکه ه
کوچــک تزیینــی بــه خصــوص عروســک مشــهور »ماتروشــکا« می فروشــند کــه ســوغات روس بــه 
ــده مــی شــود. در میــدان  ــز دی ــا نی ــن دکــه هــا رســتوران هایی زیب ــار ای ــد. در کن شــمار مــی آی
ســرخ یــک ناقــوس غــول پیکــر بــه وزن 200 تــن سالهاســت بــی صــدا آرمیــده اســت. یــک تکــه 

از ایــن ناقــوس جــدا شــده کــه گویــا یــازده تــن وزن دارد.

شنبه 
    ســاعت 7/30 دقیقــه صبــح از هتــل بــه ســمت فــرودگاه راه افتاده ایــم . خیابــان هــا خلوتنــد. 
مــدت چهــل دقیقــه اســت کــه از خیابان هــا ی تمیــز و عریــض مــی گذریــم و هنــوز نرســیده ایم. 
در تمــام شــهر مســکو، در بوســتان ها، چهارراهــا، و خیابان هــا مجســمه های شــاعران، نویســندگان، 
فیلســوفان، دانشــمندان، مبــارزان و قهرمانــان جنــگ هــای گوناگــون روســیه بــه چشــم می خــورد. 
شــمایل قدیســان و حواریــون و حضــرت مســیح و مریــم باکــره نیــز حضــوری پررنــگ دارنــد. بــرای 
مــن عجیــب اســت کــه حکومــت 70 ســاله کشــوری کــه بــه دیــن معتقــد نبــود، ایــن همــه کلیســا 
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و اماکــن دینــی را تخریــب نکــرده اســت. حضــور پررنــگ مــردم در ایــن مکان هــا نشــان از اعتقــاد 
حقیقــی- و نــه مصلحتــی- آنــان بــه آییــن مســیحیت شــاخه ارتودکــس شــرقی دارد.

ــود.  ــدرت می ش ــوری ابرق ــه کش ــت ک ــود نیس ــی خ ــه ب ــم ک ــر می کن ــت دارم فک     مدت هاس
ــت  ــز و درش ــائل ری ــام مس ــازی در تم ــت، فرهنگ س ــن درس ــب قوانی ــه تصوی ــه ام ک ــه گرفت نتیج
ــام و  ــاص و ع ــان خ ــذاری می ــاف و فرق گ ــه، دوری از اجح ــان هم ــت می ــراری عدال ــه، برق جامع
مســائلی از ایــن دســت، پایــه و اســاس ابرقــدرت شــدن یــک جامعــه را پی ریــزی می کنــد. قــدرت 
ــه  ــن گون ــارز ای ــه ب ــن نمون ــت. ژاپ ــر اس ــی باالت ــدرت مردم ــا ق ــد ام ــرف اول را می زن ــی ح نظام
قــدرت اســت. حــاال هــم نتیجــه گرفتــه ام کــه اگــر بخواهــی ببینــی یــک جامعــه متمــدن اســت یــا 

ــان هایــش نــگاه کــن.  ــه، بــه طــرز رانندگــی در خیاب ن
   در روســیه هــم عابــر هــم خــودرو مقــررات ترافیــک را بــه خوبــی رعایــت می کننــد. نگوییــد تهــران 
شــلوغ اســت و نمــی شــود. مســکو 16/5 میلیــون نفــر جمعیــت دارد. امــا هیچکــس از قانــون خیابــان 
تخطــی نمــی کنــد. بــه عابــران احتــرام مــی کننــد. از دور می ایســتند کــه پیــاده هــا عبــور کننــد. 

ســرانجام بــه فــرودگاه می رســیم کــه ســفر بعــدی خــود را بــه شــهر ســن پترزبــورگ آغــاز کنیــم. 

موسی بیدج در کنار تندیس پوشکین شاعر برجسته روسی 
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جهانگیر دری

متولد1932 در روسیه
 ایران شناس، شرق شناس و 
استاد زبان و ادبیات فارسی 

آثار ارزشمندی در حوزه  
نظم و نثر کالسیک فارسی 
و نیز ادبیات معاصر فارسی 

از او منتشر شده است. 

یادی از جهانگیر دری

علی اصغر محمدخانی 

اســتاد  و  شرق شــناس  ایران شــناس،  دری،  ایبنا:جهانگیــر 
ــاه  ــم  مردادم ــنبه ده ــی، در روز چهارش ــات فارس ــان و ادبی زب
ــار ارزشــمندی در حــوزه  نظــم و  در روســیه درگذشــت. دری آث
ــات معاصــر فارســی منتشــر  ــز ادبی ــر کالســیک فارســی و نی نث
کــرد. کارنامــه  پربــرگ و بــاری داشــت و اگــر محققــی بخواهــد 
ــر  ــای اخی ــیه در دهه ه ــران و روس ــی ای ــط فرهنگ ــاب رواب در ب
پژوهــش کنــد کارنامــه  جهانگیــر دری از منابــع ارزشــمند 
ــکو و  ــار در مس ــر دری چندین ب ــا جهانگی ــت. ب ــوزه اس ــن ح ای
ــه او را  ــار ک ــن ب ــته ام. آخری ــو داش ــدار و گفت وگ ــران دی در ته
ــاب  ــگاه کت ــهریور 1395 در نمایش ــنبه 20 ش ــدم روز سه ش دی
ــا یکدیگــر در میزگــردی  ــود کــه درمحــل نمایشــگاه ب مســکو ب
در بــاب طنــز معاصــر فارســی و ادبیــات معاصــر ایــران در 
روســیه بحــث و گفت وگــو داشــتیم. دری در 1310 شمســی در 
ــه همــراه  ــه دنیــا آمــد و بعــد از حــدود چهــار ســال ب مســکو ب
ــه  ــاره ب ــال دوب ــد س ــس از چن ــران شــد. پ ــواده رهســپار ای خان
ــه در  ــرای همیش ــدرش ب ــوت پ ــد از ف ــت و بع ــکو بازگش مس
ــال  ــد. در س ــی خوان ــات روس ــته  ادبی ــرد. رش ــت ک ــیه اقام روس
1962 از رســاله  دکتــری اش دربــاره  »نظــم طنزآمیــز فارســی در 
ــه شــعرای طنزنویــس  ــاع کــرد کــه ب ســال های 1940-50« دف
ــر و ســایر مجــالت فکاهــی  ــق، چلنگ و مجــالت باباشــمل، توفی
ــه گــروه زبان شناســی منتقــل شــد و فرهنــگ  پرداخــت. بعــد ب
دوجلــدی فارســی ـ روســی را بــا همــکاری محققــان دیگــر تالیف 
کــرد. ایــن کتــاب بهتریــن فرهنــگ دو جلــدی فارســی و روســی 
ــاره  ادبیــات  اســت کــه شــصت هزار لغــت دارد. چندیــن اثــر درب
ــی  ــاره  محمدعل ــرد. درب ــه ک ــت و ترجم ــی نوش ــر فارس معاص
جمالــزاده و طنــز فارســی در صــد ســال اخیــر و کتابــی بــا عنوان 
ــه  ــه دویســت مقال ــران در قــرن بیســتم«. نزدیــک ب »ادبیــات ای
نوشــت و آثــاری از جمالــزاده، خســرو شــاهانی، صــادق چوبــک، 
احمــد محمــود، صــادق هدایــت، هوشــنگ گلشــیری و فریــدون 
ــاره ی  ــه درب ــه روســی ترجمــه کــرد. چندیــن مقال تنکابنــی را ب
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تاثیــر نوشــته های فارســی بــر ادبیــات روســیه و همچنیــن تاثیــر 
ــران نوشــت. ــر نویســندگان ای ــات روســیه ب ادبی

ــود. در  ــیه ب ــران و روس ــی ای ــل ادب ــم پ ــای محک ــی از پایه ه یک
ــات  ــر ادبی ــی ب ــات فارس ــر ادبی ــانه های تاثی ــت وجوی نش جس
ــندگان و  ــی از نویس ــه برخ ــه چگون ــان داد ک ــود و نش ــی ب روس
شــاعران روســی از ســبک و بعضــی ســوژه های ادبیــات فارســی 
در آثــار خــود بهــره برده انــد. ماننــد پوشــکین، لرمانتــف، 
ــا  ــنایی روس ه ــه آش ــود ک ــد ب ــنین و ... .معتق ــتوی، یس تولس
ــد همچــون  ــا ادب روســی را بای ــا ب ــا ایرانی ه ــا ادب فارســی ی ب
واقعیتــی مهــم در روابــط هــر دو ملــت ارزیابــی کــرد. بــه وســیله  
ــای  ــگ، نهضت ه ــی، فرهن ــا زندگ ــور ب ــردم دو کش ــات، م ادبی
ملــی و مذهبــی، اخــالق و آداب همدیگــر آشــنا شــده، نزدیکــی 
و همبســتگی بیشــتری پیــدا کرده انــد ولــی مســاله  مهــم تاثیــر 
ــل ادبیــات فارســی و روســی هنــوز کامــال بررســی نشــده  متقاب

اســت.
بارهــا بــه ایــن نکتــه اشــاره می کــرد کــه هنــر روســی از داســتان 
کوتــاه و رمــان تاثیــر فراوانــی در ژانرهــای نثــر معاصــر فارســی 
گذاشــته و آثــار چخــوف، تولســتوی، داستایوســکی و گورکــی در 

نثــر معاصــر فارســی بســیار تاثیرگــذار بــوده اســت.
جهانگیــر دری در میــان شرق شناســان روســیه جایــگاه ویــژه ای 
داشــت. در ســال 1979 بــه عضویــت اتحادیــه  نویســندگان اتحــاد 
جماهیــر شــوروی درآمــد. در آخریــن ســال های زندگــی اش و در 
پایــان کتــاب »ایرانــی زنــده« کــه خاطــرات اوســت، نوشــت کــه 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه راه ــی ب ــال ها، وقت ــت س ــس از گذش ــون پ اکن
ــخ و  ــای تل ــرم و آن روزه ــوده ام، می نگ ــدن پیم ــناس ش ایران ش
ــا خــود می اندیشــم کــه زندگــی  ــاد مــی آورم، ب ــه ی شــیرین را ب
ــه یــادگار  را بیهــوده ســپری نکــرده ام. کتاب هایــی کــه از مــن ب
مانــده هــر یــک بخشــی از وجــودم هســتند. خوشــحالم از این کــه 
ــان و  ــا زب ــان روس ب ــنایی مردم ــیر آش ــی در مس ــتم گام توانس
ــه  ــی ب ــم وقت ــرور می کن ــاس غ ــردارم و احس ــی ب ــات فارس ادبی
ــرای  ــون ب ــرده ام و اکن ــت ک ــه تربی ــم ک ــگاه می کن شــاگردانی ن
خــود دانشــمندان بزرگــی شــده اند. هــر چنــد مجبــور شــدم از 
چهــارده ســالگی در اتحــاد شــوروی و روســیه زندگــی کنــم ولــی 
ایــران همیشــه در قلبــم جــای دارد و همــواره کوشــیده ام بــرای 
ــم. شــادمانم و بســیار  ــران و روس فعالیــت کن ــت ای دوســتی مل

شــادمان از این کــه زندگــی ام را بیهــوده ســپری نکــرده ام. 
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واکنش های اعتراضی روشنفکران عرب
 در پی سخنان انتقادی ادونیس

مترجم: مریم سیفی پور

  خبرآنالیــن: ســخنان اخیــر ادونیــس، شــاعر بــزرگ ســوری، 
علیــه جامعــه فرهنگــی اعــراب و متهــم کــردن آن هــا بــه عقــب  
مانــدن از قافلــه علــم و فرهنــگ پــس از گذشــت چندیــن قــرن، 
ــراب  ــنفکری اع ــه روش ــددی را از ســوی جامع ــای متع واکنش ه

بــه همــراه داشــته اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری کتــاب ایران)ایبنــا( بــه نقــل از روزنامــه 
الیــوم الســابع- ادونیــس، شــاعر برجســته ســوری، چنــدی پیــش 
ــی از یــک مجموعــه شــعر در قاهــره شــرکت  در مراســم رونمای

کــرد و بــه انتقــاد شــدید از اعــراب پرداخــت.
ــار  ــی اظه ــاره شــعر عرب ــس در ضمــن ســخنان خــود درب ادونی
کــرد کــه عرب هــا از قــرن ســیزدهم تاکنــون هیــچ گونــه 
ــی  ــچ کتاب ــته اند، هی ــی نداش ــای معرفت ــرفتی در زمینه ه پیش
ــارف  ــه مع ــا ب ــاره زیبایی شناســی در شــعر ننوشــته اند و تنه درب
ــد. ــده از پیشــینیان خــود بســنده کرده ان ــر جــای مان و دانــش  ب

ــه  ــره ب ــگاه قاه ــتاد دانش ــد و اس ــش، منتق ــد دروی ــر احم  دکت
ــت:  ــش نشــان داد و گف ــس واکن ــادی ادونی ــر انتق ســخنان اخی
»بــا بخشــی از ســخنان ادونیــس موافقــم؛ امــا بــا بخشــی دیگــر 
ــان  ــت و درخش ــاط مثب ــز از نق ــا هرگ ــی م ــراث فرهنگ ــه. می ن
ــا  ــن معن ــه ای ــودن ب ــان ب ــن درخش ــت و ای ــوده اس ــی نب خال
نیســت کــه نقائــص خــود را نادیــده بگیریــم. مــا بــه نقــدی نیــاز 
ــس  ــاد ادونی ــد و انتق ــر باش ــه تخریب گ ــازنده و ن ــه س ــم ک داری

ــه دارد.« ــب و حمل ــه تخری ــل ب ــا تمای ام
ــس،  ــه ادونی ــزود ک ــود اف ــخنان خ ــه س ــد مصــری در ادام منتق
ادیبــان مصــری را غراب هــای ســیاه افریقایــی بــه شــمار 
ــر  ــه س ــد ب ــه در تبعی ــوری ک ــک س ــوان ی ــه عن ــی آورد. او ب م
می بــرد در ماه هــای اخیــر از ویرانــی در شــهرهای ســوریه ابــراز 
خوشــحالی کــرده و خواســتار ویرانــی بیشــتر ایــن کشــور شــده 
بــود و حــاال  چطــور خــودش را در نقــش یــک روشــنفکر بــرده 

اســت.
او در ادامــه گفــت کــه بزرگ تریــن دلیــل در رد ســخنان ادونیــس 
ــادر  ــم زیبایی شناســی عبدالق ــه تعالی ــا ب ــود عرب ه ــه ب ــه گفت ک
ــعر  ــه ش ــا مقول ــتناد و آن را ب ــرآن اس ــان ق ــاره زب ــی درب جرجان
ــنده  ــن نویس ــاز« از ای ــل االعج ــه »دالئ ــد، مطالع ــاق داده ان انطب
ــی در  ــدن ایــن کتــاب متوجــه می شــویم جرجان ــا خوان اســت. ب
ــای  ــال آورده و نظریه ه ــعر مث ــرآن از ش ــش از ق ــاب بی ــن کت ای
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تحلیلــی خــود را بــه اثبــات رســانده اســت.
در ایــن میــان احمــد ابراهیــم الشــریف، منتقــد دیگــری از 
دنیــای عــرب نســبت بــه ســخنان اخیــر ادونیــس واکنــش نشــان 
داد و بــا احتــرام از جایــگاه رفیــع ادونیــس در ادبیــات و اندیشــه 
ــچ  ــر از هی ــال های اخی ــس در س ــه ادونی ــرد ک ــار ک ــرب اظه ع
ــای  ــل ارزش ه ــی و تقلی ــه اندیشــه عرب ــه ب ــرای حمل ــی ب فرصت

فکــری عــرب فروگــذار نکــرده اســت.
او در این بــاره افــزود کــه شــمار کارهایــی کــه ادونیــس در 
ــب  ــی در قال ــاعران عرب ــی ش ــه داده از معرف ــعر ارائ ــه ش حیط
ــان گر  ــه نش ــعر، هم ــد ش ــای نق ــعری و کتاب ه ــای ش گزیده ه
صــرف عمــر گران مایــه او در ایــن مســیر بــوده اســت و ایــن جــا 
چندیــن ســوال مطــرح می شــود کــه ادونیــس کارهــای خــودش 
ــا این کــه  ــد و ی ــکار می  کنــد و آن هــا را بیهــوده می دان را هــم ان
ادونیــس منطــق خشــونت را بــرای اصــالح آن چــه از میــان رفتــه 

در پیــش گرفتــه اســت.
دیگــر متفکــران و اندیشــمندان عــرب بــه نوبــه خــود بــه 
اظهــارات اخیــر ادونیــس واکنــش نشــان داده و بــا ادلــه خــاص 
خــود آن  را محکــوم کردنــد. امــا همــه آن هــا بــه اتفــاق معتقدنــد 
کــه درســت اســت کــه عرب هــا آن طــور کــه شایســته اســت بــه 
ــذر  ــوع نقــد تنهــا ب میــراث خــود توجــه نداشــته اند، امــا ایــن ن

ــا مــی کارد. ــاس و ناامیــدی را در دل  ه ی
 

ادونیس

شاعر، مترجم، نوشتارنویس، 
منتقد ادبی و ویراستار سوری 
است. او یکی از اثرگذارترین 
و برجسته ترین شعرای عرب 
دوره مدرن شمرده می شود.

]1[ او در نیمه دوم قرن 
بیستم انقالبی مدرنیستی را 

رهبری کرد که اثر عظیمی بر 
شعر عرب برجای نهاد که با 
اثر تی. اس. الیوت در جهان 
انگلیسی زبان قابل مقایسه 

است.. 
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داستان گویی ایرانی 
خیلی جذاب است. هم 

طنز جذابی دارد که 
قابل لمس و حس است 
و هم از منظر ارتباطات 
بین مردمی و ارتباطات 
فرهنگی. برای خودش 

یک جهان به شمار 
می رود. 

کارولین کراس کری

داستان نویسی ایرانیان جهانی منحصر به فرد 

ــی  ــتان گویی ایران ــد داس ــری می گوی ــراس ک ــن ک ــر: کارولی مه
خیلــی جــذاب اســت. هــم طنــز جذابــی دارد کــه قابــل لمــس و 
حــس اســت و هــم از منظــر ارتباطــات بیــن مردمــی و ارتباطــات 

فرهنگــی بــرای خــودش یــک جهــان بــه شــمار مــی رود.
ــان  ــه زب ــلط ب ــی مس ــم آمریکای ــری مترج ــراس ک ــن ک کارولی
ــل  ــی قاب ــش و تالش ــر نق ــال های اخی ــه در س ــت ک ــی اس فارس
ــان  ــه زب ــران ب ــر ای ــات معاص ــاری از ادبی ــه آث ــه در ترجم توج
انگلیســی داشــته اســت. وی بــه عنــوان یــک محقــق و مترجــم 
تاکنــون در ترجمــه بیــش از پانــزده اثــر از ادبیــات ایــران نقــش 

ــر جــای گذاشــته اســت. ــل توجهــی از خــود ب قاب
ایــن مترجــم در گفتگــوی کوتاهــی بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره 
ــه از  ــد ک ــد بگوی ــاهداتش می توان ــاس مش ــر اس ــه ب ــه اینک ب
ــام  ــی انج ــتقبال خوب ــش اس ــارج از مرزهای ــران در خ ــات ای ادبی
می شــود گفــت: مــن ســاکن ایــاالت متحــده هســتم و دو کشــور 
ایــران و آمریــکا سالهاســت کــه از یکدیگــر فاصلــه دارنــد. همیــن 
مســاله باعــث شــده کــه اطالعــات کمــی از فرهنــگ و رســوم و 
باورهــای مــردم ایــران در کشــور مــن منتشــر شــود وبــه همیــن 
دلیــل شــوق کســب اطــالع از ایــن مســاله در اینجــا بســیار زیــاد 
ــن  ــا ای ــد ت ــت دارن ــاب دوس ــان کت ــیاری از مخاطب ــت. بس اس
ــد و  ــه دســت بیاورن ــات بیشــتری ب ــران اطالع ــاره ای ــا درب روزه
بخواننــد امــا موقعیــت حاکــم میــان دو کشــور مانــع از ایــن شــده 

اســت.
وی ادامــه داد: در ایــران آثــار ادبــی روز جهــان بــه راحتــی ترجمه 
شــده اند. می شــود گفــت از منظــر ادبیــات؛ ایرانی هــا بســیار بــه 
ــا  ــز ب ــا نی ــه دنی ــش شــده اســت ک ــر وقت ــا دیگ روز هســتند ام
اندیشــه و ادبیــات امــروز ایــران بیشــتر آشــنا شــود. مــن ســعی 
کــردم قــدم کوچکــی در ایــن راه بــردارم و چنیــن اتفاقــی را قــم 

بزنــم.
کــراس کــری تاکیــد کــرد: جهــان در حــال کوچــک شــدن اســت 
ــتند.  ــم هس ــه ه ــدن ب ــک ش ــال نزدی ــورها در آن در ح و کش
آمریــکا نیــز در جهــان امــروز از معــدود جوامعــی اســت کــه همــه 
ملیت هــا را در خــود دارد و همــه ایــن ملیت هــا مشــتاق کســب 
اطــالع از همدیگــر هســتند کمــا اینکــه بســیاری از پرفروش ترین 
ــردد.  ــاز می گ ــه ملت هــای دیگــر ب ــا هــم ب ــاب م ــازار کت ــار ب آث
ایــن بــازار از ســوژه های تــازه اســتقبال می کنــد و جــای 
ایــران در آن بســیار خالــی اســت. ایــن بــازاری اســت کــه در آن 
مشــتاقان زیــادی بــرای خوانــدن از ایــران وجــود دارد، خیلی هــا 
در آن دوســت دارنــد تــا محیــط امــروز ایــران را بشناســند پــس 

بایــد بــرای آن بــه دنبــال تامیــن محتــوا بــود.
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