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همــر ا ه بــا آ ثــا ر و نو شــتا ر ها یی ا ز
محمد جعفر یاحقی  ،یوسفعلی میرشکاک
ابراهیم زاهدی مطلق ،رضا اســماعیلی،
مصطفــی مـحـدثــی خــراســـانی
محمد کاظم کاظمی ،حمیدرضا شکارسری
سعیــــد بیــــابانکی ،غــالمــرضا
طریقـــی ،ســید اکبــر میرجعفری
علـی اکبر شیروانی ،محمد جـواد آسمان
ابــراهیـــم اسمــاعیـلیاراضـــی
زهیــر تــــوکلی ،لیلـــا کـردبچه
رضــــا بیـــات ،انسیـــه موسویان
حبیــب نظــاری و...
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ما بهترين داستان را بر تو بازگو مىكنيم
یوسف آیه3

یادداشت

روایت شعر داستان

لیلام
روایت زخم
دیدار با کالسها
قربهای خالی
سفرنامه ایتالیا
سفرنامه ارمنستان
سوگنامهای برای یک فندک قرمز
حیاط بی حیات
شب ناممکن
چراغ خانهی همسایه خاموش است
توتم رشیعتی ،چفیهی عرفات
ِ
شاید به بهانهی ادبیات
و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد
قصهی نامتام شعر
شاعر مردم منیمیرد

فصلنامه «اَلف یا»

بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان
مدیر مسئول :مهدی قزلی
سردبیر :مسعود دیانی

تحریریه:

دبیر بخش داستان :محسن باقری
دبیر بخش شعر :محمد جواد آسمان
دبیر بخش روایت :ساجده ابراهیمی
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لطفاً اصحاب کهف را از خواب بیدار نکنید!
درخت تناور تجربه شخصی
بوطیقای هند
پریهای رنگی با دستهای تهی
رمانی که داستان منیگوید
رویای نیمه شب و کابوس صبحگاهی

خاستگاه فراموش شده
یک نوع شهادت
غزلهای سپید
غیاب امروز
در ِ
پی کشف و شهود
دربهدر در ِ
طبیعت زبان
تف ّرجی در
ِ
شاعری در محارصهی افراد درونش
روی ریسامن شعر
هر که عاشق شده پای تو وسط میآید

فنی وهرنی:

دبیر :سامان گودرزی
صفحه آرایی :هاله امینی
دبیر اجرایی :مجتبی بیات

اعضای تحریریه:

معین ابطحی ،سهیال ملکی ،آناهیتا آروان ،میثم امیری ،سید احسان حسینی نسب
سعید چگینی ،مرتضی کاردر ،بهنام کیش طلب ،طاهره حبیبی ،محمد برزگر ،علی رضا
راهب ،سورنا جوکار ،کاظم حقانی ،سحر مقدم ،فرزانه رحیمی ،فردین آریش و...

سخن اول

آنچه پیش روی شماســت ،منتخبی از مطالب
منتشر شده در اولین فصل از دورهی دوم مجلهی ادبی
الفیاست .فصلی که برای الفیا همگام با طبیعت ،بهاری
و با روایتهای بهار آغاز شــد و اینک در کمرکش
تابستان ،فصلهای دستنیافته را انتظار میکشد .بهار
الفیا با روایت آغاز شد و روایتنویسی و روایتخوانی،
الفیا را به دل جامعه برد .روایت ســهم مردم یک
جامعه از ادبیات است .نقطهی تالقی زندگی انسانی
و ادبیات .روایتنویســی در الفیا بــر دغدغههای
اگزیستانس متمرکز است و به همین جهت بود که
در این فصل «روایتهای طالق»« ،روایتهای کار
و بیکاری»« ،روایتهــای انتظار» و «روایتهای ن َه»
ظهور و بروز یافتند .روایت بیش از اینها و پیش از
اینها اهمیت و کاربرد دارد و الفیا بر آن است که این
حوزه را در جدیترین وجوه دنبال کند .دیگر تأکید
الفیا در دورهی دوم ،حوزهی شعر و داستان بود و در
این حوزه نقد را به صورت جدی دنبال کرد .باور ما
در الفیا بر این بوده و هست که آنچه به ادبیات قوام
و غنا میبخشد ،نقد اســت و آنچه ارزش آزادی را
در معنای اصیل خود محقق میکند نیز ،نقد است.
نقد ،آزادی است و آزادی هوای تنفس اندیشه .نقد
در گزندهترین و تلخترین وجه خود نیز انحصارشکن
است و طبیعیست که انحصارشکنی ارغنده شدن و به
خشم آمدن ناصبوران را در پی داشته باشد .لذت متن

با لذت نقد به دست میآید و تجربه به ما نشان داده
است همانگونه که آثار پوچ و تهیمایه با نقدهای حتی
پر از اغماض و آسانگیر و مسامحهکار فرومیریزند،
آثار گرانمایه و گرانسنگ با تیزترین و کوبندهترین
نقدها نه تنها خم به ابرو نمیآورند ،بلکه چون قالی
کرمان زیر لگدکوب منتقــدان ارج و بهایی بیشاز
پیش مییابند .بماند که نقد نیز خود هنری است که
امروز نابش نایاب است و عیارش مورد تردید .در
این فصل الفیا تمرکز خود را در حوزهی داســتان و
شعر بر آثار منتشرشده در سال نودوپنج گذاشت .این
تمرکز نسبتی با دو جایزهی اصلی «بنیاد شعر و ادبیات
داستانی ایرانیان» یعنی «جایزهی جالل آل احمد» و
«جایزهی شعر فجر» داشت .دفتر تجربهی ما در این
فصل پر شد از فرازها و فرودها و حاشیهها .خامیها
و کار نابلدیهایمان به چشــممان آمد ،همانگونه
که کمصبری و کمطاقتی و زودرنجی قلیلی از اهالی
ادبیات که انتظار از آنان چیز دیگری بود .خستگی
این حواشــی با همراهی جمعی از خوبان و نیکان در
تحریریهی الفیا و استقبال نیک اهالی ادبیات از الفیا
جایش را به شادمانی و شور و امید داد .این نسخههای
بر کاغذ نقشبسته ،نشانهای از این شور و امید است.
ما را بخوانید ،ما را ببینیــد و با همان نظرهای پاک
خطاپوشتان ،کمیها و کاستیهایمان را تذکر دهید.
ما به نور چشمهای شما زندهایم .همین.

فصل اول( یادداشت)

توتم رشیعتی ،چفیهی عرفات
ِ
شاید به بهانهی ادبیات
و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد
قصهی نامتام شعر
شاعر مردم منیمیرد

5

یادداشت

توت ِم شریعتی ،چفیهی عرفات
قصهی یک مقالهی  ۳۵ساله

محمد جعفر یاحقی
http://alefyaa.ir/?p=4849

سالهای آغاز دههی شصت که دانشگاهها به دلیل انقالب فرهنگی تعطیل
بودند ،سالهای خاصی بود .ما دانشگاهیان کار و سرگرمی درستی نداشتیم .از
طرف شورای انقالب فرهنگی ،که بهتازگی تشکیلشدهبود ،برای هرکدام از ما
مشقی معینکردند که نوشــتنش برای من یکی کارینداشت؛ بنابراین وقتمان
آزاد بود .از طرفی ناگزیر هم بودیم به دانشگاه بیاییم  -اگر هم نمیآمدیم ،کجا
میخواستیمبرویم و چه کار میخواســتیم بکنیم؟ -من جوان بودم و بهتازگی
ع کردهبودم .ســرم را به کار مجلهی دانشکدهی
از رسالهی دکترای خود دفا 
ادبیات مشــهد بند کردم ،یعنی کرده و از من خواستهبودند که پس از وقفهی
انقالب ،دوباره راهاندازی کنمش .بنابراین کار عمدهی من شــدهبود خواندن
و ویرایش مقاالتی که برای مجله میرسید و ایض ًا ســر و کله زدن با برخی از
نویسندگان مقاالت که ویرایشهای جوان از راهرسیدهای مثل مرا برنمیتافتند.
خیلیها را متقاعدکردم .برخی هم که خیلی برای خودشان عنوان قائل بودند،
متقاعد نشدند تا مردند .حتم ًا نکیرین هم نتوانستند شب اول قبر به ایمان آنها
ایراد بگیرند؛ خدایشان بیامرزاد.

کار مجله آنقــدر نبود که تمــام وقت مــا را پرکند .با یکی از دوســتان
همسنوسال زدهبودیم به د ِر ترجمه و ظرف یکی دو سال ،دو کتاب از انگلیسی
ترجمهکردیم که کمی بعد چاپشــد .باز هم وقت اضافی بود؛ بهویژه برای
آنها که همین سرگرمیهای بیشوکم مرا هم نداشتند .مثل دالکهای قدیم
که وقتی بیکار میشــدند پشت
یکدیگر را کیسه میکشیدند ،برای
هم کالس میگذاشــتیم .یکی از
ه

همکاران کالس فرانسه گذاشت
گفتیم بابا نترسید! ما که
قول
بود و ما که در فنارســه-به
تکلیفمان معلوم است؛ اینهمه
جالل ،-از بیخ عرب بودیم ،یکی
سنگ انقالب را به سینه
دو ترم هم «کومســه کومسا» و
زدهایم ،اینهمه در خیابانها
« ِکس کوســه» کردیم و در آخر
پ و تفنگ رژیم ملعون
با تو 
هم همــه چیز را از یــاد بردیم.
سابق جنگیدهایم؛ کسی به ما
دوستی داشتیم در گروه انگلیسی
شکنمیکند
که روســی بلد بود -آن سالها
هنوز بــردن کلمــهی «روس»
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مترادف بود با کمونیسم و یا دستکم چپ گرایی-
منِ بیخبر از همه چیز پیشــنهادکردم که بیایید
کالس روسی بگذاریم ،که چشمان همه گرد شد!
گفتیم بابا نترســید! ما که تکلیفمان معلوم است؛
اینهمه سنگ انقالب را به سینه زدهایم ،اینهمه
در خیابانها با توپ و تفنگ رژیم ملعون ســابق
جنگیدهایم؛ کسی به ما شکنمیکند.
پس از مدتی بحث و جدل و اســتدالل باالخره
د شدند که پشت به همهی این خوف
عدهای متقاع 
و خطرها ،در کالس روســی شرکتکنند .یکی دو
ترم هم «خره شــو» و «آوتوبــوس» ورد زبانمان
بود ،که در آن هم چیزی نشــدیم .من دیدم که
اینجوری نمیشــود .وقت را باید غنیمت شمرد.
شروعکردم به نوشتن .نه که از قبل اص ً
ال ننوشته
باشم ،نوشــتن کار من بود .دایم مینوشتم؛ که از
شریعتی داشــتم که« :قلم توتم من است» و دلم
میخواست من هم توتمی داشــتهباشم .مجلهی
خودمان چنگی به دلم نمیزد؛ برای آنکه به ناگزیر
همــهی مطالبش میبایســتی آکادمیک میبود و
آکادمیک یعنی خشک و بیروح و عاری از نشاط.
مجالت غیر خشــک زیادی هم در کشور نبود یا
اگر بود هرکدام به جناحی و گروهی وابسته بودند
که من از آن وابستگیها پاک بری بودم .مجلهی
سروش وابسته به رادیو و تلویزیون ،بهتازگی دور
جدیدش را شروعکردهبود؛ به سردبیری دوست
دیرینم پرویز خرسند که از من خواسته بود برای
سروش بنویسم .یکی دو مطلب به خرسند دادم که
در ســروش چاپکرد .بعد از رفتن خرسند آنجا
هم مطلب ندادم.
مرکز نشر دانشگاهی وابسته به انقالب فرهنگی،
بهتازگی مجلهای راهانداخته بود به نام نشر دانش
که راه میانهای داشــت؛ یعنی نه خیلی خشــک
و دانشــگاهی بود و نــه خیلی آبکــی و بازاری و
روزنامهای .اما از شما چه پنهان ،همان وابستگیاش
به ستاد انقالب فرهنگی برایم خیلی دلپذیر نبود و
میپنداشــتم که بهکلی ارگان ستاد است .آخر به

دلیل همان مشــقی که زورکی برایمان معینکرده
بودند و تعطیلی دانشــگاهها ،ما جوانترها از ستاد
انقالب فرهنگی هم ِ
دل چندان خوشــی نداشتیم.
شــمارههای اول نشــر دانش هم از وابســتگی و
سرسپردگی به ســتاد حکایت داشت .من همهی
شمارههای آن را میخواندم و همان اول مشترک
شــدم که مســتقیم برایم میآمد .نشر دانش دو
ماهنامه بود .چند شــماره که آمــد و دیدم افراد
خوشــنامی مثل بهاءالدین خرمشــاهی ،کامران
فانی ،حســین معصومی همدانی ،ابوالحسن نجفی
و علی محمد حقشــناس با آن همــکاری دارند،
قدری نظرم عوض شــد .با دکتر پورجوادی مدیر
مسئول آن هم ناآشــنا نبودم .کتاب شعر معاصر
عرب (تهران ،انتشارات توس )۱۳۵۹ ،به ترجمهی
سحرانگیز دکتر شفیعی کدکنی بهتازگی منتشرشده
بود .این کتاب را با شوق خوانده و نتوانستهبودم
موقع خواندن چیزهایی کنار کتابم ننویســم .تب
و تاب مســائل فلســطین هم آتش ذهن مرا تیز
میداشت ،که یاسر عرفات به مشهد آمد و با آن
چفیهی کذائیاش در صحن آزادی ،شــورانگیز از
مظلومیت فلسطین ســخن گفت و من که معموال

کمتر پای سخنرانیهای رسمی
و سیاسی مینشستم ،به اشتیاق
رفتم و سخنرانی شورانگیز او را
به این ترتیب با نشر دانش
از نزدیک گو شکردم .این بود
آشتیکردم و از آن پس تا
که همــان چیزهایی را که موقع
روزگاری که پورجوادی در
خواندن کتاب به قلم آورده و در
مرکز نشر بود ،مقاالت زیادی
آن قدری بــه صحرای کربالی
برای این نشریه فرستادم
فلســطین زدهبودم ،روی کاغذ
که همگی چاپ شد .این بود
آوردم و شد مقالهای که حیف
ماجرای خاطراتی که از نشر
بــود در مجلهی دانشــکد هی
این مقاله در نشردانش داشتم
ادبیــات چاپشکنــم و اگر هم
میخواســتم چاپکنم ،پذیرفته
نمیشد؛ که آن قدر که هیأت تحریریه میخواست خشک و علمی و آکادمیک
نبود .اینجا بود که نامهی زیر را به دکتر پورجوادی نوشتم و به همراه مقالهی
«شعر معاصر عرب»* برای مجله فرستادم ،که بالفاصله نامه در صفحه ۸۸
شماره  ۴سال دوم نشر دانش (تیرماه  )۱۳۶۱و مقاله در ص  ۵۰همان شماره
چاپشد و به این ترتیب با نشر دانش آشتیکردم و از آن پس تا روزگاری
که پورجوادی در مرکز نشر بود ،مقاالت زیادی برای این نشریه فرستادم که
همگی چاپ شد .این بود ماجرای خاطراتی که از نشر این مقاله در نشردانش
داشتم .پس بر ما الزم است که همیشــه به همه چیز بدبین نباشیم .آمین یا
رب العالمین.
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تأمالتیدربارهوضعیتشعرامروزایران
ازدحام سوم

مرتضی کاردر

یکی از پرازدحامترین غرفههای نمایشگاه کتاب در چند سال اخیر غرفههای
ناشران تخصصی شعر بوده است .چند ناشر که در سالهای اخیر به عنوان ناشران
تخصصی شعر سربرآوردند و کارنامهشان میگوید که هر کدام چندصد مجموعه
ل منتشر کردهاند و غرفههایشان در روزهای نمایشگاه
شعر در همین چند سا 
محل حضور انبوه شاعران جوانی است که مشغول ارائه کارهای خود هستند .تصور
کنید که هر روز تنها ده درصد از این شاعران به غرفههای ناشر خود بیایند .به این
آدمها اضافه کنید بسیاری را که برای انتشار مجموعه نخست خود در پی ناشر
میگردند و از اقصی نقاط تهران و شهرســتانهای دور و نزدیک آمدهاند تا کار
خود را به ناشران تخصصی شعر عرضه کنند .مجموع این آدمها ازدحامی را شکل
میدهد که پیشتر از این کمتر در نمایشگاه کتاب نظیر چندانی نداشته است.

البته نخستین بار نیســت که چنین ازدحامی از شاعران شکل میگیرد .به
تاریخ ادبیات معاصر اگر نگاه کنیم ،میبینیم که چنین وضعیتی پیش از این نیز
یکی ،دو بار پدید آمده بود و در برهههایی از زمان بودند انبوه کسانی که دوست
داشتند نام خود را به عنوان شاعر ثبت کنند.
زمانی که نیما شعر نو را آغاز کرد .بســیاری گمان کردند که با برداشته
شدن محدودیتهای شعر سنتی میتوانند به جرگه شاعران بپیوندند .در میان
پیروان اولیه نیما شاعران بســیاری را میبینیم که درکشان از شعر نو در حد
همان برداشته شدن محدویتهای شعر سنتی بوده است .حاصلش منظومههای
و کتابهایی شد که از خیلی از آنها چیزی بیشتر از یک نام در تاریخ ادبیات
معاصر از آنها باقی نمانده است.
ازدحــام دوم شــاعران در
دهههای چهل و پنجاه اتفاق افتاد.
زمانی که شاعران تصمیم گرفتند
در سالهای اخیر رواج گونهای
وزن عروضی و موسیقی را به طور
از شعر کوتاه ،بهویژه در فضای
کامل کنار بگذارنــد .پس انبوه
وب و شبکههای اجتماعی،
شاعرانی برآمدند با نثرهایی که
سبب شد که اینبار تعداد
به شکل پلکانی آن را مینوشتند
بیشتری فکر کنند که میتوانند
شعر
و گمان میکردند این نثرها
نام خود را در سیاهه شاعران
چاپ
میتواند باشــد .هنوز هم
فارسی ثبت کنند
اول بعضی از این مجموعهها در
کتابفروشــیهای قدیمی موجود
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است و جمعهها در پیادهروهای انقالب قیمتی کمتر
از قیمت یک روزنامه به فروش میرسد.
در ســالهای اخیر رواج گونهای از شعر کوتاه،
بهویژه در فضای وب و شبکههای اجتماعی ،سبب
شد که اینبار تعداد بیشتری فکر کنند که میتوانند
نام خود را در سیاهه شــاعران فارسی ثبت کنند.
نتیجهاش شــعرهایی شده اســت که نه تنها وزن
و قافیه و ردیف و موســیقی و آهنــگ ندارد و از
خالقیتهای تصویری و زبانی عاری اســت ،بلکه
آنقدر کوتاه شده است که گاهی حتی به یک جمله
هم نمیرسد و شــمار کلمههایش بعضی وقتها
از تعداد انگشــتان یک دســت فراتر نمیرود و
کتابهایی که تعداد کلماتش با احتساب شناسنامه
و فهرست مجموع ًا به هزار کلمه هم نمیرسد.
ازدحام بیسابق ه شاعران به دلیل چنین وضعیتی
شکل گرفته است و انبوه مجموعههای شعر با چنین
ویژگیهایی به بازار آمدهاند .آدمهای بســیاری
برای ثبت خود به عنوان یکی از شــاعران معاصر
با یکدیگر رقابت میکنند .شاعرانی که بعید است
بتوانند از کتــاب اول و دوم پیشتر بروند و برای
مدت زمانی طوالنی در شعر معاصر حضور داشته
باشند.
کار بــه جایــی رســیده اســت کــه دیگر
کتابفروشــیها در قفســههای خود جایی برای
مجموعه شــعرهای تازه ندارند و به انتخاب چند
مجموعه از هر کدام از این ناشران بسنده میکنند و
ترجیح میدهند که قفسه شعر خود را با کتابهای
قطور و مجموعههای کامل شــاعران نامآشــنای
گذشته و امروز پر کنند تا مجموعههای الغر این
شاعران.
خودتــان را بگذارید به جــای مخاطبی که به
نمایشگاه آمده و قصد کرده اســت که مجموعه
شــعری را نیز در ســبد خریدش بگــذارد .در
سردرگمی انبوه مجموعهها یک یا چند مجموعه را
به طور تصادفی ،یا به پیشنهاد شاعرانی که مجموعه
خود را عرضه میکنند ،انتخاب میکند .از خواندن

این مجموعهها اغلب جز سرخوردگی و دلزدگی
نصیبش نمیشود.
دلزدگی حاصــل از خریــدن و خواندن این
مجموعه شــعرها سبب میشــود که مخاطب تا
چند سال دیگر به ســراغ مجموعههای شعر نرود
و کتابهای شعر در سالهای آینده در سبد خرید
مخاطبان جایی نداشته باشد .به گمانم با ادامه این
روند شمارگان کتابهای شــعر نیز در چند سال
آینده از همین چندصد نســخه نیز کمتر میشود
و بعید نیست با پیشــرفت صنعت چاپ ،براساس
تقاضای مخاطب ،به صورت تک نسخهای منتشر
شود .دیر نیست روزی که مجموعه شعرهای همین
شاعران به پیادهروهای خیابان انقالب در عصرهای
جمعه راه پیدا کند و با قیمتی کمتر از قیمت یک
روزنامه به فروش برسد.

همه در برابر قانون مشارکت برابرند

ناشران تخصصی شعر در سالهای اخیر با انبوه
کسانی مواجه شدند که میخواستند نام خود را به
عنوان شاعر ثبت کنند .آنقدر تعداد آدمهایی که
در صف انتشــار بودند زیاد بود که ناشران مانده

بودند با این ازدحام چه کنند.
کمکم ناشــران به وسوســه
افتادند که هزینه انتشــار اثر را
کمکم ناشران به وسوسه
از همین شاعرانی که برای انتشار
افتادند که هزینه انتشار اثر را از
کتابهــای خود عجلــه دارند
همین شاعرانی که برای انتشار
بگیرنــد .ایدهای که خودشــان
کتابهای خود عجله دارند
نامش را گذاشــتند مشــارکت
بگیرند .اید های که خودشان
مؤلف در هزینه انتشار اثر .ایده
نامش را گذاشتند مشارکت
مشارکت خیلی زود جواب داد و
مؤلف در هزینه انتشار اثر
انبوه شاعران جوان از آن استقبال
کردند و با قــرض و قوله چند
میلیون تومــان فراهم کردند تا
به حساب ناشران بریزند و ناشــران هم انتشار آثار این شاعران را در اولویت
قرار دادند.
اما در مقابل ناشران تخصصی شــعر قرار بود چه کار کنند؟ از صاحب اثر
هزینه انتشــار آن را میگرفتند و کتاب را به تعدادی که مؤلف میخواست
منتشر میکردند و آن را در اختیارش میگذاشتند .ناشران در چنین وضعیتی
نقش خود را به یک واسطه صرف تقلیل دادند .واســطهای که بدون حداقل
خدمات کار را منتشــر میکند ،بیآنکه تالش چندانی برای ارائه و توزیع اثر
بکنند .کاری که هر چاپخانهای میتواند برای هر صاحب اثری انجام دهد.
البته که این کتابهــا در کنار دهها اثر دیگر ،بــرای اضافه کردن به آمار
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یادداشت
خود شــاعر آســتین همت باال بزند و بــرای معرفی و ارائــه کتابهایش
تالش کند.
مسئله نه فقط نگاه تقلیلگرایانه و حداقلی ناشران در مقابل شاعران ،بلکه از
آن بدتر نگاه فلهایشان به شعر و مجموعههای شعر است .مجموعههایی که
میآیند و چاپ میشوند تا چرخ ناشران تخصصی بچرخد و بیآنکه تالشی برای
ارائه آن صورت بگیرد خیلی سریع کنار گذاشته میشوند و به انبار میروند.
شواهد دیگری هم بر این مدعا وجود دارد« .یکی مث ً
ال اینکه» کمکم ناشران
به جایی رسیدند که حتی همه این کتابها را با یونیفرمی بسیار ابتدایی منتشر
کردند .یعنی با یک عکس از شاعر و فونتهای رایجی مثل «تایمز نیو رومن»
توجوی ساده در جهان بیانتهای وب میتوان آنها
با عکسهایی که با یک جس 
را پیدا کرد .با طرح جلدهایی که هر کســی که قدری به نرمافزارهایی مثل«
فوتوشاپ» و «ایندیزاین» مسلط باشــد میتواند در کمتر از نیم ساعت آن را
سر و سامان دهد.
کتابهایی که در سال منتشر میکنند ،در سیاهه
انتشار ناشران تخصصی شــعر میآمد ،حتی شاید
برای «روکمکنی» ناشــران تخصصی دیگر که «ما
بیشتر از شما مجموعه منتشر کردهایم» .البته که
چند نسخه از این کتابها در نمایشگاه کتاب هم
کنار چندصد کتاب دیگر قرار میگرفت ،البته که
ناشران تخصصی گاهی بعضی از این کتابها را به
شرکتهای پخش میسپردند ....اما کدام شرکت
پخش است که دهها کتاب شعر را بپذیرد؟ کدام
مخاطب اســت که در ازدحام دهها مجموعه شعر
در نمایشــگاه بتواند در فرصت اندک و به شکل
ســرپایی کتابی را برگزیدند؟ کدام کتابفروشی
است که حاضر باشد چندین قفسه را برای دهها یا
بهتر اســت بگویم صدها کتاب شعر خالی کند؟ و
مهمتر از همه اینکه کدام ناشر است که برای ارائه
و عرضه مجموعهای که هزینهای برای آن نکرده
است تالش کند؟
خیلی طبیعی است که این مجموعهها در ازدحام
یکدیگر گم شوند و پس از گذشت روزها و ماهها
و سالها چند نسخه از آن بیشتر به فروش نرسد.
نگاهی به آمار فروش این کتابها همین را تأیید
میکند .کتابها چند سالی در نمایشگاهها عرضه
شد.
گاهی شــاید در حد چند کتاب به شرکتهای
پخش کتاب هم رفــت اما در نهایــت با فروش
چند نســخه دوباره به انبارهای ناشران تخصصی
برگشــت .ناشــران تخصصی در بیشــتر مواقع
کاری بــرای ارائــه اثــر نمیکردند مگــر اینکه
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ماجرا به همینجا ختم نمیشــود .کمکم انتشار کتاب با مشارکت مؤلف به
رویه ناشران تبدیل شد و ناشــران چون دیدند این طرح برای شاعران جوان
جواب داده است تصمیم گرفتند که آن را برای همه شاعران اجرا کنند تا همه
در برابر قانون مشارکت برابر باشند .برای همین ابتدا با ترس و تردید و کمکم
به صورت علنی و آشکارا پیشنهاد مشارکت را با همه شاعران مطرح میکردند.
اگر شــاعران میپذیرفتند که فبهاالمراد و اگر نه که سعی میکردند با طرح
قدیمیتر کتاب به جای حقالتحریر شاعر را راضی کنند.
با شاعری حرف میزدم که یکی از جدیترین چهرههای شعر امروز در ژانر
تخصصیاش در دو دهه گذشته است .شــاعری با اعتبار بینالمللی قابل قبول
که شعرهایش به چند زبان ترجمه شده است .شاعری که از قضا مدیر بخش
شعر یک انتشاراتی قدیمی بود،
اما دلش نمیخواســت که بیش
از این مجموعههایش را در جایی
ب با
رفته رفته انتشار کتا 
که خود دبیر بخش شــعر آن
مشارکت مؤلف به رویه ناشران
است ،منتشر کند و برای همین
تبدیل شد و ناشران چون دیدند
به دنبال ناشر میگشت .پرسیدم
این طرح برای شاعران جوان
که چرا کتاب تــازه خود را نزد
جواب داده است تصمیم گرفتند
یکی از این ناشران تخصصی شعر
که آن را برای همه شاعران
که در این سالها این همه کتاب
اجرا کنند تا همه در برابر قانون
منتشــر کردهاند نمیبرد .گفت
مشارکت برابر باشند
که حقیقتش به سراغ یکی از آنها
رفته است منتها گفتهاند که به
دلیل اینکه هزینههای نشر زیاد
است و کتابها میماند و طول میکشد تا به فروش برسد ،درخواست مشارکت
کردهاند .گفت که حقیقتش مسئله پول نیست اما کمی به او برمیخورد که بعد
از سی چهل سال شاعری پول بدهد تا شعرهایش را چاپ کنند .چند وقت بعد
دیدم که همان ناشر تخصصی کتاب شاعر مذکور را منتشر کرده است .معلوم
بود که آقای شاعر بهناچار در مقابل پیشنهاد مشارکت تسلیم شده است.

شاید به بهانهی ادبیات
چند درصد؟

ابراهیم اسماعیلی اراضی
http://alefyaa.ir/?p=3626

به قول قدیمیها پیچ رادیو باز است و گوینده دارد از «برپایی بزرگترین رخداد
فرهنگی کشور» خبر میدهد« :نمایشگاه کتاب تهران» .بالفاصله به فکر فرو میروم و
چند بار در ذهنم تکرار میکنم« ،بزرگترین رخداد فرهنگی کشور» .بعد هم قاعدتا به
این پرسش میرسم که «آیا واقعا نمایشگاه کتاب تهران ،بزرگترین رخداد فرهنگی
ساالنهی ماست؟» .حتی از صفت «بزرگترین» که بگذریم ،آیا میشود تعبیر «رخداد
فرهنگی» را بهتمامی باور کرد؟ تصاویر همین نمایشگاه امسال ،پالن به پالن از جلوی
چشمام رد میشود و آمارها و خبرها را مرور میکنم.

یکی از پالنهای نمایشگاه امسال که با خبرهای بعدی هم کامل شد ،استقبال
از کتابی بود که به گفتهی نویسنده و ناشر و طرفدارانش ،رمان است اما به نظر
خیلی از اهل فن ،نیست .ناشر این کتاب مدعیست که غرفهاش پربازدیدترین
و پرفروشترین غرفهی نمایشگاه امسال بوده است؛ ادعایی که میتواند گزاف
نباشد .چرا؟ چون باز هم همین آقای ناشــر مدعیست که نزدیک به بیست
چاپ از کتاب مورد نظر را در نمایشگاه امسال فروخته است .و البته این ناشر
کتابهای پرفروش دیگری هم منتشر کرده که بعضا کتابهای آبرومندی هم
بین آنها دیده میشود.
اما خوب اســت بدانید که کتاب پرفــروش فوقاالشــاره ،اولین تجربهی
نویســندهاش در داستاننویسی محســوب میشود .بله! پرســش شما کامال
طبیعیست .میپرسید« :پس مخاطب با چه سابقه یا قرینهای شیفتهی این کتاب
شده و چند دههزار جلد (العهده علی الناشر!) از آن را خریده است؟» و پاسخ
این است که «ظاهرا آقای نویسنده ،مدیر برنامه یکی از بازیگران سینمای بدنه
است و به همین قرینه با یکی ،دو نفر از چهرههای مشهور سینمایی عکس گرفته
و منتشر کرده و آنها هم در صفحاتشان تبلیغاتی کردهاند و شده آنچه شده»!
البته در این بین از سایر نقشهای پررنگ رســانه و فضای مجازی هم نباید
غافل بود .اوال اینکــه ،امرو ِز روز،
حجت اصلی گروهی از ناشــران
برای انتخــاب و انتشــار کتاب،
تعداد فالوورهای اینستاگرام طرف
امرو ِز روز ،حجت اصلی گروهی
است؛ بگذریم که قبل از هر چیز
از ناشران برای انتخاب و
باید دید چقــدر از فالوورهای هر
انتشار کتاب ،تعداد فالوورهای
صفحه واقعی هســتند و چقدرش
اینستاگرام طرف است؛ بگذریم
خریدنــی! دوم اینکــه ،از مدتی
که قبل از هر چیز باید دید چقدر
قبل پارههایــی از همین کتاب ،در
از فالوورهای هر صفحه واقعی
تلویزیون و اینستاگرام عرضه شده
هستند و چقدرش خریدنی!
و در مخاطبان ،انتظار ایجاد کرده
است .کدام مخاطبان؟ مخاطبانی

احساساتی که میتوانند واگویههای سانتیمانتالیستی
یک نفر را به عنوان داستان ،رمان و شعر و ...بپذیرند
و دلهایشان غنج بزند؛ خصوصا که این واگویهها با
دمدستیترین شکل زبان محاوره (همراه با اشتباهات
روشن و بسیاری در حد نشناختن فعل نقلی) نوشته
شدهاند.
شاید بگویید «خب حاال چه اهمیتی دارد؟ یک نفر
با چنین توانی ،چیزی نوشته و منتشر کرده و کسانی
هم خوششان آمده و خریدهاند و فرداروز هم اصل و
فرع ماجرا فراموش میشود» .اما نگرانی مهمی وجود
دارد؛ به نظر میرسد این رفتار ،همانیست که گریبان
شعر این سالها را هم گرفته و بدترین تاثیرات ممکن
را بر آن گذاشته اســت؛ کوتاه آمدن از حداقلهای
ادبی به سود مخاطب عامی که با احساساتش کتاب
میخرد .و نگرانی مهمتر این است که چنین آثاری
نه به عنوان عامهپســند بلکه در قالبی جدی و کنار
کتابها و ترجمههای جدی عرضه میشــوند؛ مثل
مجموعهترانههای دستوپاشکستهای که توسط فالن
ناشر کنار مجموع ه آثار بزرگترین چهرههای شعر
معاصر عرضه میشود .و بدون شک اگر با نقد و نظر
درست و دقیق با چنین موجی مواجه نشویم (البته کار
بسیار سختیست) در گونهی داستان هم این جریان،
فربه خواهد شد .شاهد مهم ماجرا هم اینکه به حکم
نوشتههای اینستاگرام نویسندهی مورد اشاره ،او در
آغاز و ادامه ،کوششهایی هم برای شعرنوشتن داشته
و به جایی نرسیده است.
حاال این پالن را بگذارید کنــار پالنهایی که از
غرفههای برخی ناشــران آبرومنــد و فرهنگی در
نمایشــگاه  ،۹۶روی ذهن ما حک شده است .وقتی
فالن ناشری که تا چند سال پیش در غرفهاش جای
سوزنانداختن نبود االن در کساد کامل ،مجبور است
کتابهای ارزشمند چاپ چند سال پیش را با همان
قیمت (یکچهارم قیمت واقعی امروز) عرضه کند و
چهبسا تخفیف بدهد ،تکلیف معلوم است( .به یکی از
همین ناشران گفتم واقعا نمیدانم باید از اینکه دارم
کتاب ارزان میخرم خوشحال باشم یا ناراحت).
نهاینکه قرار باشد یکسره سیاه و ناامیدانه نگاه کنیم
اما با قدری واقعبینی میشود به این پرسش فکر کرد
که «آیا نمایشگاه کتاب ،یک رخداد فرهنگیست؟»؛
پاسخ این پرسش هم چندان سخت نیست :نمایشگاه
کتــاب تهران به همان نســبتی فرهنگیســت که
برگزارکنندگان و ناشران و مولفان و بازدیدکنندگانش
فرهنگی هســتند .به نظر شما این نســبت به طور
متوسط ،چند درصد است؟
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و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد
انسیه موسویان
http://alefyaa.ir/?p=4226

خبر کوتاه بود« :حســن حاتمى شــاعر قطعه «گنجیشــکک اشیمشــی»
درگذشت» .یکسال گذشت و باز خبر در شلوغی بحثهای سیاسی و انتخاباتی
چندان به چشم نیامد و بهسرعت به فراموشی سپرده شد .شاید تا قبل از اعالم
این خبر ،باآنکه همهی ما این ترانهی معروف و بهیادماندنی را بارها شنیدهایم
و به خاطر داریم ،تعداد اندکی از ما نام ســرایندهی آن را شــنیده بودیم و یا
حتی میدانستیم که او یک شاعر و پژوهشــگر مطرح و بنام کازرونی است که
پژوهشها ،کتابها و مقاالت متعددی درزمینهی فرهنگعامه و ادبیات شفاهی
کازرون منتشر کرده است.

حسن حاتمی متولد  ۱۳۱۴در کازرون ،شاعر ،نویسنده و پژوهشگر اهل این
شهر است .او شعر گنجشکک اشیمشی را ســرود و ابتدا پری زنگنه و سپس
فرهاد مهراد در تیتراژ پایانی فیلم «گوزنها» اثر «مسعود کیمیایی» آن را خواند
و جاودانه شد.بهراستی راز ماندگاری جاودانگی بعضی از آثار چیست؟ در نتها،
رنگها ،آواها و واژهها چه جادویی نهفته که پس از گذشت سالها و نو شدن
نسلها و روزگاران ،هم چنان زنده و تپندهاند که سهل است ،در هرلحظه پویا،
شکوفا و تازه میشوند؟

ترانهای که ریشه در باورها و ادبیات عامه دارد

داستان «گنجیشــکک اشیمشــی »...درواقع از یک ترانه یا متل فولکلور
کازرونی گرفتهشــده اســت .متلها و قصههای فولکلوریــک ،بخش بزرگی
از فرهنــگ مردم هســتند .این
ترانهها انعکا سدهند هی آمال و
آرزوهای مردم هر سرزمیناند.
خبر کوتاه بود« :حسن حاتمى
ادبیات فولکلور ایران گنجینهای
شاعر قطعه «گنجیشکک
بســیار غنی و پربار است که به
اشیمشی» درگذشت».
شــکل شــفاهی و سینهبهسینه
یکسال گذشت و باز خبر در
حفظشــده و به ما رسیده است.
شلوغی بحثهای سیاسی و
بســیاری از این قصهها و ترانهها
انتخاباتی چندان به چشم نیامد
دستمایهی شاعران و نویسندگان
و بهسرعت به فراموشی
امروزی برای آفرینش آثار تازه
سپرده شد
شدهاند .در این ترانه نیز چنانکه
میبینیم همهی عناصر ،حرفهها
و موقعیتهــای اجتماعی طبقات مختلف جامعه و مــردم حضوری پررنگ و
تأثیرگذار دارد.
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بازآفرینی خالقانه اثر

در روایت کازرونی این متل میخوانیم« :گنجشککی
س از آنکه با جستجوی بسیار
سکه پولی پیدا میکند و پ 
صاحب آن را نمییابد با آن ماست میخرد و با پیرزنی
که نان میپزد شریک میشود .پیرزن به او نارو میزند
و گنجشکک نان پیرزن را میبرد .با چوپانی شریک
میشود و چوپان نیز به او نارو میزند .گنجشکک بره
چوپان را به تالفی میدزدد .با تازهدامادی شــریک
میشود و بازهم نارو میخورد .گنجشکک عروس وی را
میرباید و به لوطیان میدهد و در عوض تمبکی از آنان
میگیرد .گنجشکک با تمبک خویش به قصر پادشاه
رفته و شکایت به او میبرد .پادشاه به فراشان دستور
میدهد تا او را با تیر بزنند .تیرها به وی اصابت نمیکنند
ولی او از ترس بیهوش شــده و شــاه او را میخورد.
گنجشکک که در زندان نمور و تاریک شکم پادشاه به
هوش میآید ،موفق میشود ازآنجا فرار کرده و آبروی
پادشــاه را نیز نزد همه ببرد و تنبک خود را بازپس
گیرد .تمبک را به نزد لوطیان برده و عروس را بازپس
میستاند و با او زندگی میکند .بخشی از داستان از زبان
نگهبانان پادشاه چنین است« :گنجشکک اشیمشی،
لب بوم ما مشین ،بارون میاد خیس میشی ،برف میاد
گولّه میشی میافتی تو حوض نقاشی ،میگیرتت فراش
باشی ،میکشتت قصاب باشی ،میپزتت آشپزباشی،
میخورتت حاکمباشی)۱( ».

روایت امروزین متل:

گنجشکک اشیمشی از تاج شاه یاقوتی میدزدد تا
به بچههایش بدهد تا با آن بازی کنند .اما در میان راه
آن را به پیرزنی میبخشد تا به زندگیاش سروسامان
بدهد .پس از آن گنجشکک به دزدی رابینهودوار
جواهرات شاه و بخشش این جواهرات به مردم ادامه
میدهد .او برای اینکه شناخته نشود هر بار خود را در
حوض نقاشی به رنگی دیگر درمیآورد)۲( .
چنانکه نوشتهاند ،روایت کازرونی این متل برای
چاپ به احمد شاملو ســپرده میشود و با گویش
تهرانی توسط احمد شاملو در سال  ۱۳۴۰بازسرایی
و منتشر میشود .به گفته حسن حاتمی ،اشیمشی
در گویش کازرونی مخفف «با شــاه منشین» و به

مفهوم کسی است که با شاه نمینشیند و از حاکم
و شاه و حکومت جانبداری نمیکند و طبع باال و
عزتنفس دارد.

تلفیق هنرمندانهی شعر و موسیقی

بدون شک یکی از رازهای ماندگاری و جاودانگی
برخی از شــعرها ،تلفیق آنها با موســیقی است.
بهویژه هنگامیکه آهنگســازی و اجرای آن را نیز
هنرمندان شاخص و برجسته به عهده داشته باشند.
آهنگساز این ترانه اسفندیار منفرد زاده است و ابتدا
پری زنگنه و بعد فرهاد مهراد آن را خواندهاند.

بار اجتماعی و اعتراضی ترانه

صورت اولیهی این متل ،بههیچوجه بار سیاسی
یا اعتراضی نداشته اما چنانکه میگویند نخستین
بار فرهاد مهراد بود که با جایگزین کردن کلمهی
«حاکم» بهجای «حکیم» در پایان آن ،بهکل ترانه
بار سیاسی و اعتراضی بخشید)۳( .
بد نیست بدانیم از آن زمان تاکنون خوانشها و
روایتهای مختلفی از این ترانه توسط خوانندگان
اجرا شده و نویسندگان زیادی نیز به بازنویسی و

به گفته حسن حاتمی،
اشیمشی در گویش کازرونی
مخفف «با شاه منشین» و به
مفهوم کسی است که با شاه
نمینشیند و از حاکم و شاه و
حکومت جانبداری نمیکند و
طبع باال و عزتنفس دارد

بازآفرینی خالقانهی قصهی این
گنجشــک معروف پرداختهاند.
یکی از تازهترین بازآفرینیهای
این ترانه توســط گروه موسیقی
«دال» صورت گرفته است .این
گروه موســیقی ،در جدیدترین
کنسرت خود ترانهای با عنوان
«فصل آخر» یا «حوض نقاشی»
ســرودهی «غزل مهدوی» را به
خاطره زندهیاد ،حســن حاتمی؛
ســرایند هی ترانه «گنجشکک
اشیمشــی» تقدیم کردند .در
پایان این نوشــته ،آن را مرور

میکنیم:
چشمای خسته ،دستهای بسته ،گنجشکک اشیمشی پرش شکسته
آفتاب رو بوم تاریکی شومه ،گنجشکک اشی مشی بازی تمومه
باد اومد زرد شدی ،برف اومد سرد شدی ،شعر بودی طرد شدی تو
از آسمون سیر شدی ،توی بهار پیر شدی ،مرغ زمین گیر شدی تو
چشمای خسته ،دستهای بسته ،گنجشکک اشیمشی پرش شکسته
آفتاب رو بوم تاریکی شومه ،گنجشکک اشی مشی بازی تمومه
موندی تو حوض نقاشی ،که از خونت جدا نشی ،حسرت آسمون شدی تو
ساکت و سرخورده شدی ،آرزوی مرده شدی ،بازیه دستشون شدی تو...

 -۱حاتمی ،حسن« .ترانه گنجشکک اشی مشی» .ماهنامه مقام موسیقایی (تهران :حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی) ،ش( ۴۸ .اردیبهشت و خرداد .)۱۳۸۵
 -۲همان
 -۳از مقاله ی «نقش عناصر بینامتنی در پرداخت داستان یک اشی مشی» /نوشتهی حامد هاتف /کتاب ماه کودک و نوجوان /شماره  /۱۴۵آبان ۱۳۸۸
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«رنج را جدی بگیریم»
نویسنده :کنث سورین
ترجمه :نعیمه پورمحمدی

این اصل که خودانکشــافی خدا بر صلیب همان خودتوجیهگری اوست ،جزء
الینفک رویکرد عملی به تئودیسه است .در برابر این خودتوجیهگری االهی ،تالش
بشــر برای توجیه کار خدا علیرغم واقعیت شر (که البته اساس تئودیسه همین
است) غیر ضروری میشود .مسیحیانی که جبران را جدی میگیرند ،به تئودیسه
نیازی واقعی ندارند .به نظر ما ،تئودیسه ناگزیر باید منتظر چیزی بنشیند که خدا
درباره درد و رنج موجود در آفرینش بر بشر مکشــوف میسازد .بدین ترتیب
تئودیسه باید درباره پدیدهی انکشاف علن ًا ســخن بگوید .آنچه خدا مکشوف
میسازد این اســت که خدا خود ،از طریق صلیب رنجهایی را که ما گرفتار آن
هستیم تحمل میکند .با این فعل خدا بر باالی صلیب الوهیت «در دسترس» است
بیآنکه برای بشر قابلفهم باشد.

انکشافی که محور تئودیسه است (اگر اصیل باشد) نه در وهله اول که بهطور
غیرمستقیم معرفت بخش است .این انکشــاف در وهله اول تنها ،فعل االهی
است که رستگاری را برای بشــر از راه حیات ،مرگ و رستاخیر مسیح فراهم
کرده است .پاسخ مسیحی به مسئله شر صرف ًا به بیان درآوردن این فعل آشتی
جویانه [االهی] همراه با تردید و لکنت زبان است .این پاسخ تنها رویکردی به
مسئله شر است که میتواند ابعاد صحیح بحرانهای معرفتی و مخمصههای
معنوی ایوان کارمازوفهای این
جهان را نیز منعکس کند .البته،
برای اشخاص در شرایط گوناگون
و افقهای فکــری مختلف (مث ً
ال
آلن گارفینکل ( )۱۹۴۵به بهره
انگیزه
استاد دانشــگاهی که به
نسبی داشتن تبیین توجه
تاملهای مدافعه جویانه به دنبال
میکند و استدالل میکند که
توجیه نظری خدا در برابر مسئله
سؤال از چرایی (مث ً
ال این سؤال
شر است) سؤال اولیه هنگام تأمل
که چرا خدا وجود شر را روا
بر مسئله شر ممکن است مسئله
داشته است؟) همواره «جایی»
قابلفهم بودن خداباوری باشــد.
را برای بدیلهای دخیل مسلم
تئودیســه یک کار تبیینی است
میانگارد
و تئودیســهپرداز ،پردازنده یک
نظام تبیینی اســت .پایهی عینی
شناختهشده برای این تبیین مسیحی توســط االهیاتی ریخته شده است که از
عواطف پسر خدا و عواطف قربانیان بیگناه ســؤال میکند .بنابراین شیوهی
رویارویی االهیدانان با روایتهــای رنج و پدیدههایی کــه از آن نمایندگی

14

میکنند ،تا حدی به این برمیگردد که کدام مسائل
یا پرسشهای االهیاتی ازنظر آن االهیدان اهمیت
دارد .یا به زبان فلسفه علوم اجتماعی میتوان گفت
االهیاتپردازی همواره امری است با بهره نسبی که
بسته به علقه های متفاوت افراد متفاوت خواهد بود.
بنابراین ضروری است که قبل از آنکه به دستور
زبان رویکرد عملی به تئودیســه بپردازیم دستور
زبان این صورتبندیهای روایی را بدانیم.

بهره نسبی داشتن تئودیسه

آلن گارفینکل ( )۱۹۴۵به بهره نســبی داشتن
تبیین توجه میکند و استدالل میکند که سؤال از
چرایی (مث ً
ال این سؤال که چرا خدا وجود شر را روا
داشته اســت؟) همواره «جایی» را برای بدیلهای
دخیل مســلم میانگارد .گارفینکل ایــن نکته را
با ارجاع به بانکزن مشــهور (یا شاید نامشهور)
آمریکایی ویلی ساتن بیان میکند وقتیکه یک پدر
روحانی که در پی اصالح او بود ،از او پرسید:
«چرا از بانک سرقت کردی؟»
پاسخ ساتن چنین بود:
«خب ،به دلیل اینکه بانک جایی است که
پول در آنجاست».
گارفینــکل اســتدالل میکند کــه دو فضای
قابلتصور حول پرسش این پدر روحانی وجود دارد:
 )۱فضای پیرامون سؤال خود روحانی که معنای
واقعی آن این است« :چرا اص ً
ال تو دزدی کردی؟»
 )۲فضای سؤالی که پاسخ ساتن درواقع پاسخ
مناسب به آن سؤال اســت« :چرا تو بهجای اینکه
از مغازه جواهرفروشی دزدی کنی از بانک سرقت
کردی؟».
میتوانیم بگوییم در رابطه با سؤال روحانی متعلق
تبیین (یا تفســیر روایی) و بدیلهای پیرامون آن
چنین هستند:
الف .ساتن از بانک سرقت نکرده است.
ب .ساتن از بانک سرقت کرده است.
درحالیکه متعلــق و بدیلهای تبیین ســاتن

اینچنین است:
الف .ســاتن از مغازه جواهرفروشــی دزدی
کرده است
ب .ساتن از دکه بنزین دزدی کرده است
ج .ساتن از بانک دزدی کرده است
اگر این مثــال را درباره تئودیســه بکار ببریم،
متعلق تبیین یــا روایت تئودیســهپرداز نظری و
بدیلهای پیرامون آن چنین است که:
شر وجود دارد چون
الف .جهان پرورشگاه روح است
ب .ما موجودات مختار هستیم
ج .خیر بدون وجود شر ناممکن است
اما از نظــر قربانیان شــر و بنابرایــن از نظر
تئودیســهپردازان عملی متعلق تبیین و بدیلهای
پیرامون آن اینچنین است:
شر وجود دارد چون
الف .من اینجا زندانیام
ب .ما در اینجا دستگیر شدیم
ج .تو نسبت به گرسنگی ما بیتفاوت هستی
د .خدا یک تماشاگر بیاعتناست.
تئودیسهپرداز عملی برخالف رقیب نظری خود،
به مسئله شر از زاویه دید قربانیان نگاه میکند و
بهطور اجتنابناپذیری بــا زمینه کام ً
ال متفاوتی از
ساختار ذهنی از آن بحث میکند .پیشفرضهایی
که در ِ
پس تبیینهای هر یــک از این دو رویکرد
وجود دارد کام ً
ال متفاوت اســت .ســؤال ضمنی
رویکرد نظری این است که:
«با فرض وجود شــر (بهطورکلی) چرا شــر
(بهطورکلی) وجود دارد؟»
درحالیکه ازنظر تئودیســه قربانیمحور سؤال
ضمنی چنین است:
«چرا هماکنون این (شر خاص) به من /ما از
سوی تو/شما رسیده است؟»
با فرض اینکه این یک فضای منطقی یا تبیینی
است که قربانیان شــر در آن قرار دارند ،طرفدار
ِ
«جبران کافی» ،تنها تئودیسه
این مبنا که تئودیسه
قابل پذیرش است باید از خود بپرسد که آیا دستور
زبان و واژگان رستگاری متجسد این فضای تبیینی
را نیز شامل میشود؟ آیا این فضا بهطور بنیادین
چنان اســت که چنین روایتــی از نجات و جبران
بتواند در آن جا بگیرد؟
قبل از آنکه دستور زبان رستگاری متجسد بتواند

در واژگان واقعی بازگو شود باید به این پرســش پرداخته شود .افراد زیادی
هستند که بهیقین میگویند همه گفتمانهای االهیاتی در فضاهای تاریک این
جهان ،ذات ًا در هالهای از ابهام هستند حتی خود این گفتمان که «و کلمه مجسم
شد و در میان ما سکونت کرد» نیز همینگونه اســت .ازنظر پیروان این باور،
حتی این بیان لکنت آمیز که خدا خود ،همراه کســانی که مورد ظلم و ســتم
واقعشدهاند ،از سرزمین خود اخراج شده و ســرانجام بهطورکلی از صفحهی
روزگار محوشدهاند ،رنج کشید ،تا حدودی بیشتر شبیه یک ایدئولوژی است.
در مرکز کاربست اصل بهره نسبی داشتن تبیین ،این مفهوم قرار دارد که تنها
گفتمان االهیاتی مجاز درباره آشویتس ،گفتمانی است که در میان خود ساکنان
آن شــکل گرفت .همانطور که متز میگوید فقط به این دلیل میشود بعد از
آشویتس دعا کرد که در خود آشویتس دعا وجود داشت .اما اکنون طرح این
پرسش ضروری است که آیا در آشویتس تئودیسه وجود داشته است؟ آیا در
آشویتس تئودیسه ،میتوانسته وجود داشــته باشد؟ آیا زبان آشویتس شامل
دستور زبانی بوده است که بتواند تئودیسه را نیز شامل شود؟ در تالش برای
پاسخگویی به این پرسشها ما باید با کنه زبان آشویتس مواجه شویم .الی ویزل
در کتاب شب گفته است:
ً
«زبان شب زبان بشری نیســت .بلکه زبانی بدوی اســت .تقریبا زبانی با
نعرههای حیوانی ،دادوفریاد ،نالههای خفه و گرفته ،زوزههای وحشیانه ،صدای
دریدن ...این زبان محوری اردوگاه است .این زبان ،همه زبانهای دیگر را نادیده
گرفته و جای آنها را اشغال میکند».
در چنین شرایطی امکان گفتمان عقالنی نیســت .این امر از هر نظر بدیهی
است (البته مگر برای تئودیســهپرداز متافیزیکی) .کسی که نسبت به این امر
متقاعد نشده اســت ،باید در یک اپیزود صامت محض در اردوگاه آشویتس
در تابستان  ۱۹۴۴ســکونت کند .این اپیزود در گواهی س .زاگلسکا محافظ
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یادداشت
لهستانی موجود است:
شــاهد ... :زنانی که بچهدار بودنــد همواره به همراه بچههــا به کورههای
آدم سوزی فرســتاده میشــدند (بچهها ارزش کارگری نداشتند پس کشته
میشدند) .مادرها نیز به همراه آنها فرستاده میشدند چون جدا کردن آنها
از فرزندانشان ممکن بود آنها را به وحشت و جنون مبتال کند .این امر ممکن
بود فرآیند نابودی را ُکند کند و این نمیتوانســت قابلتحمل باشد( .راحتتر
این بود که مادرهــا را نیز از عرصه خارج کنند و همهچیز را ســاکت و آرام
نگاهدارند ).بنابراین بچهها بیرون کورهها ،از والدینشان جدا میشدند و تنهایی
به اتاقهای گاز فرستاده میشدند .در آن زمان هر چه شلوغتر کردن اتاقهای
گاز ضروریترین اقدام به شمار میآمد .جدا کردن بچهها از والدینشان خوب
بود چون در این صورت بچههای بیشتری میتوانستند آنجا را پر کنند یا اینکه
جلوی چشم والدینشان به اتاقها افکنده شــوند .زمانی که ریشهکنی یهودیان
در اتاقهای گاز به باالترین حد خود رسید ،این فرمان داده شد که بچهها باید
بدون اینکه ابتدا در اتاقهای گاز قرار بگیرند ،مستقیم ًا به کورههای آدم سوزی
یا به آتش موجود در بیغولههای نزدیک به آنها پرتاب شوند.
سمیرنو (مدعیالعموم روسی) :نمیفهمم! آیا آنها بچهها را زنده در آتش
پرتاب میکردند یا ابتدا آنها را میکشتند؟
شاهد :آنها بچهها را زنده به آتش میانداختند .فریادهای بچهها در اردوگاه
شنیده میشد .دشوار است بگویم چه تعداد بچه به این شکل کشته شدند.
سمیرنو :آخر برای چه؟!
شاهد :دشوار اســت بگویم چرا! ما نمیدانیم آیا آنها میخواستند در گاز
صرفهجویی کنند یا جای کافی در
اتاقهای گاز وجود نداشت.
گرینبرگ مطــرح میکند که
این اپیــزود بایــد بهعنوان یک
روایت ایمان با روایت ضد
پدیده الگــو یا معیــار در تمام
آن ،مغایر است اما هیچیک
صورتبندیهای االهیات پســا
بر دیگری برتری نمییابد .در
سطح نظر ،آشویتس هم به نفع
آشویتســی قرار بگیــرد« :نباید
باور ،دلیل عرضه میکند و هم به
هیچ موضع االهیاتــی یا غیر آن
نفع ناباوری
اتخاذ شــود که حضور بچههای
آتش گرفته غیرقابلباور شود».
هیچ توجیه نافرجامی از ســوی
خدا نمیتوانــد انتظار این الگو را
برآورده کند؛ درواقــع این فکر
که با وجود رنج این بچهها کسی بگوید خدا موجه است ،خودش کفر محسوب
میشود .این اپیزود هرگز نمیتواند منشا یک تئودیسه شود .حتی تئودیسهای
که شکل جبران داشته باشد .البته اینکه این اپیزود نمیتواند مبنایی برای روایت
چیزی همچون جبران باشد ،بر این داللت ندارد که علیاالصول نمیتوان میان
روایتی از ایمان و روایت آشــویتس ارتباطی یافت .درواقع خود ویزل امکان
مشــابهی را روا میدارد :گریگر که ایمانش به دلیل هولوکاست درآستانهی
نابودی قرار داشت ،مکالمه پرشوری را با ربی هازیدیک دارد:
گریگر عصبانی بود .پس از آنچه برای ما اتفاق افتاد چگونه میتوانی به خدا
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باور داشته باشی؟
ربی با لبخند قابل تأملی که بر لب داشت پاسخ
داد :چگونه پس از آنچه برای ما اتفاق افتاد نتوان
به خدا باور داشت؟
روایت ایمان با روایت ضد آن ،مغایر است اما
هیچیک بر دیگری برتری نمییابد .در سطح نظر،
آشویتس هم به نفع باور ،دلیل عرضه میکند و هم
به نفع ناباوری .گواهی شاهدان میتواند به نفع هر
دو این روایتهای ظاهرا ً ناسازگار باشد .روایتهایی
که هیچگاه نباید بهطور همزمــان مورد پذیرش
قرار بگیرند .در ســطح نظر ،تائید یک روایت به
بهای نفی ضد آن اســت و برعکس .ضرورت ًا باید،
یک روایت را بهعنوان نفــی دیالکتیکی ضروری
روایت دیگر در نظر بگیریم .گواهی تأیید باید مورد
جرحوتعدیل گواهی نفی قرار بگیرد و بالعکس .نیاز
گریزناپذیر به چنین موازنه زبانی فقط میتواند در
سطح نظر صرف قرار بگیرد .اما آیا برای ما وقتی
که با واقعیت محض آشــویتس مواجه میشویم،
کافی است که به درک شناختی محض از الزامات
گواهیهای قربانیان راضی بشــویم؟ یا اینکه این
گواهیها ما را به فراتــر از دیالکتیک میان باور و
ناباوری رهنمون میکند؟ ربی هازیدیک نشــان
میدهد که این دیالکتیک اگر محصور به قلمروی
نظر باشد محکوم به این است که پاسخی نخواهد
داشت .به بیان او خدا هم پیمان شر ،مرگ و قتل
شده اســت و این هیچ توجیهی ندارد .من از شما
سؤال میکنم و شــما را ترغیب میکنم که به آن
پاســخ بدهید« :چه راهی برای ما مانده است که
برگزینیم؟ اگر این دیالکتیک باید حل شــود ،ربی
با اطمینان میگوید بایــد از قلمروی نظر به حوزه
عمل وارد شد .یا بر اساس بحث ما باید از قلمروی
گفتمان نظری به گفتمانی منتقل شویم که عمل را
تسهیل میکند .این گفتمان تسهیل عمل شاید تنها
گفتمانی باشــد که قادر است در فضای تبیینی که
مختص قربانیان است به وجود آید.

تئودیسه به عنوان گفتمان االهیاتی
درجه دوم

بحث ما در اینجا تحت تأثیر این بینش است که
بهتر است تئودیســه ،گفتمان االهیاتی درجه دوم
بهحساب آید که تحت عنوان االهیات عمل محور
درجه اول قرار میگیرد .گفتمان تئودیسه باید به

ناتوانی خود در پرداختن به مسئله شر از زاویهی
جهان شناختی (که در صدد است ما را قادر سازد
خدا را توجیه کنیم) اعتراف کند .تأمل بر گواهیها
و اسناد کسانی که ســاکن قلمروی پادشاهی شب
هستند نشان میدهد کسی که مایل است در پاسخ
به این روایتها االهیاتی ســخن بگوید باید آگاه
شــود که خدایی که خود را از بیچارگی قربانیان
فارغ ساخته است بههی 
چ عنوان قابل توجیه نیست؛
خواه بخواهیم با تالش بشــری او را توجیه کنیم
خواه با تالش االهی .خدایی که به هنگام رویارویی
با رنجهای گزاف یک تماشاچی صرف است ،دیو
است که خدا نیست .اما اظهار این حقیقت ،صرف
نظر از اینکه چقدر عمیق بیان شــود ،تنها میتواند
نیمی از تسالی خاطر رنجکشیدگان را فراهم کند.
سؤال فوریتر برای هرکسی که نسبت به امکان
گفتمان عمل محور درجه اول دغدغهمند است این
است که :ساختار و محتوای قابلتصور این گفتمان
چیست؟ سوزان شاپیرو خاطرنشان ساخت که سه
تجربه فراگیری که زیربنــای «فروریختگی» زبان
رایج االهیاتی را تشــکیل میدهند با هولوکاست
فراهم آمدنــد .از نظر من زبان درجــه اول باید
دستکم به دنبال تبیین این تجربهها باشد .فقط از
این راه است که زبان االهیاتی رایج با روایتهای
رنج فرو میریزد و به خود اجازه میدهد که از راه
واقعیتی که راویان آن را به زبان میآورند خود را
بشکند .بر اساس نظر شاپیرو یکی از این تجربهها،
تجربه تقریب ًا جهانی «رهاشدگی» از سوی خداست.
او از کالم ویزل در کتاب شب نقل میکند« :تجربه
آنها پادشاهی شب بود .فراموششدگی از سوی
خدا ،به خودوانهادگی از ســوی خــدا .آنها تنها
زیستند ،تنها رنج کشیدند و تنها جنگیدند» دومین
تجربه ،تــاش دســتهجمعی و بیرحمانه نازیها
بود برای اینکه قربانیان خــود را پیش از آنکه از
صفحه روزگار محو سازند« ،از انسانیت تهی کنند».
تجربه سوم «بیاعتنایی» تقریب ًا جهانی به سرنوشت
یهودیان بود .شاپیرو از ویزل نقل میکند« :تنهایی؛
این یک کلیدواژه و یک تم آزاردهنده است .جهان
این را میدانست و ســاکت ماند .بشر اجازه داد
آنها تنها رنج بکشــند ،تنها بجنگند و تنها از بین
بروند .با اینحال آنها تنها نمردند .چون در وجود
همه ما چیزی به همراه مــرگ آنها مرد ».زبان
درجه اولی که ما باید آن را بســط بدهیم ،زبانی

است که همبستگی ما را با کســانی که مجبور به از سرگذراندن این تجربهها
شدند ارتقا دهد .آن زبان بر مبنای حکم خود ویزل استوار است که رواداشت
داستانهای قربانیان به اشتراک گذاشته شود.
«بگذار حکایت کنیم .بگذار تماموقت حکایت کنیم؛ تماموقت .بگذار حکایت
کنیم که این وظیفهی اولیه ماست.
حکایت بچههایی چنان پیر؛ حکایت پیرمردانی از ترس بیصدا مانده؛ حکایت
قربانیانی که همچون آشنایان قدیمی به استقبال مرگ رفتند؛ حکایت ناامیدی؛
حکایت حسرت؛ حکایت آتش عظیمی که سر به فلک کشید؛ حکایت شبی که
حیات ،امید و ابدیت را از میان برد.
بگذار حکایت کنیم که یادمان باشد انسان در رویارویی با شر فراگیر چقدر
شکستناپذیر است .بگذار حکایت کنیم تا نگذاریم جالد حرف آخر را بزند.
حرف آخر از آن قربانیان است .وظیفه شاهدان است که آنها را جمع کنند،
سروصورت دهند و همچون یک راز حفظ کنند و آن را به دیگران برسانند».
بنابراین زبان درجه اول االهیاتی ما زبانی است که حکایت قربانیان را ثبت و
ابالغ کند .در این کار باید انتقاد تندوتیز ویزل را به خاطر داشت که حکایتها
نهتنها میتوانند ،بلکه باید ابالغ شوند .در بسیاری از موارد گفتمان درجه اول
ِ
راویان این حکایتها را کانون توجه ساخته است نبوده
گویا بیش از سواالتی که
است .اما به دنبال هولوکاست زبانی به وجود آمد که هدفش به تعبیر متز این
اســت که بهجای تقدیس نفرتهای موجود در این جهان ،نوعی پیوند اعتماد
مسیحیایی میان یهودیان و مسیحیان برقرار سازد .این گفتمان درجه اول فقط
از راه پدیدآوردن و حفظ کردن عمل به چنین اعتماد مسیحیاییای است که
میتواند همه اعتقادات االهیاتی دستدوم را نقد کند .بهطور خالصه ،یادآوری
کوبندهی گرینبرگ خالقان این اعتقادات مسلم االهیاتی را بر زمین میخکوب
میکند« :بچههای آتشگرفته را جدی بگیریم»
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قصهی ناتمام شعر

درباره عفیف باختری
مردی که قصهاش شروع نشده به
پایان رسید!
غالمرضا طریقی
http://alefyaa.ir/?p=3924

قصهی «عفیف باختری» شروع نشــده به پایان رسید .حداقل برای من که
شعر او را تازه شناخته بودم چنین شد .همین دو ،سه ماه قبل در پروسهی داوری
جشنوارهی شعر فجر در بخش افغانســتان ،با کتاب او آشنا شده بودم .بعضی
شعرها برقی دارد که مخاطب را میگیرد .اصال بگذارید جملهام را اصالح کنم؛
شعر برقی دارد که مخاطب را میگیرد .نوشــتهای که نتواند جرقهای در دل
خواننده بزند هرچه باشد شعر نیست .ترتیبی از کلمات است که چرخی میزند
و از منظر مخاطب دور میشود .آنقدر دور که برای همیشه به فراموشی سپرده
میشود.

شعر عفیف اما اینگونه نبود .راســت اینکه همان وقت به ذهنم رسید چرا
شاعری با این میزان از توانایی گاهی اینقدر ریسک کرده؟ چرا گاهی ....اما با
وجود همهی این «اما»ها نوشتههای او شعر بود .شعری که میتوانست یقهی
مخاطب را بگیرد .من هیچ ســابقهای از او در ذهنم نداشتم و شاید همین او
را برایم قابل توجهتر کرده بود .کتاب عفیف یکــی از انتخابهای قطعی من
بود برای مرحلهی نهایی .در روز داوری نهایی متوجه شدم که انتخاب دیگر
داورهای این بخش نیز بوده است.
پرسوجو که کردم فهمیدم پنجاه و چند ســاله است .قصهی او و شعرش
برای من تازه شروع شده بود .وقتی گفتند به دلیل نداشتن پاسپورت یا نمیدانم
نداشتن شرایط ســفر به ایران نمیتواند بیاید ،مطمئن شدم که باید چیزی در
وجود او باشد که چنین وادارش کرده است به غیر عادی زندگی کردن .نیامد.
نتوانســت بیاید .من تازه در هیس و بیس پیدا کردن آثار دیگرش بودم که
شنیدم قصهاش برای من شروع نشده به پایان رسید.
گفتم برای من؟ نه تصحیح میکنم .برای همه شروع نشده به پایان رسید.
چون قصهی یک شاعر تازه بعد از چهل سالگی شــروع می شود .تازه بعد از
سالها آزمون و خطا ،شــاعر از چهل سالگی به بعد میرســد به نقطهای که
میتواند روی آن بایستد و دنیا را تماشا کند .و وقتی شاعری در پنجاه و چند
سالگی به پایان میرسد قطعا شروع نشده به پایان رسیده است.
ما کم کم داریم به این قصههای ناتمام عادت میکنیم و این دردناکترین

18

بخش ماجراســت .اصال مهم نیســت که عفیف
باختری در حال حاضر کجای شعر افغانستان یا به
طور کلی شعر امروز فارسی ایستاده بود .مهم این
است که آدمی بود با توانایی امتداد یک قصهی زیبا
اما فرصت ادامه دادن را از دست داد.
و ما دوباره دریغی گفتیم و آهی کشیدیم تا فردا
خبر یکی دیگر از این قصههای ناتمام را بشنویم و
غمگینتر شویم .تلخی این چند خط را به شیرینی
شعر پیوند میزنم .همان عزیز جاودانهای که قادر
است بدون توجه مرزها به کسی تشخص و عزت
دهد و یاد او را در دل ما زنده نگاه دارد .شعری از
عفیف باختری.
تقدیر ،مرگ ،جبر ...جدایی گناه کیست؟
تاریکتر ز بخت تو ،بخت سیاه کیست؟

از پشت میز ،غیر تو با آن نگاه خیس
اینگونه میخکوب بهچشمم نگاه کیست؟
دستی بهزیر چانه و دستی بهروی میز
غیر از خودش ،ستون جهان تکیهگاه کیست؟
از من که نیست ،از تو مگر...؟ ما که ُمردهایم
اینها که صبح میشنوم آه ـ آ ِه کیست؟
مادر که خاک گشته ،برادر که جنگ رفت
باغ قفلِ تابهابد ،سرپناه کیست؟
این ِ
باشد ...قبول ...شیهه کشیدن گناه اسپ
بر اسپ لُچ سوار شدن اشتباه کیست؟

شاعر مردم نمیمیرد
مهدی قزلی

http://alefyaa.ir/?p=3972

دههی سوم فروردین بود که عفیف باختری را برای بار دوم در کابل دیدم.
عفیف برگزیدهی جشنواره شعر فجر بود در بخش ویژهی افغانستان با کتاب
صد غزلش .نکته جالبی که دربارهی عفیف دیدم و باید بازگو کنم این اســت
که وقتی شــعر میخواند ،نمیخواند .یعنی تنهــا نمیخواند .همهی جمعیت و
جماعتی که در مجلس بودند با او شعر میخواندند ،شعر خودش را .و چه چیزی
برای یک شاعر میتواند مهمتر از این باشــد که مردم شعرش را در کوچه و
خیابان زمزمه کنند .عفیف باختری مهمان خاک شــد ولی تا وقتی که فارسی
زبانها شعرش را میخوانند زنده است .شاعری که شعر مردمش را میسراید
نمیمیرد.
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یادداشت

صنعت نفت و همسرم هر دو شگفتیساز شدند
ابراهیم زاهدی مطلق
http://alefyaa.ir/?p=3174

زنها میتوانند پس از  ٣٣ســال زندگی مشترک ،چیزهایی را به شما ثابت
کنند و چهرههایی از خودشــان بروز دهند که در رویاهاتان هم باورش سخت
و بلکه محال باشــد .همانطور که یک تیم ته جدولی مثل صنعت نفت آبادان
میتواند درسهایی به صدرنشینانی مثل پرسپولیس بدهد که هیچ رقیب دیگری
نتوانسته باشد.

هیچ وقت با یک زن(همســر) مچ نیندازید که به او بقبوالنید فالن کار را
نمیتواند بکند .از اینجا بــه بعد هر جا واژه زن را اســتفاده میکنم به معنی
همسر استف چون معنی زن قبل از همسر شدن با زن بعد از همسر شدن ،مثل
تفاوت فیل با الکپشت است( .اگر دلتان نخواســت ،باور نکنید تا روزی که
مثل من مجبور به نوشتن یادداشت شوید ).زنها مثل تیمهای ته جدولی آماده
شگفتیآفرینیاند .ممکن است شگفتیآفرینی ته جدولیها تغییری در صدر و
ذیل جدول ایجاد نکند ،اما زنها بیهیچ تردیدی صدر و ذیل زندگی را تا به
هم نزنند ،رهاتان نخواهند کرد؛ آنوقت شما و فردوسی تا دلتان میخواهد زن
و اژدها را در گور ببینید ،در حالی که خودتان در گور خفتهاید و نمیدانید.
برای مقدمه ،یک نکته دیگر هم بگویم و بروم ســر اصل مطلب؛ امروز که
دوازدهم فروردین باشــد در تقویم مسیحی مصادف اســت با اول آوریل که
دروغش خیلی معروف است .تصورش را بکنید دروغ اول آوریل ،قبل از نحسی
سیزده نوروز؛ گریبانگیر شــدن یکیاش آدم را زمینگیر میکند ،چه رسد به
گرفتاری دوگانهاش که تبولرز چهارم فروردین به بعدش هم به ســراغ من
آمده بود!
همسرم مدتها قبل از فرا رسیدن ایام خوش نوروز مصمم شده بود چیزی را
به من ثابت کند که نمیتوانست؛
چه چیزیاش بمانــد ،اما به هر
حال ثابت کرد و ایام خوش نوروز
زنها میتوانند پس از  ٣٣سال
تبدیل به کابوسی شد که درست
زندگی مشترک ،چیزهایی را به
مثل مســیحیها در اول آوریل
شما ثابت کنند و چهرههایی
آرزو میکنم یک نفر پیدا شــود
از خودشان بروز دهند که در
و ناگهان فریــاد بزند« :هی ی ی
رویاهاتان هم باورش سخت و
ی ه ی ی ی ...دروغ بــود دروغ
بلکه محال باشد
بود! »...درست مثل آرزوی خام
پرسپولیسیها که خیال میکردند
آخر شــب گوینده خبــر اعالم
میکند :پرسپولیســیهای عزیز
خیالشان راحت؛ نتیجه واقعی بازی با صنعت نفت آبادان چهار بر صفر به نفع
پرسپولیس است .بعد میروند و جدول را نگاه میکنند و میبینند همه چیز در
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مسیر قهرمانیشان درست کار میکند.
اما حکایت من ،با مسیحیهای اول آوریل خیلی
فرق دارد؛ من مسلمان ایرانیام و درست در وسط
دوازدهم فروردین و پیــروزی رای مردم بر رای
دشــمنانش ،دنبال دروغ آوریل و غیره هســتم و
نحسی ســیزده ،بعد از اول آوریل هم در انتظارم
است.
وقتی شروع به نوشتن این یادداشت کردم جرات
و شهامتم را بیشتر از آنچه دارم تخمین زده بودم!
فکر میکردم پردههایی درخشــان در زنشناسی
به نسل جوان ارایه خواهم کرد؛ اما اکنون حتی به
انتهای این یادداشت هم نرسیده ،دور درجا زده و به
سفارش دین مبین اسالم عمل کرده و به این نتیجه
میرسم «تقیه را برای کجا گذاشتهاند؟»
بنابرآنچه گفته شــد و البته چیزهایی که گفته
نشــد ،اگر چه من فقط از فیل و الکپشــت اسم
به میان آوردم ،و هیچ وقت ســخن از گاو و شاخ
تیزش نبود ،به فرموده عقال ،آدم عاقل که آنجای
نابدترش را با شاخ چنین جانوری طرف نمیکند.
همینجا رســما پایان دوازدهم فروردین و اول
آوریل را اعالم میکنم و ورود به ســیزده نوروز
را تمکین کرده و نتیجه بــازی صنعت نفت را هم
با جــان و دل میپذیرم؛ من اگرچه پرسپولیســی
بدخیمی نبــودهام ،امــا از حقیقت هم نمیشــود
گریخت.

فصل دوم( روایت)

لیلام
روایت زخم
دیدار با کالسها
قربهای خالی
سفرنامه ایتالیا
سفرنامه ارمنستان
سوگنامهای برای یک فندک قرمز
حیاط بی حیات
شبناممکن
چراغ خانهی همسایه خاموش است

روایت

سیده تکتم حسینی

لیلما

ttp://alefyaa.ir/?p=4619

پا نداشــت .پای چپش را در انتحاری گم کرد ه بود .پاچهی پای راستش را بَر
زده بود و در آب حوض تکان تکان میداد .پایش فَرب ِه بود و ماه گرفتگی داشت.
میگفتُ :
«گلرخ شانهاش گل داشــته .گل ِ ماه ».میگفت« :هرکس را ماه بگیرد
َع َزب میماند ».گلرخ ولی عروس شد .عروس ســخی قومندان که اوالدهایش در
کابل بودند و درس و تکلیف و منصب داشتند .بیچاره ولی گلرخ زن یک مرد هفتاد
ساله شد که چی؟

میگفت رفتهبوده میدان هوایی کابل پدر َکالنش را بیارد که از زیارت امام رضا
میآمده .در میدان هوایی ،یکباره انفجار شده .دود آمده .از پ َ َسش سیاهی آمده .بعد
چا َدریهای آبی را دیده تکهتکه روی زمین .بعد چند دست و پای چار پنج ساله ،
چند چکمه و کفش و بعد آدمهای سرخ روی زمین غلتیده را .میگفت«:برف آمده
بود و دنیا سرخ و سیاه بود ».دنیا قدر میدان هوایی تنگ شدهبوده .دنیا صدای جیغ
بوده .خودش را کشان کشان پشت یک موتَر رسانده و بعد در شفاخانه چشمهایش
باز شده و دیده یک پایش ُجم نمیخورد .یعنی نبوده که ُجم بخورد .میگفت« :من
که غم ندارم .من از اول پایم ُگلِ ماه داشت .پ َ ِ
س فاتیا شدن نبودم .االن هم اگر کدام
انفجار شود هیچ ترسی از جانم ندارم».
مدام میگفت و پایش را تکانتکان میداد .آب حوض ِشپ ِشپ میکرد .من به
درخت تکیه داده بودم و به اسمم فکر میکردم .آقایم قصههای شعریِ زیاد خوانده
بود .مادرم که حامله بوده آقایم گفتهبود« :اگر دختر بود اسمش را لیلُما میگذارم .به
ِ
مجنون نظامی و حاال من لیلُمایم .لیلُما از دشت برچی کابل».
عشقِ لیلی و
آقایم در محلهی وزیراکبر خان کشته شد .آقایم رفته بود دنبال عمویم ،عمویم
«سخی قمندان» منصب داشت .چاشت بود که رفت .مادرم
سرباز بود .مثل پسرهای َ
گفت«:زود بیا شب عروسی گلرخ است ».آقایم رفت و نیامد .اسحاق که رفت ه بود آقا
کالنش را بیاورد پایش را گم کرد
و ما آقایم را .دنیا آن وقتها شده
بود رفتن دنبال کسی از خودت که
گم شدهاست و هر کس میرفت
میگفت رفتهبوده میدان هوایی
یا نمیآمد یا نصفه نیمه میآمد یا
کابل پدر َکالنش را بیارد که از
آقایم
پا نداشت یا دست و یا دل.
زیارت امام رضا میآمده .در
شب
ما
در دلش مرمی خوردهبود.
میدان هوایی ،یکباره انفجار
لباس
شب
عروســی گلرخ نرفتیم.
سش
شده .دود آمده .از پَ َ
سیرینی
لب
مخملم را نپوشیدم و
سیاهی آمده .بعد چا َدریهای
که
بار
ک
ی
نزدم.
که عاشقش بودم
آبی را دیده تکهتکه روی زمین
با مادرم رفتهبودمبازار ،برایم یک
لب سیرین سرخ خریده بود و من
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آن را رخ به دخترهای فامیل میکشیدم .دستوانههایم
را هم ،گلهای سرم را هم .دنیا آنوقتها هم سرخ بود.
مثل لب سیرینی که حاال به آن ماتیک میگویم .مثل
چارقدهایم که شال و روسری شدهاند و دستوانههایم
که اسمشان حاال النگوست .به درخت انار تکیه دادهام،
در یکی از خانههای قدیمــیِ یافت آباد تهران .هفده
سالهام ،از نه ســالگی با مادرم ایران آمدهام .مادرم
میگفت« :من تو را و جانم را برداشتم و اینجا آمدیم».
میگفت« :تو یادت نیست دخترجانم .ما در به دری
زیاد کشیدیم ».من ولی یادم است .شهر به شهر آمدیم
و در هر شهر چیزهای تازهای دیدم .یکبار یکجور
شیریخ دیدم که دوستش داشتم و مادرم گفت« :ایران
که رســیدیم برایت میخرم ».از آن موقع است که
بستنی را دوست دارم و هرچقدر میخورم دلم خنک
نمیشود .وســط حیاط یک حوض کوچک است که
سال پیش اسحاق پایش را همینجا دراز کرده بود و
مدام حرف میزد .از ماه گرفتی ،از گلرخ ،از قومندان
و پسرانش .بعد شنیدم که شوهر گلرخ مردهاست و
اسحاق رفته دنبالش .من میدانستم گلرخ را دوست
دارد .مادرم میدانست ،هم ه میدانستند .برای همین
ماهگرفتگی را بهانه میکرد و هزار جور قصه از خودش
میساخت که شگون ندارد ازدواج کنم و بعد هم که
پایش بهانهاش شد .حاال هم که رفته بود حتم ًا قصه و
افسانههای تازهای میگفت .اما کدام دلیل محکمتر از
عشق به آدم انگیزه میدهد که این زندگیِ جانسخت
را ادامه دهد .از جایم بلند میشوم .به انارهای کوچک
دست میکشــم .چرا این میوههای کال سرخند؟ از
آجرهای پیر میگذرم .از پلههای موزاییکی .از خاطراتی
که برابرم قد کشیدهاند .مادر به پشتی گلدوزی تکیه
داده و گریه میکند .از صبح پای اخبار نشستهاست.
گوشهی روســریاش را به دندان گرفته و میگوید:
«خدا بخیر کند .از صبح آمار کشتههای کابل بیشتر
شده .زخمیها زیادند .خدا بخیر کند لیلُما .خدا بخیر
کند ».حرکت دانههای تسبیح در دستهای ناجوانش
کند میشــود .صداها ُگمپ ُگمپ در ســرم غوغا
میکنندُ .گمپ ُگمپ دستها و پاهای چارپنج ساله.
ُگمپ ُگمپچا َدریهای آبــیُ .گمپ ُگمپ تکههای
سرخ آدمها .کفشهای لنگه به لنگه .پاهای گم شده.
چیزی در قلبم منفجر میشود و زندگی با رنگهای
سرخ .سرخ و سیاه .سرخ و دودی .سرخ وخاکستری
در سرم آوار میشــود و در قامت چارشانهی پدرم
چکهچکه از چشمهایم میریزد.

روایت زخم
سیدحبیب نظاری

و زخمها به دنیا میآمدند

اگر نبود این زخمی که روی دست راستم ،درســت باالی شستم نشسته،
ِ
رنگارنگ شــگفتانگیز جز مشتی
حتم ًا گمان میکردم که این همه خاطرات
ِ
خیال بافتهی ذهن کودکانهی من چیز دیگری نیستند .مگر میشود دنیای یک
کودک این همه رنگ داشته باشد ،این همه عطر و بو ،این همه طعم و این همه
حس زیبای فراموش ناشدنی .مگر میتواند دنیای کودکانهی انسان در الیههای
ذهن و در اعماق وجود او این همه زنده و تپنده باشــد که گویی همین دیروز
است ،همین امروز ،همین االن -میگویند آدمی نمیتواند دوسالگی خویش را
به یاد آورد ،پس من چرا دوسالگیام را روشــنتر و واضحتر از دو روز پیش
خودم میبینم .پس من چرا از دوسالگی خودم کنده نمیشوم .شاید به خاطر این
است که اولین تصاویر حضور من در این دنیای بیدر و پیکر در دوسالگی در
ذهن من نقش بستهاند .از پیش از دوسالگی چیز زیادی به یاد ندارم جز یکی
دو تصویر کم ِ
رنگ محو از زادگاهم در آبــادان ،از خانهی کوچکی که در آن
به دنیا آمدم ،از مزارع وسیع خیار و گوجه فرنگی و بامیه که متعلق به عموها
و شاید هم بخشی از آنها در دست پدرم بودهاند و آن بعد از ظهرهای شرجی

نفسگیر که پدرم مرا روی بلّهای در میان نخلهای
کنار رود بهمنشیر مینشــاند و خودش تا زانو در
آب میایســتاد و قالب بــه آب میانداخت،که
حاال میدانم نه برای تفریح که برای ســیر کردن
شکم خانوادهی پنج نفرهاش بوده .از تنهایی پدرم
چیزهای زیادی به یــاد دارم ،ا ّما نمیدانم چرا هر
وقت به یاد تنهایی پــدرم میافتم موجهای ریز و
آرام رود بهمنشیر و ســبزی نخلهای تناو ِر کنار
آن به یادم میآیند .هنوز عطر َســ َعفهای باران
خوردهی خیــس از یادم نرفتــه هنگامی که توی
نخلســتان ،زیر چتر آنها دراز میکشیدم و لذت
ِ
باران چند
میبردم از این که قطرات باقی ماندهی
دقیقهی پیش را روی سر و صورتم میپاشند و من
ِ
خورشید
از میان آنها خیره میشــدم به پرتوهای
تازه برآمده از پس ابرهــا و با آنها خیال میبافتم،
احساس میکردم این پرتوها انگشتهای خورشید
هستند که با آنها زمین را نوازش میکند .درست
نمیدانم کدام یک از این تصاویر مال روزهای پیش
از دوسالگی و کدام یک در بعد از دوسالگیام اتفاق
افتادهاند .چه فرقی میکند وقتی هنوز هم هر روز و
هر روز برای من در حال اتفاق افتادن هستند؛ گویی
که همین دیروز ،همین امروز ،همین االن.
اگر نبود این زخمی که روی دســت راســتم،
درست باالی شستم نشسته ،شاید گمان میکردم
که دنیای بعد از دوســالگی من خوابی بیش نبوده
است ،یا شاید هم از آن دست رویاهایی که کودکان
در آن دنیای زیبایی را برای خــود بنا میکنند و
دستی ناگهان از راه میرسد و همه چیز را به یکباره
ویران میکند .اما این زخم هنوز هست ،هر روز با
من حرف میزند و باور واقعــی بودن همهی آن
لحظات را به من میدهد .اگر دوســالگی را آغاز
کودکی انســان بدانیم کودکی من در روســتایی
کوچک ،کنار نهری جاری ،کنار نخلســتانی سبز،
جایی نزدیک به آسمان آغاز شــد .نمیخواستم
بنویســم «نزدیک به آســمان» که شــعر نگفته
باشــم؛ ا ّما چه میتوانم بنویسم به جز «نزدیک به
آسمان» وقتی باور دارم که آن روستا ،آن نهر و آن
نخلستان جایی «نزدیک به آسمان» بودهاند .دریغا
که من سالها در آنجا نفس کشیدم ،اما آسمان را
در نزدیکی خود احســاس نکردم و خاکی ماندم.
دریغا که من از آن همه نشانهی روشن به کوچه
باغی نرسیدم؛ آنجا که همه چیز بوی بال و پرنده و
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روایت
پرواز میداد زمینگیر ماندم؛ سنگ ماندم آنجا که همه چیز زنده و تپنده بود.
همه چیز حتی لبخند سید عدنان پدربزرگم ،که آن روزها هنوز مثل نخلهایش
تناور و استوار بود و اســباب بازیهایی که از لیف[ ]۲و ساقه و برگ درختان
خرما برای من میساخت .وقتی به خانهی ما میآمد آنها را جایی پنهان میکرد
و از من میخواست تا پیدایشان کنم .هنوز وقتی نخلی میبینم تنه و ساقههای
آن را بو میکنم به جستجوی نشانهای از عطر منحصر به فرد آنها .همه چیز،
حتی جعبههای مداد رنگی دوازدهتایی که پدرم از کشتیهای تجاریای که در
بندر پهلو میگرفتند برایم میآورد و من هنوز وقتی رنگ بنفش و صورتی و زرد
میبینم یاد دنیایی میافتم که یک روز با آنها برای خودم میساختم .همه چیز،
حتی خانهای که مادرم روی برگههای سفید دفتر نقاشی ،کشیدنش را به من یاد
میداد و هنوز هم وقتی خانهای میکشم میشود شبیه به آن .همه چیز حتی آن
پیراهن صورتی یکدست که مادرم از یک فروشندهی دورهگرد که سهشنبهها
با دوچرخه به محلهی ما میآمد ،برای قبولی در کالس اول ،برایم خریده بود.
همه چیز ،حتی آن سهچرخهی سفیدی که بال داشت و شبیه به هواپیما بود و
آن دوچرخهی زرد رنگی که زین آن پشتی داشت و سیمهای سفید ترم ِز آن
در یک آتشسوزی سوخته بودند و من چقدر گریه کرده بودم به خاطر آنها.
و آن کت و شلوار چهارخانهی شــیکی که روزهای عید میپوشیدم با پیراهن
کرم رنگی که یقهی آن زربافت بود .روزهای عید و مزهی شکالتهای کویتی
و عطر ُمشک و عود که از خانهی ما از جانب غرب تا میانهی نخلسان میرفت
و از جانب شرق تا میانهی روســتا .چقدر زندگی بود در نخلستان.چقدر قابل
لمس بود آواز بلبلهای خرما که فصل نداشتند و بیوقفه ترانه میخواندند و ما
گاهی در پای نخلها جوجههای تازه از تخم درآمدهی آنها را مییافتیم که یا
ُمرده بودند و یا برای یافتن راهی به باال تقلّی میکردند ،با آن چشمهای بستهی
درشت و آن پوست بیپ ِر شــفاف که از زیر آن تمام رگهای بنفشآبیشان
پیدا بود .چقدر صدا داشت جریان مداوم نهری که میان روستای ما و نخلستان
فاصله انداخته بود .و درخت ُکناری که در مجاورت آن ،که سرپناه گنجشکهای
روستا بود که هر صبح با هیاهوی آنها از خواب برمیخاستیم .چقدر مسیر خانه
تا مدرسهی ایرانمهر ُدمجنبانک داشت .مســیری که نیمی از آن از جادهی
آسفالت و نیمی دیگر از کنار تاالبهای فصلی آئینه مانندی که آسمان را در
خود نشان میدادند میگذشت .ما ا ّما مسیر نخلستان را بیشتر دوست داشتیم
میانبر میزدیم
و از میان نخلها
ُ
تا زودتر به تاالبها برســیم .از
تماشای پرندگان ساحلی که دسته
دســته به آنجا میآمدند ســیر
از تاالب ها که فاصله میگرفتیم
مجنبانک
ها
نمیشدیم و چشم از ُد ُ
صدای بوق کشتیهای پهلو
خواستیم
برنمیداشتیم ،شاید می
گرفته در کنارهی بندر ،ما را تا
از
بعد
مشان
به راز تکان دادن ُد
مدرسه بدرقه میکرد .از آن
ن
برخاست
شان
هر بار نشســتن و
روزها فقط همین زخم برای من
فاصله
که
ها
تاالب
پی ببریم .از
باقی مانده است
میگرفتیم صدای بوق کشتیهای
پهلو گرفته در کنــارهی بندر ،ما
را تا مدرســه بدرقه میکرد .از
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آن روزها فقط همین زخم برای مــن باقی مانده
است .همین زخمی که روی دست راستم ،درست
باالی شستم نشست در یک صبح اردیبهشتی که با
خواهرانم به نخلستان رفته بودیم تا قارچهایی که
بعد از باران بهاری ســر از خاک نم خورده به در
آورده بودند را جمع کنیم و من بازیگوشــی کرده
بودم و زمین خورده بودم و تکهای از یک شیشه در
دست من آرام گرفته بود .مادرم هر شب این زخم
را نوازش میکرد ،برایش قصه میگفت.
و الالیی میخواند و با دوا ُگلی و دستمالی سفید
آن را میبست و پدرم هر روز آن را رو به آفتاب
میگرفت .و من چقدر قصه گفتن و الالیی مادرم
را دوست داشتم که اص ٌ
ال دوست نداشتم این زخم
هیچ وقت هیچ وقت هیچ وقت خوب بشود.
چه میدانســتم این زخم یک روز شناسنامهی
خاطرات من خواهد شــد.که اگر نبود شاید باور
همهی این چیزها برایم غیر ممکن بود ،شــاید هم
همه را از یاد میبردم؛ کــه اگر نبود این زخم ،من
هنوز دست راســتم را از چپم تشخیص نمیدادم،
من هنوز هم بعد از گذشت نزدیک به چهل سال
از این زخم دست راســتم را با آن میشناسم ،هر
چند زخمهای عمیقتری هــم دیدهام؛ مث ً
ال زخمی

که در آوارگــی بعد از آن روزهــا در بیابانهای
میان خرمشــهر و آبادان بر پای چپم نشســت و
راه رفتن با پای برهنه روی خاک آفتاب خورده و
روی سنگهای ریز و درشت آتشناک بیابانهای
خوزستان را برایم دشوار میکرد ،ا ّما نه مادرم برای
این زخم قصه گفت و نه پدرم آن را رو به آفتاب
گرفت .پدر و مادرم دیگــر زخمهای زیادی دیده
بودند ،من هم و همهی آنهایی که با ما همســفر
بودند .دیدن زخم دیگر برای ما عادی شده بود در
روزهایی که جنگندههای دشمن روی سرمان سایه
میانداختند و ما مجبور بودیــم زیر بوتههای خار
پناه ببریم تا از دید آنها در امان بمانیم و خارهای
مهربان تن مارا میبوســیدند ،و زخمها ما به دنیا
میآمدند ،با ما نفس میکشــیدند ،راه میرفتند،
حرف میزدند ،گریه میکردند و میخندیدند.

بدون بوسیدن پیشانی نخلها

از الی نخلها بیرون آمدیم .نخلها عرق کرده
بودند .ما عرق کرده بودیم .من هشت ساله بودم و
َعبود هفت ساله .هنوز نمیتوانستیم مثل بچههای
بزرگتر ،تن به آب بزنیم و به آنطرف نهر برویم.
باید نهر را دور میزدیم ،از باریکه راه خاکی کنار

نخلستان مســافتی را طی میکردیم تا به روستا برسیم .من و عبود همسایهی
دیوار به دیوار هم بودیم و همســایهی دیوار به دیوار نهــری زالل که میان
خانههای ما و نخلستان ،که نخل به نخلش با ما هم بازی بودند ،فاصله انداخته
بود .نهری که تن زدن به جریان همیشگی آب آن ،رویای ما و همهی پسران
روستا بود .هر کسی که میتوانست از قسمت عریض نهر شناکنان خود را به
نخلهای آن طرف برساند و پیشانی یکی از آنها را ببوسد و برگردد برای خود
مردی شده بود .من و عبود هم کمکم داشتیم خودمان را برای مرد شدن آماده
میکردیم ،از وقتی مدرسهها تعطیل شده بود ،دور از چشم بزرگترها صبحها به
نخلستان میرفتیم .نخل ها هر صبح سایهی سعفهای درهم تنیدهشان را پهن
میکردند روی زمین ،پشت همین نخلها و در قسمتهای کم عمق نهر ،تمرین
شنا میکردیم .صدای اذان ظهر که از مســجد روستا بلند میشد پیشانی داغ
نخلها را میبوسیدیم و به خانه برمیگشتیم.
خانهی ما حیاط بزرگی داشت با دو در ،یک در به سمت روستا باز میشد
و در دیگر به سمت نهر و نخلستان .یوســف چندبار به ما گفته بود« :این نهر،
نهر عجیبیه ».یوسف پسرعمهی من بود که گاهی با خانوادهی خود از اهواز به
خانهی ما میآمد .من بعد از اینهمه سال تازه فهمیدم که یوسف تنها سه ماه از
من بزرگتر بود ،شاید به خاطر همین حرفهاش بود که همیشه فکر میکردم
باید چند سالی از من بزرگتر باشد .نمیدانستیم چرا این نهر برای یوسف عجیب
است ،نه من و نه عبود .یک روز از یوسف پرسیده بودم«:یوسف! چرا این نهر
برای تو عجیب است؟» یوســف لبخندی زده بود و گفته بود« :مگه نمیبینی
همیشه بیداره ...خواب نداره ،نه روز و نه شــب ...بیداره و آواز میخونه»...
یوسف راست میگفت ،لهجهی عجیبی داشت نهر ،ا ّما عجیبتر از لهجه آن،
شتابی بود که داشت .این را یوسف ندیده بود؛ شاید هم دیده بود و دربارهی
آن چیزی به من نگفته بود ،حتم ًا فکر میکرد هنوز من برای این حرفها خیلی
کوچکم .ا ّما من که شــبها با الالیی نهر به خواب میرفتم و صبحها با صدای
گنجشکهای درخت ُکنار تناوری که پشــت در خانهی ما،کنار نهر بود بیدار
میشــدم ،خودم رابه نهر خیلی نزدیکتر میدیدم .راست میگفت یوسف ،نهر
همیشه بیدار بود ،میخواند و پیش میرفت؛ انگار میخواست خودش را هر چه
سریعتر به جایی برساند ...ا ّما به کجا؟
به روستا که رسیدیم عبود گفت«:راستی شنیدی که عراقیا میخوان به ما
حمله کنن؟» گفتم«:عراقیا...؟» و
در حالی که نیشخندی میزدم ،به
سمت نخلستانهای عراق اشاره
کردم و گفتم« :عراقیا با ما دوستن
«راستی شنیدی که عراقیا
عبود ،هیــچ وقت به مــا حمله
میخوان به ما حمله کنن؟»
نمیکنن »...همین دو روز پیش
گفتم«:عراقیا...؟» و در حالی که
بود که گوشهای از نخلستانهای
نیشخندی میزدم ،به سمت
آن طــرف آتــش گرفتــه بود
نخلستانهای عراق اشاره کردم
و ما بچههای روســتا آنقدر سر
و گفتم« :عراقیا با ما دوستن
و صدا به راه انداختــه بودیم و
عبود ،هیچ وقت به ما حمله
بر پیتهای خالــی حلبی کوبیده
نمیکنن»...
بودیم که کشاورزان عراقی متوجه
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روایت
آتشسوزی شــده بودند و آتش را خاموش کرده بودند پیش از آنکه دامن
نخلهایشان را بگیرد .ا ّما راست میگفت عبود .چند روزی بود که بزرگترها هم
از چیزی به نام جنگ حرف میزدند .میگفتند بعثیها دبابههایشان را تا پشت
مرز آوردهاند .میگفتند صدام توی تلویزیون مصاحبه کرده و مصاحبهاش را
ناتمام گذاشته و گفته که ادامهی مصاحبه را در اهواز انجام خواهد داد .اما من
هشت ساله بودم و هشت سالگی باور جنگ را دشوار میکرد.
چهارشنبه بود .بوی ماهی سرخ کرده از خانهی ما ،توی کوچهی بن بست،
پیچیده بود .ناهار همهی چهارشنبههای ما ماهی بود و من برای همین به خوبی
به یاد دارم که چهارشنبه بود .دوچرخهی زرد رنگم که پدرم برای قبولی در
کالس اول ابتدایی برایم خریده بود را به دیوار کاهگلی خانه تکیه داده بودم.
تازه از نهر برگشته بودیم .عبود سرش را باال گرفت .انگار به دنبال چیزی توی
آسمان میگشت .بعد بدون این که حرفی بزند روی زین دوچرخهی من ایستاد
و با انگشت جایی از آسمان را نشان داد و فریاد زد«:طیاره ،طیاره ،طیاره» و بعد
نگاهم کرد و گفت« :نگفتم حبیب! ببین طیارهی عراقیهاست» .طیارهی عراقیها
بود یا نبود نمیدانم؛ ا ّما آن روز نه بمبی شلیک کرد و نه سر و صدایی به راه
انداخت .شب که شد ا ّما آسمان را طیارهها پر کردند .من و پدرم مثل هر شب
روی بلّهای که وسط حیاط پهن کرده بودیم دراز کشیدیم و بازی هر شبمان را
شروع کردیم .هر شب به آسمان پر ستاره چشم میدوختیم و شهابسنگها
را میشمردیم ،هر کس بیشتر شهاب جمع میکرد برندهی بازی بود .آن شب
ا ّما بازی ما فرق کرده بود .آن شب به جای شمردن شهابسنگها گلولههای
ضد هوایی را میشــمردیم .گلولهها از بس زیاد بودند رنگ آسمان را عوض
کرده بودند .آسمان آن شب آن قدر سرخ بود که دیگر ستارهها در آن دیده
نمیشدند .آن شب پدرم برای اولین بار برندهی بازی شده بود چون من همهی
حواسم پیش نهر و جریان مداوم آن بود .فکر این که این نهر به کجا میرود و
چرا این همه عجله دارد لحظهای رهایم نمیکرد.
من و پدرم از بازار ماهیفروشان خرمشهر برمیگشتیم .بازار تعطیل شده بود
مثل همه جای خرمشهر .کرکرهی مغازهها پایین بود و هیچ خبری از هیاهوی
همیشــگی ماهی فروشها نبود .حملهی عراقیها به خرمشهر حاال دیگر یک
خبر نبود ،چند بار هم صدای انفجار چیزی که بزرگترها به آن خمپاره و خمسه
خمسه میگفتند به گوش ما رسید .پدرم دستم را گرفته بود و با شتاب به دنبال
خود میکشاند .به پاسگاه خین که
رسیدیم دودی که از روستا بلند
شده بود پدرم را نگران کرد .من
همیشــه نگرانی پدرم را از رنگ
حملهی عراقیها به خرمشهر
چشم هایش میفهمیدم ،ولی این
حاال دیگر یک خبر نبود ،چند
بار سکوت سنگین او دستهای
بار هم صدای انفجار چیزی که
عرق کردهاش که دستهایم را
بزرگترها به آن خمپاره و خمسه
شتاب
محکم فشــار میدادند و
خمسه میگفتند به گوش ما
نشان
را
گام هایش هم نگرانی او
رسید .پدرم دستم را گرفته
از
وقت
هیــچ
میدادنــد .پدرم
بود و با شتاب به دنبال خود
مسیر
امروز
ولی
بیراهه نمیرفت
میکشاند
جاده آســفالت را به سمت خانه
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رها کردیم و از بیراهه رفتیم و این شــاید از همه
چیز بیشــتر مرا نگران میکرد .داشتم به این فکر
میکردم که نکند نهر هم نگران چیزی اســت که
این همه با شتاب راهی بود که به کوچهی بنبست
رسیدیم .پدرم ایستاد .در چوبی خانهی عبود باز بود
و عدهای از همســایههای دور و نزدیک جلوی در
خانه و داخل جمع شده بودند .پدرم ایستاد .دستم
را رها کرد .من به ســمت خانهی عبود دویدم .از
میان جمعیت رد شــدم و وارد حیاط بزرگ خانه
شــدم .یک لحظه از میان جمعیت دیدم که عبود
خوابیده است .به ســمت او رفتم که دستی مانعم
شد .دســت محســن برادر بزرگ عبود بود .به
چشــمهایش نگاه کردم .خیس بودند .دستش را
پس زدم و به ســمت جمعیتی که دور عبود حلقه
زده بودند دویدم .پدر عبود یــک لحظه مرا دید
و پتویی که دستش بود را روی عبود انداخت ،ا ّما
پیش از آن که پتو تمام بدن عبود را بپوشاند من او
را دیدم و نقطههای سرخ رنگ بزرگی که تمام بدن
او را پوشانده بودند.
روبروی نهر ایستاده بودم .نهر گلآلود بود و با
شتاب بیشــتری به جایی میرفت که نمیدانستم
کجاست .سرم را باال آوردم و نگاهم را دوختم به
نخلهای آن طرف نهر .دوست داشتم میتوانستم
تن به آب بزنم ،به نخلستان بروم و نخلها را در
آغوش بگیرم .نخلهایی که هنوز داغی بوسههای
عبود را بر پیشانی خود داشتند .تا به همه ثابت کنم
که مرد شدهام .عبود یک سال از من کوچکتر بود
ا ّما زودتر از من مرد شد .مردی که بوی جنگ را
زودتر از من احساس کرده بود .مردی که بیشتر
از من نگران شتاب نهر بود .مردی که برای اثبات
مردانگیاش نیازی به رد شدن از آب و بوسیدن
نخلها نداشت.

به خاطر جوجه بلبلهای خرما

عبود مرد شده بود .بدون رد شدن از آب نهر
و بدون بوسیدن پیشــانی نخلها .هم خودش و هم
خواهر پنج ســالهاش ســلیمه ،که بعدها شنیدیم
ترکش بزرگی از یک خمپاره چشــم راست او را
بوسیده بود .سلیمه را خیلی به یاد ندارم؛ حتم ًا به
مقتضای همسایگی بارها دیده بودمش ا ّما جز یکی
دو تصویر محو چیزی از او به یادم نمانده .تنها از
خواهرانم شنیده بودم که سلیمه از سر کودکی بارها

مسیر بهشت را از آنها پرسیده بود .این را در همان
روزهای آرام و پیش از این که او مسیر بهشت را
پیدا کند شنیده بودم ،یادم نمیآید که به این حرف
خندیده بودم یا نه؛ ا ّما خندهی دیگران را خوب به
یاد دارم و گریهی دیگران را بعد از این که سلیمه
مسیر بهشت را یافت و در آن قدم نهاد.
یک بار دیگر هم سلیمه را دیدم ،سالها بعد در
«قم» در نمایشگاه عکس دفاع مقدس در چارچوب
یک قاب غمگین ،کودکی زیر یک مالفهی ســفید
خوابیده بود و مردی دشداشــهپوش که اشک در
چشمهایش دیده میشــد کنار او ایستاده بود و به
جایی اشاره میکرد .درست یادم نیست که اشارهی
مرد به کودک بود یا به مسیری که ترکش آن را
طی کرده بود .مرد را شناختم محمود آقا همسایهی
ما،پدر عبود و سلیمه .مرد آرامی بود ،تکیده و قد
بلند با موهای جوگندمیِ همیشه کوتاه که صبحها با
یک دوچرخهی بیست و چهار از منزل خارج میشد
و به جایی میرفت و عصرها بر میگشت .همیشه
فکر میکردم اگر یک روز قرار باشد با خانوادهای به
یک سفر مشترک برویم حتم ًا آن خانواده خانودهی
محمود آقا خواهد بود؛ ا ّما این طور نشد .محمود آقا
دیگر خانودهای نداشت ،خانهای نداشت ،خانهی او
از اولین خانههای روستا بود که زیر بار زخم و اندوه
و دود شانه خم میکرد و صدای ضجه زدن مادری
و شاید خواهرانی از آن تا فراسوی نخلستان رسیده
بود .و بعد از آن صدای شیون مادران و خواهران

دیگر یکی یکی از خانههای روستا بلند شــد و کم کم در صدای جیغ خمسه
خمسه و انفجار خمپارهها که هر لحظه بیشتر و نزدیکتر میشد،گم شد .طیارهها
هم از راه رسیدند ،برای دیدن آنها دیگر نیازی به انگشت اشارهی عبود و باال
رفتن از زین دوچرخه نبود .این قدر پایین بودند که احساس میکردم اگر دستم
را بلند کنم یکی از آنها را میتوانم بگیرم .من چقدر ساده بودم که فکر میکردم
آنها برای بردن دوچرخهی زرد رنگ من آمده بودند .من که هنوز مثل عبود و
خیلی از کودکان روستا مرد نشده بودم که بدانم آنها برای بردن آسمان آمده
بودند ،برای بردن نهر آب و نخلستان،برای بردن گنجشکها و بلبلهای خرما
و ُدمجنبانکها شاید هم برای بردن عبودها و سلیمهها ...درخت ُکنار دیگر به
لهجهی گنجشکها ترانه نمیخواند؛ نهر دیگر آن نهر عجیب همیشگی نبود،
شتابناک بود اما گلآلود ،نخلها مثل همیشه ایستاده و صبور و سبز بودند؛ ا ّما
حس غریبی داشتند انگار دیگر مرا نمیشناختند.پدرم دستم را گرفته بود و به
دنبال خود میکشــید خواهرانم به دنبال ما میدویدند و مادرم برادرم «سید
جهاد» را که چند ماه بیشتر نداشت به سینهی خود چسبانده بود و به این سوی
و آن سو سرک میکشید .من تنها فرصت کردم که دوچرخهی زرد رنگم را
زیر تخت بزرگی که در حیاط خانه بود قایم کنم تا دست عراقیها به آن نرسد.
ای کاش میتوانستم نخلستان را هم زیر تخت پنهان کنم،با تمام نخلهایش به
خاطر جوجه بلبلهای خرما که تازه سر از تخم بیرون آورده بودند .اما نمیشد،
دست من در دست پدرم بود و کوچههای زخمی روستا را پا به پای اهالی آن
یکی یکی به سمت جادهی آسفالت ترک میکردیم ،تنها دلخوشی من این بود
که مسیر حرکت ما در جهت حرکت رود بود ،مرتب سر میچرخاندم و پشت
سرم را نگاه میکردم ،و از کوچهی بن بســت که در گرد و غبار و دود محو
میشد چشم برنمیداشتم ،نمیتوانستم بردارم .میشنیدم که بزرگترها میگفتند
سه روز دیگر،همه چیز تمام میشــود و ما به خانه برمیگردیم ،این حرف به
جای این که آرامم کند بیشتر غمگین و نگرانم میکرد .سه روز...؟ خیلی زیاد
بود ...یعنی این جنگ ویرانگر قرار بود سه روز دیگر در روستای ما بماند؟ سوار

27

روایت
کامیون یکی از اهالی روستا شدیم و به سمت خرمشهر راهی شدیم .تنها چیزی
که از آن جغرافیای ویران با خود بردم همین زخم بود ،همین زخمی که قرار
بود سه روز تمام من و او با هم تنها باشیم ،همین زخمی که روی دست راست
من درست باالی شستم نشسته است که اگر نبود...

منتظرم باش سه روز دیگر بر میگردم

سه روز از تنهایی من و زخمی که روی دســتم نشسته است میگذرد .سه
روز از آخرین نگاه من به کوچهی بن بست .سه روز از آخرین باری که صدای
آواز گنجشکهای درخت ُکنار را شنیدم ،سه روز از آخرین باری که پاهایم را
به خُ نکای دلچسب آب نهر سپردم ،سه روز از آخرین دویدنهای من البهالی
نخلها ،سه روز از آخرین دیدار من با اهالی ســاده و بیادعای روستا،که هنوز
چهرههایشان را فراموش نکردهام .سه روز فرصت کوتاهیست برای فراموشی.
فراموشی زمانی به سراغ آدمی میآید که زخمی روی دست نداشته باشد .من
ا ّما با زخم رفاقت دیرینهای دارم .این زخم به من اجازهی فراموشی نمیدهد،
حتی اگر سه روز از آخرین روزی میگذرد که مادرم استکانهای کمر باریکش
را در سینی چیده باشد و مثل همیشه به انتظار آمدن من و پدرم چشم به در
چوبی خانه دوخته باشد .سه روز فرصت کوتاهیست حتی اگر سی و هفت سال
طول بکشد.
راست گفته بودند اهالی روستا ،سه روز دیگر همه چیز آرام میشود و ما به
خانه باز میگردیم .من هم دارم برمیگردم بعد از سه روز که سی و هفت سال
طول کشید .حاال دیگر مرد میانسالی شدهام با چهرهای شکسته و موهایی سفید.
آیا هنوز چیزی از من به یاد نخلها مانده است؟ آیا هنوز آب نهر طعم پاهای مرا
به یاد دارد؟ آیا درخت ُکنار مرا خواهد شناخت؟
جمعه اول مرداد  ۱۳۹۵اخبار ســاعت چهارده امروز را به عنوان گرمترین
روز سال اعالم کرده بود .سالی که گرمترین سال در چند سال گذشته است.
ما در گرمترین ساعات روز ،در گرمترین شهر ایران ،اهواز ،ناهار را در خانهی
خواهرم میخوریم و به ســمت خرمشــهر حرکت میکنیم .من ،پدرم ،سید
محمد ،برادرم و سید حسین ،پسر خواهرم .سید احمد که مهمانش بودیم موفق
نشــد ما را از رفتن منصرف کند ،گفت« :امروز نرید ،خودتون هم از شــدت
گرما چیزتون نشه ،ماشینتون خراب میشــه» و ماشین ما خراب شده بود در
آبادان ،ا ّما به هر شکلی بود راهش
انداختیم و راهمان را به ســمت
خرمشهر ادامه دادیم .خیابانهای
خرمشــهر را به ســمت شلمچه
تنها چیزی که از آن جغرافیای
پشت سر میگذاشــتیم .نزدیک
ویران با خود بردم همین زخم
به دوکیلومتر بعد از شلمچه به پل
بود ،همین زخمی که قرار بود
نو میرسیم ،به جایی که حسین
سه روز تمام من و او با هم تنها
فهمیده در آن آســمانی شد .و
باشیم ،همین زخمی که روی
کمی جلوتر فِلش سفید رنگی روی
دست راست من درست باالی
یک تابلوی صورتی که روی آن
شستم نشسته است که اگر
نبود...
نوشته «یادمان شهدای کربالی
چهار ،نهر خین» به ما مسیر راه را
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نشان داد .همجهت با فِلش پیش رفتیم ،از خط راه
آهن گذشتیم و به جادهی خین رسیدیم .این همان
جادهای است که وقتی دســت در دست پدرم از
خرمشهر بر میگشتیم و به آن میرسیدیم ،من دلم
پر میزد برای رسیدن به خانه .مادرم استکانهای
کمر باریکش را در ســینی میچید .بشقابی را از
شیرینی خانگی پر میکرد .روی تختی که در حیاط
بود مینشست و منتظر رســیدن ما چشم به در
چوبی خانه میدوخت .حاال هر چه پیش میرفتیم
بوی خاک روستا را بیشتر احساس میکردم .وارد
فرعی شــدیم و بعد از چند دقیقه توقف کردیم.
دو ســاعت مانده بود به غروب خورشید .سه روز
پیش هم کــه آخرین نگاهم را به روســتا دوخته
بودم دو ساعت مانده بود به غروب .سید حسین
گفت« :رســیدیم دایی! این روستای خین است».
روســتا بود ،ا ّما کوچه نداشــت ،ا ّما خانه نداشت،
ا ّما نخلستانی دیده نمیشد ،ا ّما نهری در کار نبود.
پیاده شدیم ،پدرم تنها توانسته بود بایستد و نگاه
کند ،ایستاده بود و نگاه میکرد .درست مثل همان
روزی که عبود مرد شده بود .از او پرسیدم خانهی
ما کجاست؟ ســری تکان داد که یعنی نمیدانم.

قدم گذاشتم روی شانهی آوار و با نقشهای که توی
ذهنم داشتم به ویرانهای نزدیک شدم که احساس
میکردم باید خانهی ما باشــد .خانهی ما بود؛ ا ّما
دیوار نداشت ،در نداشت ،پنجره نداشت ،درخت
ُکنار هم رفته بود.
سه روز چشم انتظاری که البته سی و هفت سال
طول کشیده بود برای او هم طاقتفرسا بود .انگار
گنجشکهایش را در ساک گذاشــته و به جایی
دور رفته بود .آن چه مانده بود خاک بود و خاک
و خاک .خاکی که همه چیــز را در دل خود نهان
کرده بود .روی تلّی ایستادم که فکر میکردم زیر
آن باید تختی باشد ،که سه روز پیش دوچرخهی
زرد رنگــم را زیر آن قایم کرده بودم .مشــتی از
خاک را برداشــتم ،آن را بوییدم و در گوش آن
زمزمه کردم:
تو هم مثل دل من دردمندی
دل خود را کبوتر میپسندی
تمام آسمان در سینهی توست
چقدر ای خاک ،پیشانی بلندی!
گفته بودند ســه روز دیگــر برمیگردند؛ پس
کجا هستند اهالی روســتا؟ کجاست مادر من که

با رســیدن ما اســتکانهای کمر باریکش را از چای تازه دم پُرکند؟ کجا بود
محمود آقا پدر عبود و سلیمه که سوار دوچرخهاش بشود و به جایی برود که
ما نمیدانیم کجاست؟ چرا خبری از سید محمد و پسران پُرجنب و جوشش که
تنها مغازهی روستا را داشتند نیست؟ جاسم با آن دوربین کهنهاش کجا مشغول
شکار لحظههاست؟ ُم ّلیه امینه معلم قرآن روستا که من کوچکترین شاگردش
بودم ،ام جواد و سید باقر چرا نیستند تا حسینیهی سادات را دوباره علم کنند
که شــور و حال محرم باز هم در رگهای روستا جاری شــود و موکبهای
عزاداری مثل همیشه از روستاهای اطراف به روستای ما بریزند .عمه زهرا که
خیاط روستا بود کجاست تا با ت ّکههای باقی مانده از پارچههای خیاطیاش برای
من ریش و سبیل درســت کند و به من بگوید«:ببین دیگه مردی شدی برای
خودت!» و مادرش بیبی کمیله پُکی به ســیگارش بزند و در جواب او بگوید:
«مرد شدن مگه به ریش و سبیله؟» چقدر این حرف بیبی کمیله برایم عجیب
بود ،ا ّما زود دانســتم که مرد بودن نه تنها به ریش و سبیل نیست بلکه به رد
شدن از نهر و بوسیدن پیشانی نخلها هم نیست .در گوش خاک زمزمه کردم:
دلی اهل تو ّکل داری ای خاک!
و یک دنیا تح ّمل داری ای خاک
هزاران اللهی گم گشته دارم
نشان از این همه گل داری ای خاک؟
دلم میخواســت دل خاک را زیر و رو کنم تا همهی کودکیهایم را و همهی
گمشدههایم را پیدا کنم .ولی به غروب چیزی نمانده بود و پدرم نگران رسیدن شب
بود ،شب در آن محدودهی ویران شده چه میتوانست با دل او بکند که این همه
تالش میکرد هر چه سریعتر از آنجا خارج شویم؟ تنها آنچه رو به رویم بود را
برداشتم؛ بقایای دوتا از اسباببازیهایم که آتش خاطراتی را در دلم روشن کردند،
تکهای از یک ماشین و بخشی از یک اســلحه که با پدر و مادرم از آبادان خریده
بودیم .یک تکه پوسیده از پیراهنی صورتی که مادرم برایم از فروشندهی دوره گرد
خریده بود و قطعهای از دیوار اتاق مهمانی که پدرم تــازه آن را رنگ کرده بود؛
میخواستم آن را به پدرم نشان بدهم و به او بگویم«:ببین بابا رنگ اتاق خشک شده،
حاال میتوانیم دوباره فرشش کنیم»؛ ا ّما ترسیدم از این که چنگ بیندازم به دلش.
راه که افتادیم شب شده بود و پدرم به آسمان نگاه میکرد دلم میخواست به او
بگویم« :بیا شب را همین جا بمانیم و بازی کودکی را ادامه بدهیم ،زیر آسمان بخوابیم
و شهابسنگها را بشماریم» اما
ترسیدم که آتشفشان درد را در
سینهاش بیدار کنم .آخرین نگاهم
را به ویرانههای روســتا انداختم و
دلم میخواست دل خاک
به خانه کودکیهایم گفتم« :منتظرم
را زیر و رو کنم تا همهی
باش برمیگردم و نشانههایم را از
کودکیهایم را و همهی
دل تو بیرون میکشم ،آن وقت تو
گمشدههایم را پیدا کنم .ولی
هم میتوانی سینهی من را بشکافی
به غروب چیزی نمانده بود و
به جستجوی زخمهایی که میدانم
پدرم نگران رسیدن شب بود
بسیار دوســت داری راز آنها را
بدانی .منتظرم باش سه روز دیگر
بر میگردم.
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دیدارِ باکالسها

روایتی از دیدار رهبر انقالب با نخبگان استان کردستان

مهدی قزلی
http://alefyaa.ir/?p=4328

اردیبهشت سال هشــتاد و هشــت همراه رهبر انقالب بودم در سفرشان به
کردستان برای نوشتن .چیزهایی نوشتم اندازه یک کتاب که منتظرم بشود چاپش
کرد .حاال به بهانه هشــتمین سالگرد این سفر شاید بد نباشــد بریدهای از این
سفرنامه را منتشــر کنم .آنچه میخوانید روایت دیدار نخبگان استان کردستان
است با رهبرشان.

پنج شنبه صبح  ۲۴اردیبهشت دیدار با نخبگان

ِ
معمول  ۲روز گذشته ،بعد از خوردن صبحانه جمع شده بودیم در حیاط
طبق
هتل جهانگردی برای رفتن به محل برنامه كه دیدار با نخبگان اســتان بود.
اتوبوس هم آمده بود .قبل از سوار شدن محافظها جلوی خبرنگارها را گرفتند
تا كارتهایشان را ببینند .این تیم حفاظت هیچ چیزش قابل پیشبینی نیست.
گاهی كارت نشــان میدهیم و میگویند فقط همراه حاج علی میتوانیم داخل
بشویم .گاهی در طول روز یك بار هم كارتمان را نمیبینند .به آقای بهرخ که
از مسئولین روابط عمومی بیت بود گفتم« :كارت برای چی میبینید؟» گفت:
«چون االن شما را نمیشناســیم آقای قزلی!» كارتم را نشان دادم و رفتم باال.
چند نفری كارت همراهشان نبود ،از جمله حاجآقایی كه تازه آمده بود و نماز
جماعت راه انداخت و ســخنرانی بعد از نماز را .كمی چانه زد و باالخره رفت
كارتش را بیاورد .حاج علی منتظر نماند و اتوبوس را راه انداخت .یكی دو نفر از
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جمله حاج آقا جا ماندند.
جلوی مجتمع فرهنگی امــام خمینی كه برای
آموزش و پرورش بود ،جمعیت زیادی ایســتاده
بودند به انتظار .در و دیوار پر بود از شــعارهای
ُكردی .كسانی كه در حیاط مجتمع بودند و داشتند
با هم گپ میزدند یا شربت میخوردند ،آدمهای
باكالسی بودند كه از وجناتشان معلوم بود آدم
حسابی هستند .بینشان پیرمرد بسیار تكیده ولی
شیكپوشی توجهام را جلب كرد .پیرمرد به كمك
پســر جوانی كه همراهش بود راه میرفت .بدنش
میلرزید و قدمهایش كوتاه و آهسته بود اما انگار
كه شب عروسیش باشــد لباسهای بسیار تمیز و
احتماالً گرانقیمتی پوشیده بود .صورتش را كامل
اصالح كرده بود و لبخند میزد.
آقای شــعبانی را آنجا دیدم .ســام و علیكی
كردیم و گــپ كوتاهی زدیــم .از صحبتهای او
متوجه شــدم آقا از یك هفته قبل از ســفر همه
برنامههایشان معطوف به كردستان بوده و مطالعه
درباره اتفاقات ،تصمیمات و مسائل كردستان .وسط
صحبتم با آقای شــعبانی حاج آقای پیش نماز را
دیدم كه خودش را رسانده به محل برنامه.

نخبهها كمكم وارد سالن میشدند .من هم بعد
از گشــت و گردش كوتاهی در آن اطراف ،رفتم
سمت در ورودی .موقع وارد شدن دیدم حاجآقای
پیشنماز سر فندك و ســیگارش با محافظ بحث
میكند .پیش خودم گفتــم :فندك را یادت مانده
بیاوری ،آنوقت كارتت را نیاوردی؟
ســالن به نظرم  ۸۰۰-۷۰۰صندلی داشت كه
داشتند پر میشدند .تریبونی كه برای نخبهها در
نظر گرفته بودند تا صحبتشان را بكنند ،حدود ۷
متر با صندلی آقا (که وسط سن بود) فاصله داشت.
نیم ســاعتی به همین منوال گذشت تا سالن پر
شــد و باالخره آقا آمد .همه صلوات فرستادند و
شعار و باالخره نشســتند .مجری پشت میكروفن
رفت و خوشآمد گفت .به زبان كردی و فارسی ،با
تسلط و اعتماد بهنفس .از قاری دعوت كرد قرآن
بخواند .قاری هم با صدای خیلی خوبی قرآن خواند.
بعد از قرآن ،زنی از بین جمعیت ســعی كرد شعر
بخواند كه نشد چون صدایش خوب نمیرسید .جو
جلسه كه آرام شــد آقا به مجری آفرین گفت به
خاطر اجرای خوبش و تاكید كرد اگر مطالبی كه به
زبان كردی گفت هم به زیبایی مطالب فارسیاش
باشد ،این آفرین مضاعف است.
اولین نفری كه از جمع نخبگان استان صحبت
كرد ،كاك احمد قاضی مترجم زبانهای مختلف به
فارسی و ُكردی و مولف خودآموز كردی بود .قاضی
در بین صحبتهایش اشارهای به زمان خلفا كرد
و شیوه حكومت مركزی و حكام والیات و ایاالت
مختلف و شاید منظورش این بود كه میشود ضمن
داشتن حكومت مركزی ،به استانها هم اختیارات
بیشتری داد .در پایان هم به نمایندگی از اهل ادب
و هنر استان گفت كه در انتخابات ریاست جمهوری
مشاركت جدی خواهند داشت.
بعد از قاضی ،كاك فردین صادق ایوبیِ نقاش،
مجسمهساز و گرافیست پشت تریبون قرار گرفت.
جوانتر بود ،تیشرت آســتین بلند پوشیده بود و
عینكش بند بلندی داشت .كاغذی دستش بود و از
روی آن مطالبش را میگفت .مطالب منسجم ،فكر
شده و خیلی خوب تنظیم شده بود .از جمله مطالبی
كه گفت این بود كه :از فرهنگســتان زبان فارسی
میخواهیم به زبان كردی به مثابه یك فرصت نگاه
كند .با اینكه خودش گرافیست و مجسمهساز بود
ولی صحبتهایش عمومیتــر و در حوزه فرهنگ

بود .بعدتر فهمیــدم در تهران زندگی میكند و برای این مراســم خودش را
رسانده سنندج .آقا بعد از صحبتهای او گفت :مطالبتان را لطفا بدهید به ما.
و یك نفر از مسئولین رفت و كاغذهای او را گرفت.
نفر بعدی اكرم بهرامچی شاعره بیجاری بود كه آمد فقط شعر خواند.
بعد از بهرامچی ،كاك جمشید خیرآبادی صحبت كرد كه مربی تیم كشتی
فرنگی بود .او هم مطالب منسجم و فكر شدهای بیان كرد .وسط صحبتها هم
به دست نوشتههایش نگاه میكرد تا چیزی جا نیفتد .پیشنهاد جالبی هم به آقا
داد و خواست ایشان یكی از سالها را به نام سال ورزش نامگذاری كند .بعد از
تمام شدن حرفها آقا خواست او هم مطالبش را بدهد كه باز یكی از مسئولین
همانجا دستنوشتههای او را گرفت.
دكتر حامد قادرزاده استاد دانشگاه كردستان نفر بعدی بود كه صحبت كرد
و نظراتش را گفت .وسط صحبتهای او نفر سومی را دیدم كه دوربینی دست
گرفته و دارد عكس میگیرد .او به خاطر نزدیکیاش به مســئولین دفتر نشر
راحتتر از ما رفت و آمد میكرد .احتماالً یكی از عكاسها خواسته بود برود
و از پشت سر دكتر قادرزاده جوری كه آقا هم در کادر باشد عكس بگیرد.
مرد میانسال آفتاب سوختهای به نام كاك محمد حسین صادقی ،كشاورز
نمونه اســتان ،نفر بعدی بود .متن نیم صفحهای بامزهای نوشــته بود كه فقط
خیر مقدم و تشكر داشت و نه هیچ تقاضایی .كاك محمدحسین خیلی با لهجه
صحبت كرد و وقتی میخواست «معظم» مقام معظم رهبری در نوشتهاش را
بخواند ،تپق زد .بعد از صحبتش رفتم سراغش و خواستم متنش را بگیرم .دیدم
در نوشــتهاش یك ابرو بین مقام و رهبری باز كردهاند و معظم را نوشتهاند.
احتماالً كار یكی از متملقین حاضر در ســالن بوده .متن كشاورز نمونه سرشار
از محبت و احترام و صمیمیت بود .اص ً
معظم تپقی نداشت.
ال احتیاجی به آن
ِ
دختر جوانی به نام خانم تارا احمدی به عنوان پژوهشگر و مهندس و دارنده
مقاالت بینالمللی و ...از افراد دیگری بود كه دعوت شد برای صحبت كردن.
برخالف انتظار خوب صحبت نكرد؛ پراكنده و هول.
بعد از او ماموســتا مالعمر صالحی آمد پشت تریبون .او دیوان حافظ را به
كردی ترجمه كرده بود ،البته به نظم .خودش گفت تا حاال  ۲۷۰غزل انجام شده
و از سختی ترجمهی شعرهای عمیق حافظ گفت .بعد یكی از شعرهای ترجمه
شده را خواند .وقتی میرفت بنشیند آقا گفت :افسوس كه شعرهای كردی را
نمیفهمیدم وگرنه بیشتر استفاده
میكردم .انگار قبل از ســفر باید
یك دوره زبان كردی میدیدم.
كردها نســبت به زبانشــان
سالن به نظرم ۸۰۰-۷۰۰
حساسیت خاصی دارند .تقریب ًا هر
صندلی داشت كه داشتند پر
حرفی به فارسی میزنند یك بار
میشدند .تریبونی كه برای
هم همان را به كردی میگویند.
نخبهها در نظر گرفته بودند تا
حتی پارچه نوشتههایشــان هم
صحبتشان را بكنند ،حدود
بیشتر كــردی بود .بــه نظرم
 ۷متر با صندلی آقا (که وسط
اهمیــت كردی بــودن حرفها
سن بود) فاصله داشت
و شعارها برایشــان از فهمیده
شدنش بیشتر بود ،چون نه رهبر
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انقالب كردی میدانست نه بیشتر همراهانش.
آخرین نفر از كســانی كه صحبت كرد ،دكتر بایزید مردوخی بود كه قبالً
رییس صندوق ذخیره ارزی كشــور بوده و االن جزو اســاتید به نام دانشگاه
كردستان .اول حرفهایش (كه بیشتر اقتصادی و علمی بود) به آقا گفت :شما
میزبانید و مهمان نیستید .مجری بعد از دكتر مردوخی صحبتهایی به زبان
كردی كرد و معلوم شد باالخره نوبت به آقا رسیده .وقت خیلی زیادی نمانده
بود تا ظهر .یك نفر از داخل جمعیت بلند گفت«:بــر جمال محمد صلوات».
صدای صلوات سالن را پر كرد و بعد سكوت شــد .آقا با بسماهلل شروع كرد:
«بسیار جلسه شیوا و دلنشینی است برای من این جلسه .اگر چه بیانات خوبی؛
شافی و وافی ،دوستان و برادران بیان كردند و دو ساعت و اندی در خدمتتان
بودیم لكن من هیچ خسته نیســتم و آمادهام و آماده بودم كه از دیگر حضار
مجلس هم مطالبی را بشنوم».
همین موقع یك نفــر دیگر از جمع بــا زبان كردی جملــهای گفت و در
پایان درخواســت صلوات كرد كه جمع دوباره صلوات فرستاد .آقا هم پشت
میكروفن صلوات فرستاد و ادامه داد« :البته ظهر نزدیكه و وقت اذان و نماز و
محدودیتمان فقط از این ناحیه است .این را از این باب گفتم كه احتمال دادم
در بیان این مجری محترم اشاره شد كه فالنی خسته است .نه من هیچ احساس
خستگی نمیكنم اما تا ظهر قهرا ً بیشتر وقت نیست».
اص ً
ال حس خوبی نبود كه آقا حرفها و شــعرهای كردی مجری و صحبت
كنندهها را متوجه نمیشد .رسم مهماننوازی این بود كه كردها فارسی حرف
بزنند تا شــبهه پیش نیاید .حداقل چیزهایی كه آقا بایــد میفهمید را خوب
بود به فارســی میگفتند .آقا درباره حرفهای نخبگان گفت كه از آنها در
تصمیمسازی استفاده خواهد شد .بعد به سابقه آشــناییاش با آثار بخشى از
نخبگان كرد هم اشاره كرد« :به مناســبت حضور آقاى احمد قاضى  ...بگویم
كه من شاید چهل سال پیش یا بیشتر ،اولین ترجمه را از مرحوم محمد قاضى
(برادر احمد) خواندم كه گمان میكنم ترجمه كتاب «مهاتما گاندى» نوشــته
رومن روالن بود .هم كتاب ،كتاب بسیار ممتازى است ،هم ترجمه محمد قاضى
حق ًا ترجمه برجسته و ممتازى است .چند سال بعد هم ترجمه دیگر ایشان را
ِ
«جان شیفته» است؛
از یك اثر بسیار مهم دیگرى از رومن روالن خواندم كه
به نظرم سه ،چهار جلد است ،با نثر بسیار فاخر و حقیقت ًا مرصع و مزین .البته
من از جهت اینكه ترجمه چقدر با
اصل مطابق اســت ،اظهار نظرى
نمیتوانم بكنم؛ كســانى كه زبان
اص ً
ال حس خوبی نبود كه آقا
اصل را میدانند ،آنها باید اظهار
حرفها و شعرهای كردی
نظر كنند ،لیكن از نظر زبان و نثر،
مجری و صحبت كنندهها
حق ًا یك چیز برجستهاى است .ما
را متوجه نمیشد .رسم
با آثار مترجمین و نویســندگان
مهماننوازی این بود كه كردها
فارسى آشنا هســتیم و تقویم و
فارسی حرف بزنند تا شبهه
ارزیابى این آثــار ،فى الجمله در
پیش نیاید .حداقل چیزهایی كه
ذهن هســت .با این محاسبه ،به
آقا باید میفهمید را خوب بود به
نظر من ترجمــه مرحوم قاضى
فارسی میگفتند
ترجمه برجستهاى است .من البته
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خود ایشــان را هم یك بار دیدم؛ در اواخر دوران
ریاست جمهورى در شیراز در كنگره حافظ با ایشان
مالقات كردم كه حنجره ایشــان هم مشكلى پیدا
كرده بود ،چند جملهاى با ایشان صحبت كردیم».
یا مرحوم عبد الرحمن شرفكندى (هژار) كه
دوستان اشــاره كردند« .حق ًا كار بسیار بزرگى را
انجام داده؛ این ترجمه كتاب قانون ابن ســینا یك
كار پیچیده و مركب و بسیار ارزشمند است .هزار
ســال این كتاب كه به زبان عربى و به وسیله یك
ایرانى نوشته شده ،در طول قرنها در دانشگاههاى
بزرگ پزشكى عالم مورد اســتفاده قرار گرفته ،به
فارسى ترجمه نشــده بود .من اطالع داشتم كه تا
اندكى قبل ،مث ً
ال شاید تا صد سال قبل ،در مدارس
پزشكى كشــورهاى اروپایى ،قانون به عنوان یك
مرجع مطرح بوده و به زبانهــاى اروپایى ترجمه
شده بوده؛ اما فارسىزبان از دانستن قانون محروم
بود! در سالهاى اواســط ریاست جمهورى به این
نكته توجه كردم كه ما چرا قانون را ترجمه نكردیم.
یك جمعى را صدا كردم ،گفتم بیایید همت كنید
قانون را ترجمه كنید .یك حكمى داده شد و رفتند
دنبال این كار .خوب ،این كارها عشق الزم دارد؛ با
حكم و با فرمان انجام نمیگیرد .در همین اثنا به من
خبر دادند كه این كتاب ترجمه شده و (به نظرم
كتاب حدود هشت جلد است) كتاب مرحوم هژار
را آوردند .من كتاب را كــه خواندم ،حاال ما نه از
پزشكى سررشته داریم ،نه نشستهام این كتاب را

با متن عربى قانون تطبیق كنم ،دیدم هر كسى این
كتاب را بخواند ،حق ًا و انصاف ًا در مقابل استحكام و
استوارى این نثر زیبا سر تعظیم فرود مىآورد .من
البته ایشان را نمیشناختم ،پرسیدم ،گفتند ایشان
ُكرد هســتند .بعد هم چند ســال قبل اطالع پیدا
كردم ایشان از دنیا رفتند».
«یا با بعضى از شــعراى كرد آشــنا هستم كه
مرحوم ستوده ،سید بزرگوار ،از جمله آنهاست كه
شاعر خیلى خوبى هم بود .با ایشان از اوایل انقالب
تا همین اوقاتى كه ایشان مریض شد و آمد سنندج
ماند و همیــن جا هم ظاهرا ً از دنیــا رفت ،انس و
آشــنایى پیدا كردیم .یا مرحوم گلشن كردستانى
كه قبل از اینكه خودش را ببینم ،شعرش را دیده
بودم و خودش را هم از نزدیك مشاهده كردم .این
آشنایىهاىِ فىالجمله هست و شخصیت فرهنگى
مردم كرد ،به عنوان یك حقیقت ثابت و روشــن
در ذهن بوده ،اما امروز از نزدیك یك نمایشگاه از
ظرفیت نیروی انسانی كردستان را اینجا در واقع
من مالحظه كردم و این براى من بســیار مغتنم و
ارزشمند بود».
آقا یك جایی در صحبتهایش هم گفت« :در
این دو روزى كه از حضور من در كردستان گذشته،
بیشتر غلبه با توصیف دلیرىهاى مردم كرد بوده
اســت لیكن حق ًا و انصاف ًا من این جور یادداشــت
كردم كه زیبایىهاى دیگر این مجموعه انســانى
و این بخش جغرافیایی كشــور ،بر جنبه دلیرى و

شهامت و شجاعت این مردم كه یكى از خصوصیاتشــان است ،غلبه دارد.
زیبایىهاى زیادى در این استان هست :اخالق خوش ،صداى خوش ،طبیعت
زیبا ،شعر لطیف ،ادبیات واال ،فكر روشن ،دل با ایمان».
از بین همه این بخش صحبتهای آقا حواسم پیش آن كلمه «یادداشت» بود.
دوست داشتم بدانم ایشان یادداشت روزانه مینویسد یا نتبرداری میكند یا
یادداشت سخنرانیاش بوده .اص ً
ال كی وقت میكنند برای یادداشت نویسی .فقط
در سفر مینویسند یا كار هر روزشان است ...این كنجكاوی یادداشت آقا داشت
خفهام میكرد كه ایشان گفت« :نظام جمهورى اسالمى مطلق ًا با نگاه تبعیضآمیز
نگاه نمیكند ،نه به كردستان و نه به هر نقطه ویژه دیگرى در سرتاسر كشور.
اینكه ما بارها تكرار كردیم كه تنوع اقوام را ما براى كشورمان یك فرصت به
حساب مىآوریم ،این یك حقیقت است این را به طور قاطع من اعالم میكنم.
نه امروز هســت ،كه من از نیت خودم و دل خودم حرف میزنم ،نه در طول
زمانهاى گذشــته چنین چیزى بوده .نظام جمهورى اسالمى محور قضاوتش
اسالم و ایرانى بودن است؛ اسالم و ایرانیت».
چه حالی دارند میكنند این سردبیران روزنامهها و خبرگزاریها با این همه
تیتر یكی كه آقا برای خبرهایشان درست میكند.
یك جای دیگر صحبتشــان هم به عقبماندگی كردستان اشاره كردند و
ریشهاش كه برمیگشــت به سیاســتهای پهلویها و قاجار و من باز درگیر
كلمهای فرعی در آن صحبت شدم...« :همین روزها كتابى دست من است ،دارم
میخوانم كه انسان واقع ًا حیرت میكند .كو آن غرور ملى؟! كو آن عزت ملى؟!
كو آن احساس افتخار به ایرانى بودن؟! كو آن تكیه به این ملتى كه این همه
گذشته و میراث تاریخىِ شرافتمندانه دارد؟! هیچكدام در دوران رژیم طاغوت
وجود نداشت؛ پهلوىها یك جور ،قبل از او قاجارها یك جور دیگر؛ یكى از یكى
بدتر .نظام جمهورى اسالمى این بساطها را به هم زده».
«كتاب»ی كه دست آقا است ،چیست؟ این روزها یعنی كدام روزها یعنی در
ِ
«دشتبان» احمد دهقان
سفر یا قبل از آن؟ یعنی ایشان هم مثل من كه كتاب
را و آقای فتاحی كه كتاب « شمایل مانا» را با خودمان آوردهبودیم تا شبها
بخوانیم ،برای خودش كتاب آورده بخواند؟
آقا دعا كرد كه این جلسه براى آینده كردســتان و آینده كشور با توفیق
الهى منافع بزرگى را به همراه داشته باشــد و با یك صلوات جلسه تمام شد.
برگزید ههای اســتان كردستان
بیآنكه شلوغی مراسمهای دیگر
را درســت كنند از سالن خارج
آقا دعا كرد كه این جلسه براى
شــدند .بعضی هم ســمت سن
با
آینده كردستان و آینده كشور
رفتند تا نامهها و طرحهایشــان
به
توفیق الهى منافع بزرگى را
را بدهند .ما هم از ســالن زدیم
صلوات
همراه داشته باشد و با یك
بیرون .كنار در ورودی حاجآقای
های
جلسه تمام شد .برگزیده
پیشنمــاز را دیــدم كــه بین
شلوغی
استان كردستان بیآنكه
شیشــه عطر و مهــر و خودكار
از
كنند
درست
مراسمهای دیگر را
و وســایلهای اضافی شــركت
سالن خارج شدند
كنندگان ،دنبال فندكش میگشت
و البته پیدایش كرد.
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قبرهای خالی

احمد سوسرایی

http://alefyaa.ir/?p=4153

ماشینی که جلوی پایم ترمز زد ،تا «سوســرا» نمیرفت .ولی میتوانست نزدیک
آنجا پیادهام کند .جلوی پادگان پیاده شدم و کولهام را به دوش انداختم و کتابها را
برداشتم .جادهی آسفالت را در پیش گرفتم و رفتم .درختها از دو طرف ،چترشان را
انداختهبودند روی آسفالت جاده .به پیچ اول که رسیدم سربازی روی دکل دیدبانی
پادگان ایستادهبود و من را که کوله به پشت و پالستیک کتاب به دست پشت سیمهای
خاردار به سمت روستا میرفتم ،تماشا میکرد .توجهی بهش نکردم .هشت ساعت
نشستن روی صندلی اتوبوس ،خسته و نخوابیدن دیشب ،خوابآلود و کالفهام کردهبود.
پیاده رفتن هم قوز باال قوز شدهبود .سه ،چهار تا پیچ را رد کردم و گهگداری از بین
درختهای دو طرف جاده ،از میان بوتههای خار و تمشک ،خشخشی میآمد و توجهم
را جلب میکرد .همیشه این طرفها سگهای وحشی نگهبان پادگان را دیدهبودم.

پیچ آخر را که رد کردم ،قبرستان را دیدم؛ قبرهای ورم کرده میان درختهای
مازو و ولیک و آلو .روی سه تا قبر پارچههای سیاه دیدم .به قبرستان که رسیدم دیدم
کنار آن سه قبر نوی پوشیده ،سه قبر آماده دیگر هم هست ،که هنوز پوشیده نشدهاند.
انگار منتظر کسی بودند .منتظر کی؟ اصال داخل آن سهتای دیگر ،کی دفن شدهبود؟
تا جایی که یادم بود ،وقتی که به تهران میرفتم اینجای قبرستان ،این قبرها نبود؛ یعنی
چه شدهبود؟ فکرم به جایی قد نداد .از پل ورودی زرد رنگ و آهنی روستا عبور کردم
و جاده سرباالیی را در پیش گرفتم .هیچ کسی در کوچهها و خیابانها نبود .انگار امروز
صبح ،مردم روستا ،همگی با هم خواب مانده بودند ،حتی آنهایی که کارمند بودند و
صبح زود باید سرکار میرفتند .به درختچههای کنار جاده ،مثل پل «روردی» ،پارچه
سیاه نصب بود .حتی روی پرچم فلکهی کوچک اول روستا .حتی به دیوار مخابرات و
بهداشت و مدرسه .از کنار خانهای رد میشدم ،صدای ضعیف زنی میآمد ،انگار داشت
گریه میکرد ،بین گریهاش اسمی را تکرار میکرد .اما نتوانستم بفهمم چه اسمی بود.
به در حیاطمان رسیدم و آیفون را زدم .داخل که شدم مادرم را دیدم کمرش را
با چادری بستهبود و روی سکو ایستاده بود .پدرم پیراهن مشکی پوشیده ،جلویم ظاهر
شد و احوالم را پرسید .کوله را از دوش گرفتم و از پلهها باال رفتم .روی سکو نشستم
تا نفسی چاق کنم .تازه وقتی پدرم از در خانه بیرون رفت یادم افتادهبود که بپرسم
قضیه آن قبرها چیست و چرا او هم مشکی پوشیده؟ از مادرم که پرسیدم انگار داشت
کابوس شب گذشتهام را برایم تعریف میکرد .معدن زمستان یورت منفجر شده بود.
عدهای مرده بودند و سه نفر از اهالی روستا هم جز آنها بود و از سه نفر دیگرشان هنوز
اثر و خبری نبود .یکی از آن سه نفر فوتی ،همسایه دیوار به دیوارمان بود و یکی از آن
محبوسین توی معدن ،پسر عموی پدرم ،مهدی.
مهدی الغر بود و قدبلند و تیز و فرز .هر صبح جمعه برنامه کوه داشــتیم .از ما
جلو میافتاد و به قدمهایش نمیرسیدیم .شوخ و حساس بود .ده یازده ماهی بهشان
حقوق نداده بودند و آن جمعه آخری از وضع بد مالی و مشکالت خانوادهاش ،از پول
مدرسه علیرضا ،پسر هشت سالهاش و از هزینه بیمارستان محمدجواد دو سالهاش،
که با آبجوش دست و گردنش سوختهبود ،مینالید .نشستم پای تلویزیون ،گزارشگر
داشــت از روند خاکبرداری معدن گزارش میداد .گفت که امروز یک نفر دیگر از
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آن دوازده نفر محبوس توی تونل را بیرون کشیدهاند.
همین؟ همسایه ما تا کی منتظر میماند؟
ظهر لباس مشکی پوشیدم و به خانه «خاله بنی»،
مادر مهدی رفتم تا تسلیت بگویم .تا حال و روزشان
را ببینم .هادی ،همسایه مهدی ،هم جز محبوسین توی
معدن بود .از خانهشان صدای گریه و ناله میآمد .دور و
بر خانهشان شلوغ بود .هرکسی برای تسلیت یا دلداری
دادن میآمد .یکی از همسایهها داغ داشت و دیگری هم
نگران بود که همان داغ بیاید روی دلش .دخترعمهام،
زن مهدی خیلی بیطاقتی میکرد .مادرش هم از بس
گریه کرده بود ،صدایش درنمیآمد .زنها دور و بر اتاق
نشسته بودند و دلداری میدادند .خودشان هم گریه
میکردند .همه زنها با هم گریه میکردند .گوشهای
نشستم و به موکت زل زدم .رقیه ،زن مهدی ،با تلفن
حرف میزد و فسوفس گریه میکرد .حال ندار بود و
هر لحظه ممکن بود از حال برود .محمد جواد ،پسر دو
سالهاش گوشــهای خوابیده و چادری رویش انداخته
بودند .رقیه تلفنش که تمام شــد اصرار کرد کســی
ببردش معدن ،برود آنجا بنشیند تا وقتی که مهدی
را بیرون بیاورند .از اتاق بیرون رفت و چند نفری هم
دنبالش رفتند تا مانع رفتنش به آنجا شوند .خاله بنی
از نو ،گریه را سرگرفتهبود:
 بَمیره مارِت ،مهدی ...ازت بَمیره مارت ...جوانم...خدایا چرا این بال سرم آمد ...بمیره مارت...
سرم پایین بود و نزدیک بود بغضم بترکد .مردها
همه رفته بودند معدن ،من آمده بودم اینجا دلداری
بدهم ،اگر گریه میکردم ،بیشتر ناراحتشان میکردم.
بلند شــدم و گوشــه صورت خاله بنی را بوسیدم و
دلداریاش دادم و امیدوارش کردم که حتما مهدی را
پیدا میکنند و میآورندش خانه .اما نمیدانستم که این
حرفم چیزی را درست نمیکند .وقتی آمدم بیرون و به
پدرم که معدن بود زنگ زدم ،فهمیدم هیچ امیدی به
زنده بیرون آمدن محبوسین نیست.

نامهای به معلم کالس اول
یک سناتورِبازنشسته

سید احسان حسینی نسب
http://alefyaa.ir/?p=3981

سالم خانم چوبکار ،خوبی؟ مرا میشناسی؟ مرا یادت میآید؟ چهره من توی
خاطرت مانده؟ بعید میدانم فراموش کرده باشی؛ اگرچه بیست و چند سال از
آن روزها میگذرد .من و سی -چهل تا پسر بچه هفت ساله دیگر که با دماغهای
آویزان و کله کچل یک سال وقت شریفتان را در دبستان فیاض بخش -که بعد
شد مدرسه راهنمایی و بعدتر هم شد یک مرکز کار و دانش -گرفتیم و شما با
حوصله نشستی تا از ما آیندهساز بسازی .خوبی خانم چوبکار؟ میدانی چند سال
گذشته؟ بیا اینجا کنار من بنشــین ،فقط چند دقیقه کنار من بنشین تا برایت از
همهی این سالها که بر ما گذشت حرف بزنم ،اصال غمباد نگیری یک وقتها،
گوش کن فقط ،فقط میخواهم حرف بزنم خانم چوبــکار؛ باد کردهاین گلویم
بهخدا .ورم کرده گلویم از بس حرف نزدم با کسی.

بیا اینجا ،بنشــین روبروی من .کاش قلمم بشــکند و این نامــه را برایت

ننویسم ،اصال هنوز هم دیر نشده .میتوانم ننویسم،
میتوانم مثل همه نامههایی که از طرف شاگردها
به معلمهایشان نوشته میشود ،روزهای خوشی را
برایتان آرزو کنم و به خدا بسپارمتان؛ اما نه ،انگار
نمیشود .باید بگویم چه گذشته بر ما در این بیست
و چند سال نبودنت .خانم چوبکار؛ تو را به خدا بیا
اینجا ،روبروی من بنشین .آرام و صبور ،مثل همان
روزهای مهر و آبان بیســت و چند ِ
سال پیش که
توی دبستان فیاضبخش گریههامان ،دعواهامان،
ونگونگمان را تحمل میکــردی ،بیا و فرزندان
غیورت را تحویل بگیر .گوش کــن به من ،که از
حرف انباشته شدهام و گوش کسی محرم حرفهای
من نیست .به من گوش کن .این حرفها را فقط تو
ِ
گوش دیگری نیست که صالحیت
میتوانی بشنوی.
شنیدن این حرفها را داشته باشد.
بیست سال پیش دوست داشتم شما مادر من
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باشــی؛ خیلیهای دیگر هم توی همان کالس دوست داشــتند شما مادرشان
باشی .بس که مهربان بودی خانم چوبکار .من ،وحید ،رسول و جمشید همیشه با
هم دعوا داشتیم سر اینکه شما بالقوه میتوانی مادر کدام یک از ما باشی و شما
بالفعل مادر همه ما بودی .پس به حرمت همــان ن ُه ماه مادری که توی اطاق
نمور و نمناک کنج حیاط دبستان فیاضبخش و پشت میزهای شکسته در حق
من و سی چهل تا پسربچه هفت ساله با کلههای زخم و زیلی روا داشتی بیا ،بیا
اینجا و مثل یک مادر بنشین روبروی فرزندت که حاال میخواهد حرف بزند با
مادرش؛ فرزندی که دیگر بزرگ شده ،مرد شده ،ریش و سیبیلی برای خودش
درآورده ،فرزندی کهاز روزگار سیلی خورده است و درد را چشیده است و با
مفهوم درد آشناست.
اگر من یادت مانده باشــم حتما وحیــد را هم فراموش نکــردهای ،یادت
میآید که پدرش فــوت کرده
بود؟ یــادت میآید مادرش هر
چند روز یک بار میآمد مدرسه
اگر من یادت مانده باشم
و با شما صحبت میکرد؟ حتما از
حتما وحید را هم فراموش
شما میخواســت که به او بیشتر
نکردهای ،یادت میآید که
محبت کنیــد .چرا کــه بعد از
پدرش فوت کرده بود؟ یادت
صحبت با مادر وحید شــما با او
میآید مادرش هر چند روز
مهربانتر میشدید .یادم میآید
یک بار میآمد مدرسه و با شما
مادرش از ما هم که دوســتان و
صحبت میکرد؟ حتما از شما
همکالســیهای او بودیم تقاضا
میخواست که به او بیشتر
او
میکرد با او رفیق باشــیم؛ با
محبت کنید
دوســتی کنیم .میخواست اگر
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وقتی وحید با ما درشــتی کرد ،به دعوا طلبیدمان،
کوتاه بیاییم .به ما میگفــت« :این بچه پدر ندارد،
برادر و خواهری هم ندارد ،شما برادرانش باشید».
این یکی را شما حتما در جریان نیستی ،اما من خوب
یادم است که مادر وحید وقتی رفتیم کالس چهارم
عمرش را داد به شما .عصر بود ،مادرش توی یکی
از فرعیهای خیابان شهباز تصادف کرد .وحید در
یازده سالگی یتیم شد.
چه ماتمــی دارم ،االن کهاینها را برای شــما
مینویسم .اما این رنجنامه هنوز تمام نشده .اصال
هنوز نقطهی اوج ماجــرا را برایت نگفتهام .خوب
اســت که برایت حرف نمیزنم و مینویسم .اگر
روبرویم نشسته بودی ،نمیتوانستم در چشمهایت
نگاه کنم و اینها را برایت بگویم .حاال که مینویسم،
راحتترم .اگرچه همین حاال هم وقت نوشتن دستم
روی کلیدهای کیبورد میلرزد .میدانم حتما تو هم
رنج میکشی .تو خیلی مهربان بودی .مادر همهی ما
بودی و مادر از شنیدن آنچه که در سالهای دوری
بر فرزندانش گذشته ،غمگین خواهد شد.
وحید بعد از مرگ مادرش آواره شــد .کسی
را نداشــت مگر عموی ناتنیاش که وضع خوبی
داشت ،اما تریاک هم میکشید .توی محلِ ما بهاین
آدمها میگفتند «سناتور» .به تریاک مرغوبی که
میکشیدند هم میگفتند «سناتوری» .عموی وحید
سناتور بود .توی میدان شوش گاراژ بزرگی داشت.
ِ
ِ
جنس مرغوب ،از
تریاک سناتوری هم میکشید.
مرز گذشتهِ ،
طبع عموی ناتنیاش .بعد از مرگ
باب ِ
مادر وحید دیگر او را ندیدم .گم شد توی همهمه
این شــهر درندشــت .تنها خبری که از او داشتم
این بود کــه توی گاراژ عمــوی ناتنیاش در یکی
از پسکوچههای میدان شــوش شاگردی میکند.
شده بود اوراقچی .شنیده بودم ماشین دزدی اوراق
میکند و دیگر درس نمیخواند .این را هم شنیده
بودم که گاهی وقتها بــرای عمویش تریاکی از
اینطرف و آنطرف جور میکند و شــبها را هم
توی همان گاراژ کنار سگ سیاهی که تا صبح الی
آهنپارهها و بوی گس روغنسوختهی ماشینهای
دزدی زوزه میکشد ،میچسباند به صبح.
وحید را چهار سال پیش توی محله قدیمیمان
دیدم؛ محله مادربــزرگ .بزرگ شــده بود .قد
کشــیده بود؛ اما بلند باال نشــده بود .خمیده بود
انگار .دستهایش بزرگ شده بود اما زبر و سیاه

و چروکیده بود .چشمهایش گود افتاده بود؛ کاپشن
پارهای پوشــیده بود و توی محل مادربزرگ ،شَ ر
میکرد .التهای محل اســمش را گذاشته بودند
«وحید ریکا»ِ .
لقب «ریکا» هم بیدلیل نبودها؛ با قد
بلند و اندام الغرش سنخیت داشت .روزی نبود که
عربدهای نکشد و توی محلهی مادربزرگ داد و قال
راه نیندازد .مثل همان سالهای همکالسی بودن در
مدرســهی فیاضبخش .توی محلهی مادربزرگ
داد و بیــداد میکرد ،اما طبل تــو خالی بود .یکی
ِ
طرف دعوا سیبیلکلفت از آب درآمده
دوبار که
بودند و گرفته بودند به قصد مرگ زده بودندش،
فهمیدم هارت و پورت زیادی میکند .خانم چوبکار!
میدانم باورت نمیشود ،اما همان وحید را میگویم
به خدا؛ همانکه شما گاهی وقتها بیشتر محبت
نثارش میکردی تــا توی همــان عوالم کودکی
گردنش را کلفت کند برای ما و ادعا کند شــما او
را بیشتر از ما دوست دارید و بیشتر از آنکه ماد ِر
ما باشید ،مادر او هستید .همان وحید که وقتی شما
سر زنگ ریاضی ،دایرهای روی تخته سیاه کالس
کشیدی و پرسیدی« :اسم این شکلی که روی تخته
کشیدم چیه؟ هو م ممم ...وحید تو بگو» و او به جای
اسم دایره با همان زبان کودکانه و با شیرینزبانی
ذاتیاش گفت« :گردالی» .و شــما چقدر با محبت
خندیدی و در آغوشش گرفتی و بوسیدیاش .همان
وحید بیچاره که بعد از مرگ مادرش آواره شد و
آخرش شــد مهمان گاراژ عموی ناتنیِ معتادش؛
ِ
تریاک «سناتوری» میکشید و بعد
همان که اولها
ِ
تریاک «گداکشــی» که نامرغوب و ناخالص بود.
همان وحید که آنقدر اعتیادش زیاد شد که عموی
ناتنیاش از گاراژ انداختش بیرون و شد دورهگرد.
همان وحید که قدش بلند شده بود اما شانههایش
افتاده بود؛ انگاری که روزگار بارش را انداخته باشد
روی دوش او.
آه از همهی زحمتهای مادرانهات خانم چوبکار.
آه از آن همه خون دلی که برای ما خوردی؛ آه از
آن آیندهای که قرار بود ما بسازیمش .این حرفها
را نزدم که بگویم روز آخــری که وحید را دیدم،
وســط معرکهای بود توی یکی از فرعیهای محله
ِ
موادفروش محــل به پا کرده بود و
مادربزرگ با
داشت یکریز عربدهی خماری میکشید؛ ننوشتم
که بگویم وسط عربدهکشی برق چاقویی که دست
وحید ریکا دادند ،ســینهی موادفــروش را درید؛

ننوشــتم که بگویم وحید ریکا آخرش شد «قاتل»؛ ننوشــتم که بگویم دادگاه
برایش حکم قصاص برید و وحید بیچاره هم کسی را نداشت تا رضایت خانواده
مقتول را بگیرد .نه ،اصال برای اینها این نامه را ننوشتم ...نوشتم که بگویم این
هفتهها که میگذرد ،وحید روزها و ســاعتها و دقیقهها را در تنهاییِ غریبی
سپری میکند و منتظر است تا یک روز در سلولش را باز کنند و ببرندش پای
چوبه دار؛ تنهای تنها ،مثل تمام این بیست سال...
در این ماهها بعضی از رفقای دوران دبســتان را دیدم .بعضیها را اتفاقی،
بعضیها را به قراری و وعدهای .برای هرکدامشــان که داستان وحید را گفتم
لبخندی زدند و سری به تاسف تکان دادند؛ چندتاییشان اصال وحید را به یاد
نداشتند .بین همهی آنها که وحید را میشــناختند و مرا ،و در آن گذشتهی
ِ
مشترک جمعی هم حضور داشــتند هیچ پناهی بهتر از شما نبود .هیچ گوشی
امینتر و هیچ دســتی مهربانتر
و هیــچ خلوتی بهتر از ســیاهیِ
مانتوی بلند شما پیدا نکردم که
بشنیم و این حرفها را در تاریکیِ
وحید روزها و ساعتها و
آن بزنم و اندوه وحید را در آن
تنهایی غریبی
دقیقهها را در
ِ
بگسارم .میدانم که خانم چوبکار
سپری میکند و منتظر است تا
هنوز ماد ِر پسرهای بیست و چند
یک روز در سلولش را باز کنند
ســال پیش اســت و یقین دارم
و ببرندش پای چوبه دار؛ تنهای
هیچ مــادری در هیچکجای عالم
تنها ،مثل تمام این بیست
سال...
فرزندش را فرامــوش نمیکند.
راســتی روزتان مبــارک خانم
چوبکار.
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سعید چگینی
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در یک شرکت معتبر  ITهمکار بودیم .او در بخش خدمات پس از فروش
و من در بخش فروش .در گعدههای شرکت بیشتر آشنا شدیم تا عصر جمعهای
که بیهیچ مقدمه پای درکه خواســتگاری کردم .با کوله کوهنوردی و لباس
خاکی ،از پلنگچال برگشته بود .حدود یک ماه بعد جواب مثبت داد .موضوع
خواستگاری را هم با پدرش در میان گذاشته بود .پیشنهاد کرد با او هم صحبت
کنم .آذرماه بود .لباس رسمی پوشیدم .دفتر حوزه هنری سرراست بود« :حافظ
 نبش سمیه» راس ساعت  ۱۱که قرار داشتیم رسیدم .نشانی دفترش را پیداکردم .طبقه سوم حوزه هنری .وارد که شدم ،به خانمی که مسئول دفترش بود
سالم دادم و درخواست مالقات کردم.
پرسید قرار قبلی داشــتید؟ هنوز جواب نداده بودم که در اتاقش باز شد.
با چهرهای گشاده ســام کرد .از آخرین باری که دیده بودمش ،الغرتر شده
بود .هنوز پیراهن مشــکی عزا را درنیاورده بود .خجالت کشیدم که هنوز سه
ماه از فوت مادرش نگذشته ،بحث خواستگاری را پیش کشیده بودم .به گرمی
دستهایم را فشرد و تعارف کرد داخل .تعارف کرد و نشستم .چای را جلویم
گذاشت و احوالپرسی کرد .از شدت استرس و اضطراب ،گردش خون در سرم
را حس میکردم .همکارانم تعریف کرده بودند که مراســم معارفه خواستگار
با پدر عروس آینده شاید غیررسمی باشد ،ولی تاثیرگذار است .تاکید کردند
قرار است شمرده صحبت کنی .سواالت پدرزنها هم از قبل مشخص است :از
خودت میپرسد و داشتههایت! خانه ،ماشین ،مستغالت....
در ذهنم شمارش معکوس را میشمردم برای آغاز سواالت .یادش آمد که
قبال مرا دیده است ،یکبار در بیمارستان که بعد از عمل قلب که با همکاران
شــرکت به عیادت رفته بودیم و یکبار هم در مراســم ختم مادرش .حرف
مادر که شد ،چشمانش پر از اشک شــد .تقویم رومیزی را پیش کشید .گفت
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این تقویم از  ۱۲مهر تکان نخورده اســت .بعد از
مادر ،گذر زمان برایم بیمعنی است .دیگر دوست
ندارم روزهای بدون مادر را ببینم .از مادر گفت.
از دوستیشان که  ۶۳سال قدمت داشت .مادری
که بعد از فوت پدر ،مردانه ایستاد و جوانیاش را
پای بچهها گذاشت .اشک آرام از گونهاش پایین
آمد.آرامش این مرد ،آرامم میکرد .چشمانش را
که با دستمال پاک میکرد ،از زندگیاش گفت که
آرام و ساده است .از عشقی که به فرزندانش دارد
و آرزویی جز خوشــبختی آنها ندارد .تنها سوالش
این بــود« :میانهات با کتاب چطور اســت؟» من
هم برایش گفتم که کتاب زیاد میخوانم و بعضی
مواقع هم چیزی مینویسم .خیلی خوشحال شد و
تشویقم کرد.
تلفن اتــاق زنگ زد .جلســه داشــت و باید
میرفت .عذرخواهی کرد و تا راهرو بدرقهام کرد.
خواستگاری به خوبی پیش رفت .در جلسه بله برون
زمانی که حرف مهریه شــد ،همه صحبت کردند
جز او که خاموش بود .آخر حرفش را زد :هر چه
خودشان توافق کردند! والسالم عقد کردیم .آنقدر
غرق در خوشی بودیم که کمتر فرصت میکردم با
او همکالم شوم .چندین بار هم خواستم بروم کیهان
بچهها یا حوزه هنری که هربار اتفاقی افتاد و نشد.
سه ماه گذشت.
ظهر پنجشنبه  ۵اردیبهشت و نزدیک روز پدر
بود .میخواستم چرت بزنم و بعدش بروم بیرون
و برای پدر و پدرهمســرم لباس بخرم .لباس آبی
روشن را برای او در نظر گرفته بودم .خوابم برد.
انگار در چاهی عمیق افتاده بودم .ته ته چاه بودم.
با صدای مادر از خواب پریدم .گوشــم نمیشنید.
انگار لبخوانی میکــردم .لبهای مــادر تکان
میخورد و من چیزی شبیه ایت میفهمیدم« .حال
پدر مریمجان بد شــده .گفت خودت را برسانی
بیمارستان لقمان الدوله».
اخبار ســاعت  ۹شــب کــه تلویزیــون خبر
درگذشتش را اعالم کرد ،من و بسیاری از نزدیکان
و همســایگان تازه فهمیدیم مردی که ساعت ۸
صبح کیف به دست آرام به سمت ایستگاه اتوبوس
میرفت و حدود  ۱۰شــب با ســرویس چاپخانه
کیهان برمیگشت ،که بود و چه جایگاهی داشت...
حاال چهارسال است که تقویم رومیزی ما ،روی
 ۵اردیبهشت  ۹۲مانده.

سفرنامهایتالیا
علیاکبر شیروانی

رم گردی

شهرها و کشورها باردارند .شهر و کشورها باردار کلماتاند ،کلماتی که به
آنها معنای میبخشد .با شنیدن اسم مکان ،شــهر و کشوری کلماتی به ذهن
شنونده میرسد که فرزندان آن شهر و کشورند .کشوری که تمدن و فرهنگ
غنی داشته باشد کلمات بیشــتری در دل خود دارد و در گوشه و کنار پنهان
میکند .شهرها و کشورها به نسبت فرهنگشان اوالدهای خلف بسیار یا اوالد
ناخلف بسیار دارند و البته شهرها و کشورهای کم فرزند و عقیم کم نیستند.
ایتالیا کجاســت؟ کشــور توتی ،مالدینی ،دل پیرو ،روبرتو باجو ،کاناوارو و
بوفون؟ کشور تیمهای انتر میالن ،یونوتوس ،ناپولی ،آ .ث .میالن یا ورزشگاه
ســن پائولو ،یوونتوس آرنا و توترین؟ کشــور کارگردانهایی چون تورناتوره،
دسیکا ،برتولوچی ،ویسکونتی ،آنتونیونی و فلینی؟ کشور داوینچی و بوتوچلی و
فرانچسکا و مودیلیانی و رافائل و میکلآنژ؟ کشوری که معمارانی از نسل پیزانو،
برونلسکی ،المبرتی ،روستی تا روسی و آلبینی ساختهاند؟
این لیست خیلی طوالنیست .هرکسی به فراخور عالقهی شخصیاش لیستی
میتواند تهیه کند .اما ایتالیا برای من پینوکیوست .بله ،داستان دوستداشتنی

پینوکیو و گربهنره و روباه مــکار از ایتالیا و از قلم
کارلو کلودی میآید .کلــودی پینوکیو را در قرن
نوزدهم نوشــت و از آن روز بسیاری از چیزهایی
را که دربارهی ایتالیا میدانیم در داستان و فیلم و
کارتون پینوکیو میتوانیم پیدا کنیم .آن ساختمانها
ســنگی و بلند را یادتان هســت؟ نماهای چوبی
مغازهها و ســایهبانهای نیمهباز را یادتان هست؟
ســادگی و فانتزیهای پینوکیو و پدر ژپتو چطور؟
مکر و حیلهی روباره مکار چطور؟
ایتالیــا کشوریســت غنــی و در ادبیات هم
نویســندگان مشــهوری دارد .امبرتو اکو هنوز از
ستارههای درخشان آســمان ادبیات جهان است.
ایتالو کالوینو جریانساز نسل نو نویسندگان ایتالیایی
بود .قلم گینزبورگ جــادو میکند وقتی دربارهی
مسائل پیش پا افتاده مینویسد .داستان کوتاههای
موراویا پیوند واقعیــت و خیال اســت .بوتزاتی،
پاوزه ،تابوکی ،توتــزی ،پدس و دلــوکا هرکدام
آجری از عمارت ادبیات ایتالیا هستند .کوچههای
سنگفرش و قدیمی رم با ساختمانهای به جا مانده
از دورههای مختلف معماری علیرغم همهی زیبایی
و چشمگیریشــان همهی ایتالیا نیست .آجرهای
پنهانی چون اینان دارد.
تا از فرودگاه به هتل برســیم و برای قدم زدن
برویم بیرون شده بود حدود ســاعت  ۹به وقت
محلی .تفاوت دو ساعت و نیمی به کمکمان آمد
که چند ساعتی بتوانیم توی بافت قدیمی شهر قدم
بزنیم .از روی نقشــه چند جای دیدنی نزدیک را
نشــان کردیم و پیاده راه افتادیــم .تکه به تکهی
کوچههای رم تلفیقی از معمــاری باروک ،رومی،
رنسانس و گوتیک را نشان میدهد .از کنار ایستگاه
مترو رد میشدیم که مسیر کج کردیم و از داخل
ایستگاه گذشتیم .کتابفروشی بزرگ و هاللیشکلی
توجهم را جلب کرد .کتابفروشی تعطیل بود .ویترین
جذاب و دیدنی داشت .گذشــتیم و کنار کلیسای
سانتا ماریا اعمال ســیاحت مبنی بر گرفتن عکس
سفلی و غیر ســلفی را به جا آوردیم .داشتیم قدم
میزدیم و مابقی اعمال سیاحان را به جا میآوریم
که ناگهان چشمم افتاد به ویترین کوچک مغازهای
قدیمی در یکی از گذرهای فرعی .چند پینوکیوی
کوچک داشتند به عابران و مسافران نگاه میکردند.
کسی حواسش به پینوکیوهای کوچک نبود و آنها
هم تالشی برای جلب توجه نداشتند .اما پیوندی که
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از کودکی من و شاید میلیونها آدم شبیه من میآید باعث شد چند دقیقه به
احترام پینوکیو و جناب کلودی بایستم و عکسی به یادگار بگیرم .ایتالیا یکی از
کلمات و فرزندانش را در جایی ناخواسته و پیشبینینشده در معرض دید من
قرار داده بود .به ایتالیا آمده بودم ،به کشور پینوکیو.

شهر نامریی

هیچکس به اندازهی ایتالو کالوینو رم را نمیشناســد .هیچکس به اندازهی
ایتالو کالوینو ایتالیا را نمیشناسد .این حکم کلی وحشتناک است .انگار که همهی
آدمهایی را که در ایتالیا و رم به دنیا آمدهاند را میشناسم و همهی آنها را با
هم مقایسه کردهام و به این نتیجه رسیدهام که هیچکس به اندازهی کالوینو ،رم
و ایتالیا را نمیشناسد .اما چنین نیست .نه زبان ایتالیایی میدانم و نه حوزهی
تخصصی مطالعاتیام مربوط به آن است .فقط از رهگذر داستانها و رمانها با
کشوری که چند روز مهمان شهرهایش هستم آشنا شدهام و میدانم با چنین
شناخت کمی چنان ُحکمی محکمی صحیح نیست .اما گشتوگذار امروز سخت
مرا شیفتهی نگاه کالوینو کرد تا حدی که چنین مبالغهای در حقش بکنم .دلیلش
را مختصر عرض میکنم.
ایتالو کالوینو ســهگانه مشــهوری دارد بــه نامهای با ُرون درختنشــین
و شــوالیهی ناموجود و ویکنت
شقهشده .کاش به هر سه کتاب
دسترسی داشتم تا بخشهایی از
رم مملو از شوالیههای ناموجود
هر سه را اینجا میگذاشتم اما فقط
است .امروز اولین جایی که
شــوالیهی ناموجود در دسترسم
دیدیم کولوسئوم بود .هرکس
اســت .در بخش اول کتاب این
داستانی یا فیلمی دربارهی
چنین آمده اســت« :پادشاه جلو
شوالیهها و گالدیاتورها دیده
شوالیهای ایستاده بود که زرهی
باشد با نما و معماری کولوسئوم
سرتاپا ســفید به تن داشت .فقط
آشناست
حاشــیهای باریک به رنگ سیاه
اطراف زره دیده میشــد .به جز
این ،کوچکترین نقص و عیب یا
لکه و فرورفتگی در سراسر زره وجود نداشــت و باالی کالهخود دستهای پر،
معلوم نیست متعلق به چه پرندهای ،با نقش و نگار فراوان همچون رنگینکمان
در اهتزار بود ».کالوینو توضیحات و توصیفات مفصل از شوالیه را ادامه میدهد
تا میرسد به« :شارلمانی خطاب به او گفت :و شما که اینقدر به سر و وضعتان
رسیدهاید[ ]...پس چرا نقاب کالهخودتان را باال نمیزنید تا صورتتان را ببینم؟
شوالیه هیچ حرکتی نکرد .دست راســتش که با دستکش آهنی کام ً
ال جفت و
جوری قلتاق زین را گرفته بود آن را بیشتر فشرد .در همان حال به نظر آمد
دست چپش که ســپر گرفته بود کمی لرزید ]...[.صدا از شکاف میان نقاب و
چانهبند به وضوح شنیده شد :چون من وجود ندارم ،اعلیحضرتا ]...[.سپس با
حرکتی مطمئن ولی کمی ُکند نقاب کالهخودش را باال زد .توی زر ِه ســفید با
پرهای زیبای رنگارنگ هیچکس نبود».
رم مملو از شوالیههای ناموجود است .امروز اولین جایی که دیدیم کولوسئوم
بود .هرکس داســتانی یا فیلمی دربارهی شــوالیهها و گالدیاتورها دیده باشد
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با نما و معماری کولوســئوم آشناست .بناییست
دایرهای کــه چنان که میگویند محل مســابقات
گالدیاتورها بوده و چه داستانپردازیهایی پیش
و پس آن .نمای بیرونی کولوسئوم زیباست و بعد
از پرداخت  ۱۲یورو وارد شــدیم .طبقه به طبقه
پر از جمعیت بود و مثل مطب پزشکها مشغول
حســاب و کتاب شــدیم که روزانه چقدر درآمد
اینجاســت .سر به آسمان گذاشــت بنابر برآورد
جمعیتی که دور دایرههای طبقات در حال تماشــا
بودند .بساط عکس و سلفی غوغا میکرد .با همان
بلیط و با بیرون آمدن از کولوســئوم و طی کردن
دو ـ ســه دقیقه راه به رومن فروم رســیدیم .باز
همهی وسائلمان را از گیت گذراندیم .رومن فروم
ویرانهایســت بزرگ که بیننده را مقهور خودش
میکند .گویا روزگاری میدان اصلی رم باستان بوده
و هر بخشی به سیاست و دین و تجارت اختصاص
داشت ه است .چیزی شبیه میدان نقشجهان اصفهان
خودمان اما با ســاختمانهای سنگی خیلی بزرگ
و مجســمههای متعدد و نه مثل نقشجهان بههم
پیوسته .ســاختمانهای اینجا حسابی از هم فاصله
دارند .تماشای رمن فروم چند ساعت طول کشید و
هر گوشهاش قصهای دارد.
از آنجا رفتیم معبد پانتئون .نمای بیرونی پانتئون
بیننده را به یاد افالطون و سقراط میاندازد .بیدلیل
نیست ،بیشتر نقاشیها و تصاویر که چهرهی این دو
فیلسوف یونانی را نشان میدهد پسزمینهای دارد
شبیه همین معبد پانتئون .ستونهای عظیم و بلند با
مثلثی باالی ورودی و حوضی که ستون بلند میانش
به مجسمههای جورواجور شبه رومی و یونانی مزین
شده چیزی جز درسگفتارهای افالطون و پرسش
و پاسخهای ســقراط را به ذهن نمیآورد .درون
معبد سالنی یکدســت است که بیش از همهچیز
نقاشیها و مجسمههایش جلب توجه میکند و بعد
سقف گنبدیشــکل آن .امروزه کلیسا شده و هر
چند دقیقه یک بار از بازدیدکنندگان میخواست
که ساکت باشند و این درخواســت بیش از چند
دقیقه دوام نداشت.
میدان ناوونا خیلی دور نبــود و بعد از خوردن
بســتنی ســری به آنجا زدیم .میدان مستطیلی
بزرگیست و طبق نقشهی راهنما مهمترین اثرش
همان ستون و مجسمهی وسط حوض وسط است
و متعلق به برنینی .ســه حوض دارد این میدان.

کلیسای ســنت اگنس پشتش اســت که گویا به
اهمیت دیگر کلیســاهای رم نیست ولی زیباست
و دیدنی .اینجا دیگر همه خسته بودیم .از صبح تا
بعدازظهر راه رفته بودیم .راه افتادیم به سمت هتل.
بین راه دوباره به فوارهی تروی رسیدیم .دیشب،
قدمزنان آمــده بودیم اینجا اما به شــلوغی وقتی
رسیدیم نبود .خیلی شلوغ بود و به سختی میشد
راه رفت .همه دوربین و موبایل به دست عکاسی
میکردند .ما هم از قافله عقــب نماندیم .وقتی به
هتل رسیدیم شب شده بود .شوالیهی ناموجود رم
یک روز ما را و هزاران و شاید میلیونها مسافر و
سیاحتگر رم را به مبارزه طلبیده بود و همهمان را
شکست داده بود .شوالیهی ناموجود چنان زیرک
بود که ما لشگریان خسته و هالک را به لبی شاد
و خندان به منزلمان فرستاد و کاری کرد که اگر
شرایطش فراهم شــود باز به مبارزه برویم .گرچه
میدانیم شکســتمان قطعی اســت .کالوینو در
وصف شــوالیهی ناموجود میگوید« :کوچکترین
نقص و عیب یا لکه و فرورفتگی در سراســر زره
وجود نداشــت و باالی کالهخود دســتهای پر،
معلوم نیست متعلق به چه پرندهای ،با نقش و نگار
فراوان همچون رنگینکمان در اهتزار بود ».آفرین
بر کالوینــو .کوچکترین عیب و نقصــی یا لکه و
فرورفتگی به رم با همهی کارتنخوابها که دیدیم
و متکدیان و گداها و دستفروشها و آسفالتهای
خراب و مابقی چیزها وارد نیست .اگر بود پایتخت
توریســتی اروپا نبود .رم هرچه دارد از شوالیهی
ناموجودش است و یافتن شوالیهی ناموجود رم به
این سادگیها نیست.

هزارتوی واتیکان

رم شهر افسانههاست .چه افسانهای جذابتر از
این که شهر یا کشوری مستقل در شهری بزرگ
وجود دارد .مســافری که یک روز یا کمی بیشتر
ســیاحت میکند مثل خوانندهی متنی افسانهای،
بهرهای از راست و دروغ داستان نخواهد داشت.
مســافر یک روزه آنچه برایش میگویند را باور
میکند یا باور نمیکند .اگر افســانه را باور کند از
سیاحتش لذت خواهد برد و اگر باور نکند در هر
نقطه از افســانه اما و اگر و سوالی خواهد داشت و
سواالتش نمیگذارد دل به افسون افسانه بدهد.

صبح با مترو به سمت واتیکان -شهری میان شهر رم که پرچم و حکومت
مستقل دارد ـ راهی شدیم .از خیابانی که به سمت میدانگاهی اصلی واتیکان
میرفت پرچم بعضی کشورها پیدا بود .هر پرچم نشان از سفارتخانهای داشت
که جدای سفارتخانه در خود شهر رم سفارتخانهای در واتیکان دارند .جمعیت
زیاد بود .همراهمان توضیح داد که سال گذشتهی میالدی  ۳۰میلیون مسافر به
وایتکان آمدهاند و امیدوار بود امسال بیش از  ۳۰میلیون نفر بیایند ۳ .میلیون
مسافر یعنی اندکی کمتر از نصف جمعیت کشورمان .وارد میدان اصلی واتیکان
یا همان میدان سنت پیتر میشــویم .این میدان برای داستان انتخاب پاپ و
ماجرای دود سفید مشهور است .میدان دایرهایســت و نیمدایره از کلیسای
سنت پیتر آغاز میشود و با ستونهای ســه الیهی بسیار بلند دو سوم میدان
را میپوشاند .ســتونی بلند و دو حوض دو طرف میدان است .بلندی ستونها
و بزرگی بنای کلیسا هر بینندهای را تحت تأثیر قرار میدهد و شاید هدف از
ساخت چنین بنایی تحت تاثیر قرار دادن بازدیدکننده بوده است.
واتیکان تلفیقی از سه چیز است؛ معماری با شکوه دوران مختلف ،مجسمههای
غولپیکر و نقاشــی .صدها و هزاران کتــاب تاریخ هنر در واقــع از واتیکان
شــروع میشــوند یا به واتیکان ختم میشــوند .میکلآنژ ،داوینچی ،رافائل
و بوتوچلی چهــار بازیگر اصلی
ســهگانهی واتیکاناند .از میدان
ســنت پیتر به موز هی معروف
واتیکان رفتیم .مــوزهی واتیکان
واتیکان تلفیقی از سه چیز
چنان کــه همراهمــان میگفت
است؛ معماری با شکوه دوران
 ۹مایل طــول دارد و هزارن اثر
مختلف ،مجسمههای غولپیکر
تاریخی را در خــود جمع کرده
و نقاشی .صدها و هزاران کتاب
اســت .عالوه بر دیوارهای موزه
تاریخ هنر در واقع از واتیکان
که همه نقاشــی بود و سقفهای
شروع میشوند یا به واتیکان
آن که همه نقاشــی بود هزاران
ختم میشوند
مجسمه و سردیس در مسیرمان
بود که هر کدام داستانی داشت.
جالب اینجا بود کــه هر کدام از
راهنماهای مسافران در نقطههای خاص متمرکز میشدند و توضیح میدادند
و مث ً
ال بعضی دربارهی معماری توضیح میدادند و بعضی دربارهی مجسمهها
و سردیسها و بعضی دیگر دربارهی نقاشیها .شاید تقسیم کاری نانوشته بود
که همهی جمعیت یک جا جمع نشوند و این طرف و آن طرف پراکنده باشند.
با راهرویی وصل شدیم به کلیسای سیســتین .کلیسای سیستین به نقاشی
معروف آفرینش میکلآنژ معروف است .قبل از ورود خواهش کردند که اینجا
عکس نگیریم .کلیسا آن قدر بزرگ نبود که جمعیت را در خود جا دهد و  ۷ـ ۸
نفر از مامورین از سمت ورودی کلیسا مردم را راهنمایی میکردند که حرکت
کنند و اگر کسی میخواهد بیشتر تماشا کند وسط کلیسا بایستد یا اگر شانس
داشته باشد روی نیمکتهای دورتادور کلیسا بنشیند .هر چند دقیقه یک بار از
بازدیدکنندهها میخواستند که ساکت باشند و دائم باید تذکر میدادند که کسی
عکس نگیرد .اما حریف موبایلها نمیشدند و گاه به گاه کسی را میدیدی که
دارد مث ً
ال یواشکی عکس میگیرد .داشتیم میرفتیم بیرون کلیسا که نگهبانها
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روایت
راه را بستند و مردم را عقب نگه داشتند .چند نفر بیمار را با ویلچر آورده بودند
و همه را بردند جلوی کلیسا و زیر نقاشی آفرینش مستقر کردند برای شفا.
از کلیسا خارج شدیم و دنبال نشــانهها رفتیم تا رسیدیم به گیتی که بلیط
میفروخت برای رفتن به بام کلیسای سنت پیتر .ما که دقت نکرده بودیم به دو
قیمت بلیط از پلهها باال رفتیم .باال رفتن با آسانسور گرانتر بود و پلهها چنان
زیاد بود که نفس میگرفت .از پلهها که هرچه باالتر میرفت باریکتر میشد
باال رفتیم تا رسیدیم به گنبد کلیسا .نمایی تماشایی از شهر رم و واتیکان داشت.
مردم دور گنبد میچرخیدند و تماشــا میکردند و عکس میگرفتند .از پلهها
آمدیم پایین و جایی بین راه دقیق ًا پشت مجسمههای باالی سر کلیسای سنت
پیتر بود .یکی از مجسمه دستش شکسته بود و اتلبندی کرده بودند.
وارد کلیسای سنت پیتر شدیم .کلیسا سه راهرو داشت .یک راهروی اصلی
و دور راهروی جانبی .پر بود از مجسمه و نقاشی .چیزی که دیده نمیشد خود
کلیسا بود .بیشتر شبیه موزه یا گالری بود .متر به مترش نقاشی و مجسمه بود.
هرجا میایستادی باید به روبرو و پشت سر و ســقف نگاه میکردی .همهجا
دوربینها و موبایلها در حال عکاسی بود .تا قبل از محراب اصلی که با حفاظ
چوبی متحرک جدا کرده بودند هیچ مسیحیای را ندیدم که در حال عبادت
باشد .عبادت همه شده بود عکس و تماشا .کلیسا چنان بزرگ است که کسی
بخواهد با دقت همهی نقاشیها و مجســمهها و ستونها و سقفها را نگاه کند
چند ساعت طول میکشد .مثل موزه که در یک روز کامل هم نمیشود دیدش.
بیش از یک ساعت توی کلیســا بودیم و از آنجا آمدیم بیرون .حوالی مغرب
شده بود .خورشید پشت منارهی کلیسای سنت پیتر داشت پنهان میشد .اما
افسانهی واتیکان همچنان ادامه داشت.

خواهر اصفهان

هر شهری فراخور خاص خودش را دارد .در هر شهری چیزی لذتبخش
است .شــاید به مرور زمان چیزی یا جایی جایگزین چیزی یا جای دیگر شود
ـکه الاقل تجربهی شخصی من چنین میگویدـ اما هنگام سفر از چیزی یا جایی
خوشمان میآید یا بدمان میآید و این در ذهنمان حک میشود و معموالً به
دیگران هم منتقلش میکنیم .تا اینجای ســفرم به ایتالیا ،رم را شهر بازدید از
مکانهای تاریخی و فلورانس را شهر پرسهزنی میدانم.
خواب بودم که به فلورانس رســیدیم .ســاعت  ۸از رم با قطار به سمت
فلورانس حرکــت کردیم و در دم خوابم برد .واتیــکان آن قدر زمان برد که
قلعهی ســنت آنجلو را از بیرون دور زدیم و حرکت کردیم به سمت ایستگاه
قطار .وقتی بیدار شدم در فلورانس بودیم و ســاعت یازده و نیم شب بود و با
چشمهای خواب از قطار و ایستگاه راهآهن بیرون آمدم و با چشمهای خواب
کوچههای فلورانس را برانداز کــردم که جان میدهد برای پرســهزنی و با
چشمهای خواب وارد هتل شدم و با چشمهای خواب به رختخواب رفتم ولی
مطمئن بودم این شهر ،شهر پرسهزنی است .همهی آنچه با چشمهای خواب
دیده بودم درست بود .فلورانس شــهر پرسهزنی است .خیابانها و کوچههای
شهر نه چندان بزرگ فلورانس -در مقایسه با رم -پر از مسافرانی است که
یکی یکی و دوتا دوتا و چندتا چندتا دارند قدم میزنند و البته قدمزدنشــان
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قدمزدن پرسهزنی است و نه قدم زدن به قصد و
نیت رسیدن به جایی.
ما هم قدیم زدیم .برای رســیدن به کلیســای
سانتا ماریا .فرقی نداشــت از این کوچه برویم یا
از آن کوچه ،از این خیابان برویم یا آن خیابان ،از
شمال برویم یا جنوب .کوچهها و خیابانهای اکثرا ً
ســنگفرش فلورانس ،مثل رگهای گیاهان به هم
راه دارد و باالخره مســافر را دیر یا زود به مقصد
میرساند و در این شــهر دیر و زود معنا ندارد و
همهوقت پیادهرو و پرسهزن در شهر پیدا میشود.
کلیسای ســانتا ماریا بلیتفروشی داشت .بین این
چند کلیســایی که در این چند روز دیدیم ســانتا
ماریای فلورانس به باغهای اطرافش متمایز است.
گرچه این باغها برای بازدیدکننده بســته است و
فقط حیاط ورودی و خروجیاش باز اســت و چند
باغ دیگر را از پشت میلهها میشــود دید .سالن
اصلی کلیسا پر بود از نقاشی و مجسمه و شیشههای
نقشینه .گوشهی یکی از حیاطها  ۵-۴سالن کوچک
بود که موزه بود و اشیایی را برای نمایش گذاشته
بودند و در یکی از سالنها فیلمی نمایش میدادند
از بازسازی آثار تاریخی.
از آنجا کــه بیرون آمدیم جمعیــت زیادی را
دیدیم که پالکارهایی و بادکنکهایی در دســت
دارند و گاهی شعار میدهند و گاهی دست میزنند

و گاهی با نظرم باال و پاییــن میپرند .برای جمع
ما تعجب بود چنین جمعیتــی و تظاهراتی با این
سروشــکل .از یکی از آنها داستان را پرسیدیم که
گفت تظاهرات ضد گسترش مواد مخدر است یا
چنین چیزی .برای ما که مهمان دو روزه و دعاگوی
چند روزهشان بودیم این هم بخشی از جاذبههای
سیاحتی محســوب میشــد که از اتفاق ما را به
سمت جای دیدنی دیگری که میخواستیم برویم
میبرد-کلیسای جامع فلورانس .اسم این کلیسای
بســیار عظیم  -بیش از آنکــه از داخلش چیزی
بدانیم و ببینیم -با نمــای متفاوت عظیمش جلب
توجه میکند که گره خورده اســت با معماری به
اسم برونلسکی .گنبد آجری کلیسا کار همین آقای
برونلسکیســت و به لحاظ معماری از نمونههای
کمنظیر شمرده میشود .آنچه ما از بیرون میدیدیم
کلیسای متفاوتی بود با نمای دور رنگ سنگهای
سفید و قرمز و گنبدی آجری اما درونش چندان
تفاوتی با همهی کلیساهایی که دیده بودیم نداشت
و پر بود از نقاشی و مجسمه.
از یک ورودی جدا بلیت جداگانه میگیرند برای
کسانی که بخواهند بروند روی گنبد کلیسا و از آن
باال شهر را تماشا کنند .چون میخواستیم زودتر به
موزهی اوفیتزی برسیم و آنجا را ببینیم ،قرار شد
برویم و بعد برگردیم و برویم باالی گنبد کلیسا .چه

خیال خامی داشتیم .صف طوالنیای جلوی اوفیتزی بسته بودند که طی کردنش
یکی دو ســاعت زمان میبرد .اولش فکر نمیکردیم ایــن همه زمان ببرد اما
هرچه به اواخر صف نزدیک شدیم به زمان واقعی انتظار هم پی بردیم .باالخره
وارد اوفیتزی شدیم و فکر میکردیم شبیه گالریهای و موزههای دیگریست
که تا حاال دیدهایم و نهایت ًا چند تابلو و مجسمه است و یکی دوساعته کارمان
تمام میشــود و احتماالً چند تابلو از نقاشهای مشهور دارند و مابقی از دیگر
نقاشهای دست چندم است .باز هم اشتباه میکردیم .اوفیتزی یک دوره کامل
تاریخ هنر است .یکی از آن کتابهای قطور و خیلی گرانقیمت تاریخ هنر را در
ذهنتان مجسم کنیدـــ اوفیتزی چیزی شبیه همان است .یک روز کامل برای
دیدن کوتاه و سرسری آثار موزهی اوفیتزی کم است .هر چه اسم از نقاشان و
مجسمهسازان دورههای مختلف تاریخ هنر غرب بلد باشیم یا نباشیم ــ البته به
استثناء هنر معاصر که هیچ اثری از هنرمندان معاصر در آن نیست در اوفیتزی
پیدا میشود .به نظرم همهی بازدیدکنندهها چنین حالی داشتند که در چند ده
سالن اول توضیحات آثار را میخوانند و به دقت به آثار نگاه میکردند و هرچه
به سالنهای آخر نزدیک میشدند از درد کمر و پا سریعتر عبور میکردند و
نیمنگاهی به آثار داشتند .نزدیک به غروب از اوفیتزی بیرون آمدیم.
از آخریــن پلههای اوفیتــزی که پایین آمدیم ســه ســالن را رد کردیم
که کتابفروشــی بود .اندازه هر کدام از ســالنها کمی بزرگتر از متوسط
کتابفروشیهای راستهی انقالب تهران بود .یعنی سه کتابفروشی کنار هم .این
سه سالن همه پر بود از کتابهای مختلف هنر که به زبانهای رایج و در قطعها
و سایزها و قیمتهای عرضه میشــد .خود موزهی اوفیتزی سه کتاب رسمی
داشت که هر سه کتاب به زبانهای مختلف و قطعهای مختلف با کیفیت عالی
ارائه میشد .برای هر کدام از نقاشهای موزه کتابهای جداگانه موجود بود و
برای نقاشهای مشهور چند کتاب به اشکال مختلف .نگاهی به کتابها کردیم و
قرار شد کمی استراحت کنیم و شب به پرسهزنی در شهر بپردازیم .با چشمهای
بیدار میدیدم که این شهر شهر پرسهزنی است.

از پیتزا تا پیزا

کوچههای فلورانس و شــهرهای کوچک و بزرگ دیگــر ایتالیا کوچههای
آدمهای زیادی اســت .طی ســالها و قرنها زیاد بودهاند کسانی که در این
کوچهها قدم زدهاند و هر کدام چیزی در ذهنشان میپروراندهاند .کسانی در
افسون هنر ریخته از در و دیوار ماندهاند ،کسانی در بافت و ساخت شهریاش،
کسانی ذائقهشان را در شهری یافتهاند ،دیگرانی شاید عاشق شده باشند .این
شهری برای هر مسافری چیزی برای عرضه دارد .هر کسی با چیزی و طنابی
به شهرهای ایتالیا متصل است و میخواهد شهر را مال خود کند .هر مسافری
در پی آن است که تجربه و ارتباطش را با شهر برای همیشه حفظ کند و این
اتصال را با از آن خود کردن شهر و کوچه و خیابانهایش میجوید.
کوچههای فلورانس کوچههای آدمهای زیادی است و یکی از آدمهایی که
شهر رهایش نکرد سرهنگیست که ارنســت همینگوی در رمان «آن سوی
رودخانه ،زیر درختان» خلق کرد .به نظرم ایــن رمان ادای دین همینگوی به
ایتالیاســت .نویســندهی ماجراجوی آمریکایی بارها به اروپا سفر کرده بود و

43

روایت
مدتها در چند کشور اروپایی زیسته بود .اما زبان همینگوی در دهان سرهنگ
داستانش به شکلی متفاوت از شهرها و کوچههای کشور پیتزا و اسپاگتی حرف
میزند .سرهنگ میگوید« :باید اینجا زندگی کنم .با حقوق بازنشستگی راحت
از پسش برمیآم .دیگه گریتی پاالس نمیرم .یه اتاق توی خونهای مثل این و
جزر و مد قایقهایی که میآن و میرن .میتونم صبحها کتاب بخونم و پیش از
ناهار برم دور شهر قدم بزنم و هر روز برم تابلوهای تینتو ِرتّو رو توی آکادمیا
تماشا کنم و برم اِسکواُال سانروکو و توی کافههای خوب و ارزون پشت بازار
غذا بخورم یا شــاید زنی که خونه رو جمعوجور میکنه شــبها غذا بپزه .به
نظرم بیرون باید غذا بخورم و زیاد پیادهروی کنم .برای پیادهروی شهر خوبیه.
گمونم از همه بهتره ،شاید .تا حاال نشــده توش پیادهروی کنم و بههم خوش
نگذشته باشــه ]...[.میتونم خیلی خوب همهجاش را یاد بگیرم و بعدش دیگه
مال خودمه».
با اینکه دیشب حسابی توی شهر چرخیده بودیم و توی کوچه و خیابانهای
سنگفرش خندیده بودیم و به ساختمانهای بلند سنگی با نماهای قدیمی نگاه
کرده بودیم و از این طرف و آن طرف عکس گرفته بودیم و جایی یک ساعت
منتظر شده بودیم که نوبتمان شــود و پیتزا و اسپاگتی بخوریم و بعد آن باز
قدم زده بودیم و باز دنبال کوچه
و خیابانی بودیم که منظری جدید
و قابی تازه به چشممان بیاورد و
ساعت دو از پیزا رفتیم باال .به باال
دیروقت به هتل برگشته بودیم و
که رسیدیم انگار فریب خورده باشم،
خوابیده بودیــم ،صبح زود بیدار
انگار پیزا نقطهی انحرافی شهری
شدیم .میخواستیم قبل از اینکه
بزرگ باشد که بلند مرتبه نیست و
پیزا کجتر شود ـــولو به مقیاس
ساختمانهایش رنگ به رنگاند و
چند میلیــون میلیونیم میلیمتر کوچههایش جان میدهد برای قدم
ـ خودمان را به آن برســانیم و زدن ،انگار روستایی باشد وسیع و
یکی از آن عکسهــای تکراری گسترده با خانههایی که هنوز از سبزه
همهی توریستها را بگیریم که و گل نفس میکشد
مث ً
ال دارند بــرج را هل میدهند
یا نگهش میدارند .میخواستیم با
اولین قطار به پیزا برویم و چند ساعتی آنجا باشیم و باز به فلورانس برگردیم.
اما همهی عجلهمان بیفایده بود .اولین قطار ساعت  ۱۰بود .باز از همان فرصت
اول صبح اسفاده کردیم و اول صبح فلورانس را دیدیم .بعد سوار قطار شدیم و
به سمت پیزا رفتیم.
از ایستگاه راهآهن پیزا تا برج راهی مســتقیم و قدیمیست شبیه بازارهای
قدیمی خودمان با معماری متفاوت .البته از میدان و خیابانی کوتاه باید گذشت
تا به مجسمهی امانوئل دوم برسیم .امانوئل دوم کسیست که شهرهای منطقه
را با هم متحد کرد و ایتالیا را ســاخت .از آنجا خیابانی شروع میشود که دو
طرفش ستونها و هاللیها تاقچشــمهای و مغازههاست و دستفروشها که
اکثرشان سیاهپوستاند .آخر این بازار سالن قدیمی ثابت بزرگ متصل به بافت
خیابان و ستونها بود که به میدانی دیگر میرسید .تمام سالن را میز زده بودند
و کتاب میفروختند ،کتابهای نو و دس 
ت دوم .همهجور کتابی توی کارتنهای
بزرگ و کوچک اینجا پیدا میشد و قیمتشــان از کتابفروشیها داخل شهر
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کمتر بود.
کمی دیگر راه رفتیم تا رســیدیم به پیزا .آخر
یک خیابان بــود طوری که آدم فکــر میکرد به
کوچهی بنبستی وارد میشود .واقع ًا پیزا کج است
و اتفاق ًا خیلی کج است .در عکسها و فیلمها درست
مشخص نمیشــود چقدر کج است و شاید عادت
ذهنی ماست که اغراق را جزء فیلم و عکس بدانیم.
اما پیزا کج است و خیلی کج است و نگران بودم اگر
دیرتر میرسیدیم شــاید میافتاد و نمیدیدیمش.
پیزا در واقع برجی بوده برای ناقوسهای کلیســا
و این برج از میان خالیست و فقط پله میخورد و
باال میرود و میخواستهاند که صدای ناقوسها تا
ناکجاها برسد .اما پیزا تنها نیست .مجموعهای از
کلیســاها و موزهها آن را احاطه کرده که تسلسل
کلیساها و موزهها ایتالیایی منقطع نشود .بلیط باال
رفتن از پیزا از همهی جاهــای دیدنی دیگری که
رفته بودیم گرانتر بود و برای هر چند نفر ساعتی
خاص را مشــخص میکردند که میتوانستند باال
برود .ما حدود ســاعت  ۱۲:۳۰بلیــط خریدیم و
ســاعت  ۲میتوانســتیم باال برویم .در این مدت
به کلیســا رفتیم .یکی از معروفترین شمایلهای
جوتّو از حضرت مســیح در همین کلیسا و باالی
محراب کلیساست .سرهنگ «آن سوی رودخانه،
زیر درختان» گفته بــود« :هیچوقت توی فاصلهی
هشــتصد متری هیچ پلی خونهی اعیانی یا کلیسا
نسازی یا جوتّو را استخدام نکنی برات نقاشی دیوار
بکشه ،البته اگه کلیسا ساخته باشی».
ساعت دو از پیزا رفتیم باال .به باال که رسیدیم
انگار فریب خورده باشم ،انگار پیزا نقطهی انحرافی
شــهری بزرگ باشــد که بلند مرتبه نیســت و
ساختمانهایش رنگ به رنگاند و کوچههایش جان
میدهد برای قدم زدن ،انگار روستایی باشد وسیع
و گسترده با خانههایی که هنوز از سبزه و گل نفس
میکشد .شهر زیر پایمان گسترده بود و از آن باال
شهری بزرگ به نظر میرسید .ناقوسها دورتادور
برج آویزان بود و راهنمای برج خواسته بود کسی
به ناقوسها دست نزند .گرچه میل و هوس آویزان
شدن به یکی از آنها و در آوردن صدایش وسوسه
میکرد .هوا ابری بود و پسزمینهی ضلع غربی برج
کوههایی شبیه دماوند خودنمایی میکرد .از برج کج
پیزا که پایین آمدیم مسافرانی بودیم که در اتصال
و ارتباط با صحنهی شــگفتی که برج برایمان به

ارمغان آورده بود باقی مانده بودیم و شاید بعدها
فکر کنیم که با حقوق بازنشستگی از پس زندگی در
پیزا برمیآییم یا نه.

ماهی ونیزی

سفر ضداعتیاد است .ضد اعتیاد آدمها به شهری
که در آن زندگی میکنند ،به ساختمانهایی که هر
روز میبینند ،به مغازههــا و ویترینها و کوچهها و
پسکوچههایــی که هــر روز در آن قدم میزنند
و به هزاران چیزی که چون در شــهر خودشــان
حواسشان نیســت جذابیتی ندارد ولی در شهری
دیگر چشمنواز و جالب است .ســفر اعتیاد ذهنی
آدمها را بههم میریــزد و تصویری تازه در برابر
دیدگان مســافر قرار میدهد .فلورانس را شبانه
ترک کردیم .گرچه به اقتضــای بلیتی که گرفته
بودیم شب از فلورانس حرکت کردیم ولی دوست
دارم این طور فکــر کنم که شــبانه از فلورانس
رفتیم که با شهر چشــم در چشم نشویم و سختی
خداحافظی را تحمل نکنیم .وداع سختترین کار
دنیاســت و وداع با عزیزان صعوبت مشدد است.
حوالی ساعت  ۱۱:۳۰شــب به ونیز رسیدیم .ونیز
اسمش هم رویاییســت .از ایستگاه بیرون آمدیم
و دیدیم آنچه انتظارش را داشــتیم و تا با چشم
نمیدیدیم باورمان نمیشد .تابلو کوچکی روبروی
ایستگاه بود که مثل همهی شهرها به رنگ زرد بود
و رویش نوشته بود تاکسی .اما هیچ تاکسیای که
مورد توقع ما باشد آن روبرو نبود .حتی مردی که
کنار تابلو ایستاده بود و صدا میزد تاکسی تاکسی
متفاوت بود .تاکسی قایقی بود در آب .محل اقامت
ما نزدیک بود و نیازی به تاکســی نداشتیم .با آن
همه خستگی و پادرد چمدانها را در هتل گذاشتیم
و برای قدم زدن شبانه راهی شدیم.
ونیز شهری اســت مثل بقیهی شــهرها ایتالیا
ولــی در خیابانهایش رودخانه جاریســت و به
جای ماشــین قایق .همهجا از ایــن طرف خیابان
نمیشــود رفت به آن طرف و عبور از خط عابر
پیاده یعنی عبور از پلهایی که روی خیابان ساخته
شده و البته این پلها چند پله بیشتر ندارند -مثل
پلهای شهری خودمان نیستند .کوچههای باریک
و پیچدرپیچ را بدون نقشه نمیشــود پیدا کرد و
بعضی از کوچهها چنان باریک است که دونفر به

زحمت از کنار هم رد میشوند و گاهی مطمئنم بودم که کوچهای بنبست است
ولی نبود و کوچهای دیگر به آب میرسید و هیچ پلی برای عبور نداشت .ما به
گوشیهایمان دائم کوچهها را چک میکردیم و راه میجستیم.
فردا صبح رفتیم میدان ســنت مارکو .میدان بزرگی است که یک طرفش
کلیساست و طرف دیگر برجی بلند و روبرویش ســاختمانهای قدیمی چند
طبقه یک دست و یک شکل .اندازهاش یک ســوم یا یک چهارم میدان نقش
جهان است و با همان الگوی مسجد ـبازارـ عمارت شاهانه ساخته شده است
اما قرینهسازی و نظم هندسی میدان نقش جهان را ندارد .کلیسایش به چشم
ما که در این روزها این قدر کلیسا دیدهایم که در تمام عمرمان مسجد ،شبیه
بقیهی کلیساهای قدیمی ایتالیاست .از برج با آسانسور باال رفتیم و از آن باال
شهر جلوهی دیگری داشت ،شهر سرخ .سقف شیروانی خانهها همه با سفال قرمز
پوشیده بود و جا به جا به آبها و دریا ختم میشد .همان باال بودیم که آونگ
ناقوسها شروع شد و همه گوشهایشــان را گرفتند از حجم صدا .دو ناقوس
با هم میفتند و میآمدند و دینگدینگشان گوشخراش بود برای ما که در
چند قدمی آنها بودیم.
از برج آمدیم پایین .قرار شد آن روز را به یکی دو جزیره که خوانده بودیم
دیدنیست برویم .جزیر هی اول
مورانو بود که بــه خاطر صنعت
شیشه و کریستالسازیش مشهور
ونیز شهری است مثل بقیهی
بــود .بــا قایقهــای بزرگی که
هایش
شهرها ایتالیا ولی در خیابان
عمومیتر بود و اتوبوس خودمان
رودخانه جاریست و به جای
حساب میشــد و بلیطش ارزان
ماشین قایق .همهجا از این طرف
بود رفتیم .بلیــط دو روز اعتبار
خیابان نمیشود رفت به آن طرف
خریدیم .ایســتگا ههای اتوبوس
و عبور از خط عابر پیاده یعنی عبور
دریایی در کنارهــا رود با کابین
از پلهایی که روی خیابان ساخته
زرد بزرگ مشخص بود .شهری
شده و البته این پلها چند پله
قدیمــی ونیز با ســاختمانهای
بیشتر ندارند
قدیمی از روی آب متفاوت بود.
اکثر گردشگران موبایل و دوربین
به دست دائم عکس میگرفتند و کســانی که روی صندلیها در حال چرت
زدن بودند یا بیتوجه به اطرافشــان با بغلدســتی حرف میزدند یا کتاب
میخوانند محلیهای ونیزی بودند .بعد از حدود یک ســاعت در مورانو پیاده
شدیم و همان جا کسی خواست که برویم کارگاه یا به قول خودشان فکتوری
شیشه را ببینیم« .آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد» به ذهنم رسید وقتی
میل شیشهگری و دمیدن در شیشــهی مرد خوشپوش ایتالیایی بلورساز را
دیدم .نمیدانم این صنعت از کجا شــروع شده ولی همین صحنهی چرخاندن
میل شیشهسازی و لببری شیشــه را در ایران هم دیدهام اما اینجا صنعت را
به نمایش تبدیل کردهاند و کارگاهشان جایگاه تماشاچیان داشت و با نواری از
بازدیدکنندگان میخواستند که از جایی جلوتر نروند .همهچیز نمایش و تئاتری
خوب و گردشگرپسند بود .قیمت گزاف کاالها و تعداد زیاد کارگاههای کوچک
کنار هم نشان میداد که فکر و صنعت را بههم آمیختهاند تا گردشگر جذب
کنند و پول در بیاورند.
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از آنجا رفتیم بورانو .این جزیرهی کوچک که یک خیابان اصلی بیشتر نداشت
و حدود نیم ساعت طول کشید تا به آن برسیم فقط به یک دلیل مورد تمنای
گردشگران استـــــ رنگ .خانه به خانه و ساختمان به ساختمانش رنگ به
رنگ است و تلفیق خیابانی که رودخانه است با خانههایی که به رنگهای زرد و
قرمز و آبی و بنفش و سفید و صورتی و رنگهای دیگرند دلیل خوبی است برای
رفتن و دیدن .شه ِر کارتپستالها بود .قدیم کسی که فامیلش خارج زندگی
میکرد یا دوست فامیلیشان خارج درس میخواند و خارج فقط خارج بود و
اسم نداشت ،از این کارتپستالها زیاد داشت .بعدها معلوممان شد خیلی از
این کارتپستالها توی ناصرخسرو چاپ میشده و خارج خیلی هم خارج نبوده
ولی اینجا واقع ًاخارج بود .کمتر از یک ساعت برای پیادهروی و عکاس در بورانو
کافی بود و راهی شدیم به سمت مرکز شهر ونیز .نزدیک مغرب بود و حدود
دو ساعت روی آب بودیم و خورشید را تماشا میکردیم که قوس خود را کمتر
و کمتر میکرد تا پشت شهرها پنهان شود .ذهن ما به چنین تصاویری اعتیاد
و عادت نداشت .با این تصویر کارتپستالی سفر معنای خود را پیدا میکرد.

پیش از نیمه شب

بین عکاسها مشهور است که دقائق و ساعات خاصی برای عکاسی طبیعت
و عکاسی محیط باز مناسب است .اسم این زمان را گذاشتهاند زمان طالیی یا
گلدن تایم .بیشک تجربههای بیشمار عکاسان در رسیدن به چنین زمانی موثر
بوده و ساعتهای مختلف شــب و روز را امتحان کردهاند تا به چنین زمانی
رسیدهاند و چنین اســمی برایش برگزیدهاند .عکاسها میگویند زمان طالیی
عکاســی مدتی پس از طلوع و مدتی پیش از غروب است .در هر سفری این
سوال برای مسافر پیش میآید که زمان طالیی شهر چه وقتیست و چه بهترین
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ساعت برای گردش چه زمانی است .زمان طالیی
ونیز همان زمان طالیی عکاسیست .پیش از غروب
و پس از طلوع.
برنامهی ما این بود که بعدازظهر برگردیم هتل
و کمی اســتراحت کنیم و شب شــهر را بگردیم.
برنامهمان عملی نشــد و این اتفاق خوبی بود که
بیبرنامه بهترین زمان را روی لنجهای اتوبوســی
باشیم و تا به ایستگاه برسیم شب شده بود .نشسته
بودم و کمی با همسفران گپ میزدیم و کمی سرم
را کج و راست میکردم که چرت بزنم که ناگهان
دیدم چند نفر به میانهی لنج رفتند و با ولع خاصی
شروع کردند به عکس گرفتن .این تازه اول قصه
بود و فقط تکه ابری خورشــید را پوشــانده بود و
خورشید میرفت که پشت کوهها پنهان شود .از آن
موقع تا یک ساعت بعد کمتر کسی نشست و اکثر
مسافران که گردشــکر و توریست بودند یا تماشا
میکردند یا عکاسی .وقتی به اسکله رسیدیم شب
شده بود .قبل از اینکه برویم هتل رفتیم بلیط بخریم
برای بولونیا که فردا اول وقت راهی شــویم .بلیط
نبود و فقط قطارهای لوکس جا میداد که قیمتش
چند برابر قطار معمولی بود .از خیرش گذشتیم که
فردا فکری بکنیم .حق مطلب ایتالیا را که خوردن
پیتزا و اسپاگتیســت به جا آوردیم و کمی پرسه
زدیم و رفتیم به هتل .همه خسته و هالک بودیم
از گشت روزانه.
صبح ،دوستی زودتر از همه رفت بلیط بگیرد و
با بلیط برگشت .نگرانیمان برای زودتر رسیدن به
بولونیا برطرف شد .اما تا حوالی عصر وقت داشتیم.
قرار شد اطراف را بچرخیم و زیاد دور نشویم که از
قطار جا نمانیم .همراهان رفتند موزه و من ترجیح
دادم بیشتر توی کوچهها پرسه بزنم .بعضی کوچه
خیلی باریک بود که وقتی کســی از روبرو میآمد
ترجیح میدادم بایستم تا بیاید رد شود و بعد بروم.
خانههای بافت قدیمی شهر فرسوده بود .همه آجر
بود و آجرها پوستهپوسته شــده بود و کم و بیش
ریخته بود .از بیشــتر بالکنها گل و سبزه آویزان
بود که جان میداد برای عکس .چند جا نشســتم
و برخواستم و راه رفتم و باز اســتراحت کردم و
راه افتادم به سمتی دیگر .قصد نداشتم از گوشی و
نقشه استفاده کنم و میخواستم راه مرا به هر کجا
که خواست ببرد.
آخر یکی از کوچهها لبــهی پلههای منتهی به

آب نشســته بودم .ســه راهیای بود که سه راه
روبرو و سمت چپ و راســتم قایقرو بود و جایی
که من نشســته بودم کوچه .صدایی خاص آمد و
بعد قایقی که نشان اورژانس داشت و آدمهایی که
لباس خاص آبی با عالمت قرمز اورژانس داشتند
از جلوی روی من عبــور کردند .فکر کردم چقدر
دورم و دوریم همهی گردشگران ونیز از عمق شهر.
این شــهر زیبا برای زندگی بیش از دو روز چطور
شهری است؟ آن بیماری که قایق اورژانس داشت
به ســراغش میرفت چه مدت منتظر میشود؟
روزها و فصلهای ناخوش آبوهوایی ونیز چطور
است؟ بچهها چطور مدرســه میروند؟ نابینایان
و ناشــنوایان و بیماران خاص چطور در این شهر
زندگی میکنند؟ هیچ از این چیزها نمیدانســتم،
همانطور که به گمانم هیچ گردشگری در جریان
وضعیتهای این چنینی هیچ شهری نیست و البته
اگر بخواهد باشد دیگر مسافر نیست.
با دوســتان کمی دیگر شــهر را دیدیم .توی
کوچهها قدم زدیم و چند باری لنج عوض کردیم
برای دیدن یکی دو کلیسا و میدان .شهری با این
همه گردشگر داخلی ـونیز یکی از شهرهای اصلی
گردشگران شهرهای دیگر ایتالیاستـ و خارجی هیچ
ساختمان بلندمرتبهی تجاری ندارد .همهی مغازهها
و فروشــگاهها -از فروشــگاههای محلی و کوچک
گرفته تا فروشــگاههای معروف و شناختهشده و
برند -در همان مغازهها و ســاختمانهای قدیمی
مشــتری داشــتند و جنس میفروختند .هیچجا
آســفالت ندیدیم .همهی کوچهها سنگفرش بود و
خیابانها را چه عرض کنم .ســنگفرشها قدیمی
بود و بعضی جاها فرورفته بود و مشخص بود فقط
تعمیر میکنند و به فکر تعویض نیستند .با لنج که
دور میزدیم ساختمانهای خیلی قدیمیای دیدیم
که نقاشــی و موزاییککاریهای کهنهتری نسبت
ساختمانهای دیگر داشت ،ولی به ظاهرش دست
نزده بودند ،نه رنگی و نه تعمیری و نه فکر بکری
که بکوبند و یک ساختمان امروزی شیک و مجلل
از تویش در بیاورند .هیچ ســاختمانی ندیدیم که
از بافت شــهری بیرون زده باشد و مشخص باشد
تازهساز و نوساز است و توی چشم بزند.
بعدازظهر کوله و چمدانها را جمع کردیم و به
سمت ایستگاه راهآهن راهی شدیم .حوالی غروب
بود .خورشید به زه کمانش نزدیک میشد .زمان

طالیی بدترین زمان برای ترک شهریست که زمان طالییاش پس از طلوع
و پیش از غروب است .کاش هیچ وقت هیچ کســی هیچ شهری را در زمان
طالییاش ترک نکند.

کتاب کودکی

بشر خطارکار است .ذهن بشر خطاکار اســت .خطاکاری ذهن از ابزارهایی
میآید که هم راهگشاست و هم راهبند .چه شیرین است بعضی ترکیبات فارسی.
مثل همین راهگشا که ترکیبی تصویری است و به ذهن راهی را متبادر میکند
که بسته است و با چیزی بازش میکنند و معنای ضمنیاش مفید و سودمند
را میرساند .ابزارهای ذهنی چنیناند .ما تا مقایسه نکنیم بسیار از چیزها را یاد
نمیگیریم و نمیفهمیم و با همین ابزار مقایسه به مرور فرا میگیریم و ادعای
خدایی میکنیم .بسیاری از کتابهای کودک برای آموزش از مقایسه استفاده
میکنند؛ بلند و کوتاه ،باال و پایین ،چاق و الغر و غیره .اگر مقایسه نبود ما دچار
مشکالت زیادی میشدیم اما همین مقایسه در موقعیتهای زیادی دردسرساز
است .مقایسهی نمایشگاه کتاب کودک بولونیا با نمایشگاههای کتاب ایرانی از
اساس خطاست .خطایی که احتمال لغزیدن در آن برای هر گزارشگری محتمل
است.
امروز اولین روزی بود که برای بازدید از پنجاهوچهارمین نمایشــگاه کتاب
کودک بولونیا وارد ساختمانهای نمایشگاهی شدیم .دقت به تعداد دورههای
برگزاری این نمایشــگاه و تخصصی بودنش تکلیف کار را تا حدی مشــخص
میکند .عــدد  ۵۴و تاکید بر کتاب کودک .برگزارکنندهی نمایشــگاه بخش
خصوصی است و همهچیز اقتصادی تعریف شــده است .در ورودی نمایشگاه
باجههای بلیتفروشی پشت سر هم قرار داشــت و چند باجه برای مهمانان
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خارجی بود و چند باجه برای بازدیدکنندگان ایتالیایــی .در واقع هیچ تفاوتی
بین بازدیدکنندگان حرفهای و متخصص با شهروندان ایتالیایی نگذاشته بودند.
قیمت بلیط ورودی مثل بلیت هواپیما شناور است و اگر کسی در موعدی خاص
بلیط خریداری کند با اینکه دم باجهها خرید کند قیمت متفاوت اســت .حتی
قمیت پیشخرید بلیط در نسبت به روزهای حضور در نمایشگاه متفاوت بود
و هرچه تعداد روزها بیشتر میشد قیمت مجموعش کاهش پیدا میکرد .بلیط
روزانهی فروش باجه حدود  ۳۵یورو بود و برای دو روز  ۶۳یورو و به ازای هر
روز بیشتر قیمت تغییر میکرد.
از تفاوتهای به چشمنیامدنی نمایشــگاه کتاب بولونیا ،ساختمان مدرن و
مجهزش است .احیان ًا کسی که با نمایشــگاههای داخلی آشنا باشد در مواجه
با نمایشگاه بولونیا تفاوتهای چشمگیری احســاس میکند که بخشی از آنها
ربطی به نمایشــگاه کتاب و غیر کتاب ندارد و بیشتر به ســازهها و سقف و
کفپوش و رنگآمیزی و مواد اســتفاده شده برای ســاخت چنین ساختمانی
برمیگردد .همین خطا دربارهی غرفهها نیز ممکن اســت پیش بیاید .طراحی
و اجرای اکثر غرفههای ـــو البتهی نه همهی ناشــرانـ بســیار چشــمنواز،
شکیل ،متناســب با موضوع کاریشــان ،در مورد برخی از غرفهها متناسب
با فرهنگ کشورشــان و در یک
کالم خیرهکننده ساخته شدهاند.
دکور و ســازهی بعضی غرفهها
خود قصه میگوید و بیننده را در
از تفاوتهای به چشمنیامدنی
اینها
حیرت فرومیبــرد .همهی
نمایشگاه کتاب بولونیا،
ممکن
اولین چیزهاییســت که
ساختمان مدرن و مجهزش
بولونیا
نمایشگاه
است خطا کنیم و
است .احیاناً کسی که با
را با نمایشگاههای داخلی مقایسه
نمایشگاههای داخلی آشنا باشد
کنیم و نتیجه بگیریم کدام بهتر یا
در مواجه با نمایشگاه بولونیا
بدتر است.
تفاوتهای چشمگیری احساس
طبق اعالم رســمی نمایشگاه
میکند
از  ۷۵کشور در نمایشگاه حضور
دارند .فرصت و ضرورتی ندیدم
کشور به کشور بشمارم و از این ادعا مطمن شوم اما به نظر ادعای درستی است.
همهی ناشــران داخلی ایتالیایی و خارجی در  ۶سالن به ترتیب حروف الفبای
انگلیسی در برگهی راهنمایی که رایگان ارائه میشود جانمایی شدهاند .ناشران
داخلی و خارجی را از هم جدا نکردهاند .باالی سر هر غرفه نام ناشر و کشورش
و پرچم کشورش وجود دارد .از همهی قارهها ناشرانی حضور داشتند.
نمایشگاه بولونیا نمایشــگاه در واقع نمایشگاه تصویرگران و نمایشگاه کتاب
است .دربارهی تصویرگری و تصویرگران کارهای ویژهای شده بود و غرفههایی
مســتقل برای تصویرگران بود .نمونهای از کارهای تصویرگران برگزیده در
سالن ورودی نمایشــگاه چیده شده بود که نام و کشــور تصویرگر را در کنار
اثرش مشخص میکرد .در راهروهای ورودی دیوارههای موقتی وجود داشت
که کاری میکرد شــبیه دیوارهای شــهرهای ایران در ایام انتخابات اما در
اندازهای کوچک .تصویرگران کارت ویزیت یا برگهای کوچک از نمونه و سبک
کارشان یا بروشــوری کوچک را به دیوار چســبانده بودند یا در محفظههای
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کوچک کارتشان را گذاشته بودند که اگر کسی
خواست سفارش کار به آنها بدهد بیواسطه بتواند
ارتباط برقــرار کند .دیواری که شــلخته و کام ً
ال
بینظم برگههــا و کارتهایی را در خود داشــت
و این بینظمی وقتــی به مجموعــهای از طرح و
رنگ اضافه میشــد ،نوعی اثر هنری مدرن ایجاد
میکرد .به نظرم دیوارهای جالب و زیبایی رسید
گرچه فقط تبلیغاتی بود .هم اغذیهفروشی بود ،هم
بستنیفروشی .هم جماعتی را دیدم که روی زمین
نشســتهاند و پیتزا گاز میزننــد و ِهر ِهر و ِکر ِکر
میخندند و فکر محیط بســیار فرهنگی نمایشگاه
کتاب را نمیکنند و هم کســانی را که بستنی به
دســت بین غرفهها میچرخند .نوجــوان و جوان
فراوان بود و مادر کالســکه به دست هم چندتایی
دیدم .از اتفــاق غرفههایی هم بودنــد که کتاب
میفروختند و گرچه تعدادشــان خیلی خیلی کم
بود و اکثرشان ایتالیایی بودند ولی باالخره بودند.
اینها را گفتم برای کسانی که فکر میکنند نمایشگاه
کتاب تهران به خاطر فروش ساندویچ و آبمیوه و
شوخی و خنده و پرسهزنی نوجوانان و جوانان رو به
انحطاط اســت .اما در کنار همهی انحطاطها چیز
دیگری بود که جایش در نمایشــگاه کتاب تهران
خالی اســت .تقریب ًا هیچ غرفهای را ندیدم که از
میز و صندلی خالی باشــد و بسته به بزرگی غرفه
تعداد میز و صندلیها بیشتر بود .انتشارات پنگوئن
بنابر شمارههایی که روی میزها گذاشته بود ـو بله،
این یکی را شــمردم که مطمئن شومـ ۴۰میز که
هر کدام  ۴صندلی داشــت در غرفهاش گذاشته
بود و دستاندرکاران نشــر از نمایندهی ناشر و
نویسنده و تصویرگر و ویراستار و غیره راحت دور
میز مینشســتند و گپ میزدند و قرارداد امضاء
میکردند .امان از اینکه کسی بخواهد در نمایشگاه
تهران با ناشــری چهار کلمه حرف زند ،چه برسد
به توافق رسیدن و امضای قرارداد .ناشران کوچک
یکی دو میز و چند صندلی داشتند و جلوی اکثرشان
پوشــهای بود که قراردادها همان روز را توی آن
میگذاشتند .مث ً
ال کتابی را انتخاب کردم و از ناشر
ق رایتش را پرسیدم و ناشر
چند و چون واگذاری ح 
پرسید برای کدام کشــور میخواهم و وقتی گفتم
ایران پوشهاش را ورق زد و بعد از چند لحظه خبر
داد که پیش از اینپیشقراردادی با یک ناشــر
ایرانی امضاء کرده است.

کرگدن بولونیا

خلق و خــو ،رفتار و کــردار هر کشــوری را
کموبیش میشد در غرفهاش دید .ناشران آمریکای
التین که هم برزیل بود و هــم مکزیک و هم کوبا
و هم دیگر کشــورهای آمریــکای التین ،خوش
برخورد بودند و غرفهشان عموم ًا شلوغ بود .وقت
و بیوقت هم با نوشیدنیها و شکالت و شیرینی از
بازدیدکنندگان پذیرایی میکردند و فکر میکردی
این همه شــلوغی برای امضاء کتاب یا مالقات با
نویسنده است ،اما نزدیک که میشدی میدیدی
روی میزهــا را پر از خوراکــی کردهاند و دورش
جمعاند .این خصلــت البته مختص به ناشــران
آمریکای التیــن نبود و دیگر ناشــران هم چنین
کارهایی میکردند ولی شــیوعش بین همسایگان
مورد غضب رییسجمهور فعلی آمریکا بیشتر بود.
ناشران آمریکایی و انگلیســی نسبت به دیگر
ناشران فعالتر و حرفهایتر به میدان آمده بودند.
هم غرفههایشــان با اینکه شــکیل و چشــمگیر
بود کمتر زرق و برق داشــت و هم حاشیه کمتر.
اکثرشان میزهای متعدد داشتند و نمایندههایشان
با لباس متحد یا غیــر متحد در حال گپ و گفت
بودند .بعضی از معروفها با وقــت قبلی مذاکره
میکردند و برای همان روز ساعت خاصی یا روز
بعد ساعت خاصی وقت میدادند و بعضی هم نه.
البته پرواضح اســت بخش زیادی از این خصیصه
از فرهنگ عملگرای آنها ناشــی میشود و بخش
دیگری نان زبانش است که زبان بینالمللی شده به
هر دلیلی .بقیهی کشورها چه خوش داشته باشند یا
نداشته باشند ـمثل فرانسویها که نوع برخودشان
همیشه فریاد میزند از تســلط زبان انگلیسی دل
خوشــی ندارندـ ناچارند به انگلیسی مکالمه کنند
و نمونهی انگلیســی کتاب را ارائه کنند یا حداقل
خالصه و توضیحــی دربارهی کتــاب ارائه کنند.
چیزی که انگلیسیزبانها از آن بینیازند.
از آسیا کشورهای آسیای شــرقی خوب دیده
میشــدند؛ چین ،ژاپــن ،مالزی ،کــرهی جنوبی.
غرفههای بزرگ و آراسته با دکوراسیون متفاوت
و شــکیل ،کتابهــا متعــدد ،برخورد مناســب
بــا بازدیدکننــدگان و دیگر زمینههــای حضور
نمایشگاهیشــان خوب بود .البته بیشتر غرفههای
این چنین در اختیار نمایندهی دولتیشــان بود و

همهی ناشران خصوصیشان چنین نبودند .از دوستی پرسیدم قیمت هر غرفه
چقدر است ،گفتند هر متر مربع  ۲۰۰یورو .غرفههای بزرگ در اختیار ناشران
معروف و به نام بود یا نمایندههای دولتی کشورها که یا میخواستند بازنمایی
صنعت نشر کشورشان باشند یا خود نماینده فروش آثار کل کشور بودند .از
هردو هم دیدم؛ کشوری که نمایندهی دولتیاش مذاکرهی فروش آثار انجام
میداد ولی ناشــر خصوصیاش غرفهی جداگانه داشــت .به هر جهت چشم
بادامیها به چشم میآمدند اما اینکه چقدر در فروش و معرفی آثارشان موفق
بودند خبر ندارم.
کشورهای عربی و ترکیه چندان حرفی برای گفتن نداشتند .حضورشان گویا
صرف حضور و حاضری زدن در نمایشگاه بود .غرفهی یکی از کشورهای که
رسم ًا آمده بود برای تبلیغ شیخنشــینهای عرب .کتابهایی هدیه میداد که
عکس شیخنشینها روی آن بود و ترجیح دادم بارم را با مزخرفاتشان سنگین
نکنم .یکی دیگر از کشورهای عربی با دکوری خیلی بزرگ مجموع ًا  ۲۱کتاب
در قفسههایش چیده بود که نفهمیدم چه ربطی به نمایشگاه کتاب کودک دارد.
از بخش ورودی نمایشــگاه تا چند جــای دیگر بین ســالنها محلی برای
نشستها و سخنرانیها و پنلها طراحی شده بود .اولین سالن شلوغ بود و باورم
نشد .شاید بیش از صد نفر روی
صندلیها نشسته بودند و حدود
همین تعداد روی زمین نشســته
بودند یا این طــرف و آن طرف
ناشران آمریکایی و انگلیسی
ایســتاده بودند .مــن چهرههای
نسبت به دیگر ناشران فعالتر
شاخص تصویرگری را نمیشناسم
و حرفهایتر به میدان آمده
و نمیدانم کســانی که صحبت
بودند .هم غرفههایشان با
میکردنــد چه کســانی بودند.
اینکه شکیل و چشمگیر بود
سخنرانان به زبان انگلیسی درباره
کمتر زرق و برق داشت و هم
تصویرگــری و راههــای ارائهی
حاشیه کمتر
آثار به ناشــر و پیدا کردن ناشر
و چیزهایی از این دست صحبت
میکردند و پیرمردی هم بود که
گویا از همهشان مهمتر بود و وسط نشسته بود و دائم از او سوال میکردند .چند
دقیقه بیشتر گوش نکردم .چون نشستهای کمرمق سرای اهل قلم نمایشگاه
کتاب تهران را دیده بودم این نشست برایم جالب بود .بیشتر که در نمایشگاه
گشتم دیدم همهی نشستها به این شلوغی نیست و در بعضی سالنها ۳۰-۲۰
بیشتر ننشستهاند.
چند بخش هم به نمایش آثار تصویرگران اختصاص داشــت .چیزی شبیه
گالریهای نقاشــی را درنظر بگیرید .منتخب تصویرگریها را آنجا گذاشــته
بودند و اسم تصویرگر ،نام اثر ،تکنیک خلق اثر ،کشور خالق اثر و چیزهای از این
دست را نوشته بودند و همه فقط بازدید میکردند .همهجور اثری با تکنیکهای
مختلف و از کشورهای مختلف در این سالنها دیده میشد .این بخش هم شلوغ
بود و معموالً بازدیدکننده زیاد داشت و خیلیها از آثار عکس میگرفتند .گویا
از بخشهای خیلی مهم نمایشگاه بولونیا برگزاری مسابقات تصویرگری و اهداء
لوح و جوائز به آثار برگزیده اســت که البته من در جریان مستقیم هیچ کدام
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روایت
از این رویدادها قرار نگرفتم و از طریق رســانهها اخبارش را دیدم .در سایت
رسمی نمایشگاه اسم و مقام هیئت داوری جوایز را نوشته است .بیجهت نیست
که پوستر نمایشگاه بولونیا رنگ و آب دارد و در یاد میماند.

کالف پیچیده

هرچه تالش کنیم از این واقعیت نمیتوانیم فرار کنیم که نمایشگاههای کتاب
بینالمللی تابلو و ویترینی از وضعیت نشــر کشورمان است .دقیقتر آن است
که بگویم حضور ایران در مجامع بینالمللی نمایشــی از وضعیت داخلی است.
فرقی نمیکند شرکت کننده بخش خصوصی باشد یا دولتی ،فرقی نمیکند ناشر
باشد یا مجامع و اصناف و فرقی نمیکند غرفهای بزرگ داشته باشد یا کوچک.
فقط تشبیه است اما نمیشود پراید و ســمند تولید کرد و در نمایشگاههای
بینالمللی اتومبیل عرضه کرد و افتخار کرد به چنین حضوری .البته چنین چیزی
هر سال اتفاق میافتد و گویا مشــتریانی از بعضی کشورها برای پراید و سمند
پیدا میشود و بخشی از جامعهی خودروساز کشور به این امر افتخار میکنند
و بخشی دیگر پاداشها و تشویقیها میگیرند اما واقعیت چیز دیگریست .ما
جزء صاحبان صنعت خودرو حساب نمیشویم .همان قدر که امیدوارم دست
اندرکاران صنعت خودرو این چند جمله را نخوانند ،امید دارم دوســتان عزیز
صنعت نشر کشور هم مشغول امورات نمایشگاه کتاب تهران باشند و فرصت
خواندن این مختصر را نداشته باشند .دوستان ،به ناچار باید بگویم حقیقت تلخ
این است که ما در صنعت نشر در حال تولید پراید هستیم.
صنعت نشر مفهموم گستردهایســت که به دیدهی بعضی از پیران راه هم
چنان گسترده نمینماید .هنوز ناشــران آبدیدهای هستند که کتاب را شامل
نوشته و چاپ میدانند و چیزی بیش از این توقع ندارند .اسم و رسم و حضور
چند دههای برایشان برند تقدم ساخته و متاســفانه به همین بسنده میکنند.
حضور ناشران خارجی در نمایشگاه بولونیا ـگرچه نه تمام ناشران خارجیـ نشان
از صنعتی گسترده برای بعضی کشــورها داشت .صنعتی که نویسنده ،مترجم،
تصویرگر ،ویراستار ،نمونهخوان ،طراح جلد ،صفحهآرا ،ناظر چاپ ،انتخاب کاغذ،
جنس جلد ،مدیر تبلیغات ،بازاریاب ،توزیع و  ....را کنار هم مینشاند تا محصولی
آماده و عرضه شود .اینکه ما نویسنده یا تصویرگری توانا را به بازارها بینالمللی
معرفی کنیم و یک ،دو ،سه ،صد ،دویست کتاب را بتوانیم به بازارهای جهانی
بفرستیم به معنی توانمندی در صنعت نشر نیست .مگر ما چند درصد و چه قدر
از بازار جهان کتاب را در دست داریم؟ کجای صنعت نشر جهانی ایستادهایم؟
بهترین کتابهایمان به چند زبان ترجمه شدهاند؟ از  ۷۵کشور شرکت کننده
در نمایشگاه بولونیا ،چند کشور مشتری کتابهای ما بودهاند؟ کدام کتابمان
ـبا تاکید بر یک عنوان خاص و نه مجموع همهی عنوانهاـ به بیش از ۲۰ـ۳۰
زبان ترجمه شده است؟
اولین اســتداللی که در برابر این گفتهها میآید این است که باید از جایی
شروع کرد .بدون شک باید از جایی شروع کرد .بدون شک از کسانی که شروع
کردهاند باید بهره برد و از نظراتشان استفاده کرد .بدون شک از خالء چیزی
به وجود نمیآید .بدون شک اما شــروع کار در بازارهای بینالمللی نیست و
جای اصلی شروع کار در عرصهی بینالمللی همین جا داخل مرزهای جغرافیایی
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ایران است.
ما تا وقتی صنعت نشــرمان را توســعه ندهیم
چیزی بــرای عرضه نخواهیم داشــت و به همین
دل خوش خواهیم بود که ماهی ســیاه کوچولوی
صمد بهرنگی و دهتا و صدتا کتاب دیگر را ناشران
خارجی و البته با هزار اما و اگــرـ ترجمه و چاپ
کردهاند و حضور چشــمگیر و دهان پرکنی داریم.
چنین نیســت .ما جریان ادبی نداریم ،نویسندگان
حرفهای نداریم ،ویراستاران حرفهای نداریم و دیگر
عوامل نشر حرفهای هم نداریم .اگر هم نویسندگان
و ویراستاران و ناشران حرفهای داشته باشیم -که
داریم -پراکنده و دور از هم کار میکنیم و زیر بار
هم نمیرویم و هر کسی دیگری را قبول ندارد و با
دیگری کار نمیکند .همه خودشان را همهچیز فهم
نشر میدانند و از نوشتن تا توزیع نظر میدهند .از
طرفی به همه حق میدهم که چنین باشند چون کم
کجرفتاری در هر بخــش ندیدهایم و هر کداممان
کولهباری از خاطره داریم از نامردمی دیگری .اما
مطمئنم تا چنین است و چنین باشد به همین حال
نزار حضورهای نصفه نیمهمان در نمایشگاهی چون
بولونیا باید دل خوش کنیم و به این نصفه چرخی
که میچرخــد افتخار .تخصصی بودن نمایشــگاه
بولونیا در حوزهی کودک و نوجوان بیش از دیگر
نمایشگاهها ناهمســازی بخشهای صنعت نشر را

تسلط به زبانهای رایج .هر دو دسته کم و بیش از ضعف بازاریابی و آشنایی
به قوانین حقوقی و مالی و دیگر ملزومات ضروری دیگر حضور در نمایشــگاه
کتاب در عرصهی بینالملل رنج میبرند .جالب اینجاست که هر دو دسته وقتی
در نمایشگاههای بینالمللی حاضر میشوند از بدیهیترین اصل گفتگو -لبخند
و خوشرویی دائمی -غافل میشوند و بازدیدکننده از دور با چهرههای عبوس
و گرفته مواجه میشود .پوشش و لباس ،زبان بدن ،نوع اصالح مو و صورت و
 ...صدها نکتهی ریز و درشت دیگر در تاثیرگذاری حضور ایران اهمیت دارد.
چه قدر به اینها فکر کردهایم؟ بارها در نمایشگاه بولونیا از دور به غرفهها نگاه
کردم و دقت کردم ناشران بزرگ و کوچک در غرفههای بزرگ و کوچکشان
چه میکنند و چطور با مراجعهکنندگانشان برخورد میکنند؛ متاسفانه فاصله
بسیار است.

گنج و رنج

نشان میدهد ،چرا که کتاب کودک و نوجوان بیش
از دیگر حوزهها هماهنگی و همدلی خانوادهی نشر
را میطلبد.
به همهی گفتههای باال اضافه کنید اینکه ما زبان
گفتگوی بینالمللی نداریــم .زبان گفتگو به معنایی
وسیعتر از تسلط به زبان انگلیســی است که در
همین یک قلمش هم پایمان لنگ اســت و عموم
ناشران خارجی از شیوهی بیانمان کالفه میشوند
اما در حد و حدود فهم معنا مماشــات میکنند.
زبان گفتگوی بینالمللی مجموعهای است از جذب
بازدیدکننده به غرفه تا گپ و گفت و آشــنایی با
قوانین جهانی صنعت نشر .به نظرم به طور ضمنی
همیشــه نزاعی ناپیدا بین نمایندگان صنعت نشر
کشور در مجامع بینالمللی وجود داشته و خواهد
داشت :کسانی که مسلط به بازار نشر هستند اما با
زبان گفتگوی بینالمللی آشــنایی ندارند و کسانی
که در عرصههــای بینالملل حضور داشــتهاند
یا به مناســبتی چندســالی را در خارج از کشور
زندگی کردهاند و به یکی دو زبان مســلطاند اما
کار اصلیشان نشر نبوده و به اقتضایی سروکارشان
با کتاب و نشر افتاده است .دستهی اول -با زبان
بیزبانی -دســتهی دوم را متهم به ندانمکاری و
نابلدی میکنند و دســتهی دوم -بیشتر صریح-
دستهی اول را متهم به بیسوادی با تاکید بر عدم

در زبان افواهی مثالی وجود دارد که بهترین کاربردش دربارهی ناشــران
خصوصی است؛ چاردیواری ،اختیاری .ناشــر خصوصی به راحتی در برابر هر
منتقدی میتواند چنین رای و نظری داشته باشد و خیالش راحت باشد که چرخ
نشــرش تا میچرخد و بازار به هر حد و حدودی که تعریف کرده با نشرش
همکاری میکند ،گفتههای دیگران در کارش تاثیری ندارد .منظورم در اینجا
نگاه به چرخهی اقتصادی نشر و انتشارات اســت و نه تحلیل محتوای آثار یا
هرچه غیر از بازار نشر .وقتی ناشری میتواند چاپ کند و بفروشد و در کارش
موفق باشــد چه دخلی به گفتههای من و امثال من که چنین کن یا نکن .البته
کم نیستند ناشــران به ظاهر خصوصی و رانتی که با ویترین خصوصی فعالیت
میکنند و دست در جیب دولت دارند .بعضی با عینک بدبینی میگویند ما هیچ
ناشر خصوصیای نداریم و همه باالخره بر سر سفرهی نفت نشستهایم و بعضی
سخت مخالف این نظرند .بگذریم ،بهانهی این نوشته نمایشگاه بینالمللی کتاب
بولونیاست و سعی میکنم از مقصد دور نیفتم.
کموبیش نام انتشارات شباویز با بولونیا پیوند خورده است .امتیازاتی که نشر
شباویز در حوزهی بینالملل و به خصوص در نمایشگاه بولونیا نسبت به دیگر
ناشران دارد به قدری هســت که نیاز به مرور آنها نباشد .به نظرم مهمترین
امتیاز ،استمرار و مداومت حضور نام شباویز در نمایشگاههای بینالمللی است.
سرکار فریده خلعتبری به اسم و رسم بین بسیاری از ناشران نمایشگاه شناخته
شده بود و بخش مهمی از این شناخت از سالهای متمادی حضور و دیدار چهره
به چهره با دستاندرکاران حوزهی نشر و تصویرگری کتاب کودک میآید .مثل
همهی کارها و همهی آدمهایی که کاری را پیش میبرند مخالف و موافقهای
سفت و سختی در داخل کشور هستند که یا نام شــباویز چهرهشان را در هم
میکشد یا به نیکی از آن یاد میکنند .آنچه مینویسم بر اساس مشاهداتم در
نمایشگاه بولونیاست و گفتههای مخالفان و موافقان را به اهلش وامیگذارم.
غرفهی شباویز عمدت ًا شلوغ بود .هم از مهمانان ایرانی در غرفه بودند و هم
ناشران و نمایندهی ناشران خارجی .چندباری از جلوی غرفه رد شدم و یک بار
جهت عرض ادب وارد غرفه شــدم .ازدحام مهمانها مجالی برای گپوگفت
باقی نگذاشــت اما در چند دقیقهای که ایستاده دربارهی چند و چون کتابها
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روایت

سوال کردم به این نتیجه رسیدم که سال به ســال نکتهها و آموختههایی به
انبان تجربیات نشر اضافه شده و مث ً
ال امسال عالوه بر ترجمهی انگلیسی همهی
کتابها ،جایزهها و موفقیتهای کتاب را در صفحهی اول آورندهاند .فراوانی
کتابهای کودک و تصویرگریهای متنوع از دیگر مزیتهای نشــر شباویز
است .اما آنچه در نوشتهی پیشین به آن اشــاره کردم در نشری حرفهای با
حضوری موفق مثل شباویز خودش را نشان میدهد .تلقیام از قطع ،نوع کاغذ،
کیفیت چاپ ،کتابسازی و مابقی ویژگیهای فنی کتاب این بود که تمام تمرکز
شباویز بر تصویرگری و تصویرگران است و آنچه ما به عنوان صنعت و سازمان
نشر در ناشران حرفهای بینالمللی کتاب میبینیم در این نشر جایگاهی ندارد.
همهی کتابهای شباویز در قطع و شکل یکسان ارائه شدهاند و فضای عمومی
تصویرگریها کموبیش از بیرون یکسان است .ممکن است منتقد غیر منصفی
چنین قضاوت کند که همهی کتابهای شباویز کاتالوگی برای ارائه به ناشران
خارجی اســت که با مواد خامی که در کاتالوگ-کتاب ارائه میشود خودشان
کتابهای متنوع و استاندارد با کیفیت چاپ مناســب تولید کنند اما کیفیت
تصویرگری و همکاری با نویسندگان و شاعران به نام کشور چنین قضاوتی را بر
نمیتابد .مشکل اصلی به نظرم در حلقهی مفقودهی سازوکار هماهنگ صنعت
نشر است .ما به طور عمومی متخصصانی که با یکدیگر همکاری کنند نداریم و
حتی اگر در بعضی بخشها قوتهایی داشته باشیم  -همانطور که شباویز در
تصویرگری چنین اســت -به دیگر بخشها پیوند نمیخوریم که تولید انبوه با
کیفیت جهانی تولید کنیم.
ناشر دیگری که در نمایشــگاه بولونیا حضور داشت کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان بود .کانون مهمترین مرکــز دولتی در حوزهی کودکان و
نوجوانان است و انتشارات کانون تابعی از نظام گستردهی فعالیتهای کانون.
تمرکز تخصصی کانون در حوزهی کودکان و نوجوانان و ظرفیتهای کالنی که
به خصوص در زمینهی نیروی انسانی در اختیار دارد با هیچ مرکز خصوصی،
نیمهخصوصی و دولتی دیگری قابل قیاس نیســت .مــرور نامهایی که در هر
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حوزهای از کتاب کودک از گذشتههای دور تا کنون
با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیوند
خوردهاند ،متر و معیار سطح توقع از حضور کانون
در نمایشــگاههای بینالمللی را بسیار باال میبرد.
توقعی که به هیچ وجه برآورده نمیشــود و چون
آب سردی به سر مینشیند .غرفهی وسیع کانون
در نسبت با دو نمایندهی دیگر ایران -و نمایشکتابهای انتشارات کانون راهی به جایی نمیبردند.
منکر زحمتهایی که همهی دستاندرکاران کانون
در نمایشگاه بولونیا کشیدهاند نمیشوم ،اما حضور
در این عرصه چیزی فراتر از غرفه و نمایش آثار
میخواهد .شاید اولین ســوالی که مسوولین کانون
باید به جوابی صریح برسند آن است که انتشارت
را واحدی اقتصادی میداننــد یا یکی از واحدهای
عامالمنفعهای که باید بــا کمترین هزینه خدماتی
را در اختیار بیشــترین افراد قرار دهــد .این دو
رویکرد دو شیوه حضور متفاوت را در نمایشگاههای
بینالمللی میطلبد .آنچه دیدم راه دیگری بود که
برایم قابل فهم نبود.

مصاف

بعضی بودند و بعضی نبودند .بعضی داشــتند و
بعضی نداشــتند .غرفههای دولتی نمایشگاه کتاب
بولونیا را عــرض میکنم .بعضی از کشــورها با
غرفهای که نشان میداد دولتی و متعلق به وزارت
فرهنگشان یا چیزی شبیه این است بودند و بعضی
کشورها نه .بعضی کشورها به اسم کشورشان غرفه
داشــتند و بعضی نه .از میانشــان فرانسه ،چین،
ترکیه و ُکره را خوب یادم است که غرفهای وسیع
داشتند و به فونت بزرگ انگلیسی باالی غرفه اسم
کشورشان را حک کرده بودند .آنها که نداشتند را
طبع ًا یادم نیست .البته هیچ بعید نیست کشورهایی
مثل انگلستان ،آلمان ،کانادا و آمریکا غرفهی دولتی
نداشته باشند و همهچیز را به بخش خصوصی که
همان ناشــر و اتحادیهی ناشرانشان است واگذار
کرده باشــند .غرفهی چین و کره را در نمایشگاه
کتاب مسکو ندیده بودم .غرفهی چین نمایی یک
دست قرمز داشت .غرفهی کره دکوری کودکانه و
رنگی داشت .در همین غرفهی کره سوالی پرسیدم
و یکی از غرفهداران با لبخند و انگلیسی سلیس و
روان جوابم را داد و همانطور که ایســتاده بودم
و داشــتم کتابی را ورق میزدم کســی آمد و به

فرانسوی سوال پرســید و باز با لبخند و فرانسوی
سلیس جواب گرفت .غرفهی فرانسه و ترکیه به
همان ترکیب و شکل و شــمایل نمایشگاه کتاب
مسکو بود .غرفهی ترکیه سازهای دایرهای بزرگ
در وسط داشت و با تیروتخته بخشهای مختلف
را جدا کرده بود .غرفهی فرانســه نمای سادهای
داشت اما نمای دودیرنگش با دیوارههایی که کل
غرفه را پوشانده بود و در ورودی برایش درست
کرده بود و پنجرههایی به بیرون تعبیه کرده بود به
چشم میآمد .همه برگزیدهای از کتابهای همان
سالشان را آورده بودند و اگر سراغی از کتابهای
مث ً
ال دو ســال قبل میگرفتی موجود نداشــتند.
اینها برای نمایش آثار کشورشــان آمده بودند و
راهنماییهایی مثل اینکه چطور از مترجمان حمایت
میکنند یا چگونه میشود با فالن ناشر مذاکره کرد
و قوانین کشورشان چیست.
ایران هم با یک نمایندهی دولتی حضور داشت؛
موسسه نمایشــگاههای فرهنگی ایران .به اختصار
غرفهی موسسهی نمایشــگاههای فرهنگی ایران
را غرفهی ایران مینامــم .غرفهی ایران نه بزرگ
بود و نه کوچک .هم غرفههایی تقریب ًا چهار برابر
غرفهی ایران دیدم و غرفههای نصف یا کمی کمتر
از نصف .غرفهی ایران دکوراســیون اختصاصی و
سازهای خاص نداشت و از سازهی معمول نمایشگاه
استفاده کرده بود .گزیدهای از کتابهای ایرانی در
غرفه بود و ســه میز و چند صندلی و گز اصفهان.
نمایندهی غرفه از اینکه دستاندرکاران نمایشگاه
بولونیا علیرغم درخواستشان میز و صندلی کافی
نداده بودند حسابی شــاکی بود .دیوارهی غرفه با
بَنِری آبرومندتر از بعضی از نمایشــگاههای دیگر
پوشیده شده بود .طبق گفتههای نمایندهی موسسه
و آنچه به چشم میآمد غرفه با کمترین هزینه مهیا
شده بود و در مقایســه با غرفههای دیگر نه جلب
توجه عمومی میکرد و نه جلب مشــتری عبوری.
احتماالً کســانی که به غرفه مراجعــه میکردند
آدمهایی بودند که از قبل غرفه را میشناختند یا
کاری داشتند یا به زحمت مسوولین غرفهی ایران
به غرفه مراجعه میکردند.
اما در همان دقایق کوتاهی که در غرفهی ایران
بودم یکی از تلخترین خاطرات زندگیام رقم خورد.
مرد میانســال و میانقدی با ریشهای میانسالی
و عینک تهاســتکانی به غرفه مراجه کرد .مسوول

غرفه چند کلمهای با ناشری که مراجعه کرد صحبت کرد و به من ارجاعش
داد .مرد کتابی در دست داشت و سخت برافروخته و ناراحت بود .علت را جویا
شدم .گفت کسی در ایران کتاب مرا دزیده است و کتاب را به َسمتم گرفت.
بعد توضیح داد که خودش هم خبر نداشته و نویسنده در جایی تصویر کتابش
را دیده و پیگیر شده و خبردار شده که ناشری ایرانی بدون اجازه کتاب را چاپ
کرده اســت .برایش توضیح دادم که ایران جزء معاهــدهی بینالمللی حقوق
مولفان و مصنفان نیست اما توضیح این مساله برای یک ناشر خارجی مثل این
اســت که به هموطنی بخواهم توضیح بدهم اگر اموالش را از خانهاش بردهام
اسمش دزدی نیست و فقط نیاز داشتهام و نیازم هم مبرم بوده است .فکر کنم از
استیصال و شرمندگیام کمی آرام شد اما باز شاکی بود که اگر چاپ کرده چرا
قطع کتاب را تغییر داده و کیفیت تصویرگری کتاب با این قطع خراب میشود.
غیر از عذرخواهی جواب دیگری نداشتم.
مســالهی غرفهی ایران نمایی از همین مواجه است؛ سلســلهای از «اما و
اگر»های بیشــمار .منکر زحماتی که همهی دســتاندرکاران غرفهی ایران
میکشند نمیشوم .کموبیش با مشکالت متعددی که کشور با آنها دست به
گریبان است آشنا هستم ،از وضعیت سیاســی ـ اقتصادی گرفته تا هزارتوی
سیســتم بروکراســی پیچیدهی
اداری .همچنین باید اشــاره کنم
به ابتکار همراهی نویســندگان
غرفهی ایران نه بزرگ بود و نه
و تصویرگران به نمایشــگاههای
کوچک .هم غرفههایی تقریباً چهار
خارجی که قطع ًا الزم و ضروری
برابر غرفهی ایران دیدم و غرفههای
اســت( .بنده از طرف هیچ نهاد
نصف یا کمی کمتر از نصف .غرفهی
دولتی و شبهدولتی و خصوصیای
ایران دکوراسیون اختصاصی و سازهای
در نمایشــگاه حضور نداشــتم).
خاص نداشت و از سازهی معمول
اما این مانع از آن نیست که به
نمایشگاه استفاده کرده بود .گزیدهای
صراحت بگویم غرفــهی ایران
از کتابهای ایرانی در غرفه بود و سه
در شان ایران نیســت .چنانچه
میز و چند صندلی و گز اصفهان
موسسه نمایشگاهها هدفی غیر از
رایزنیهایی در خصوص نمایشگاه
کتاب تهران و دعوت از ناشران و موسسههای دولتی برای حضور در نمایشگاه
کتاب تهران ندارد و غرفه را چون دفتری برای نمایشگاه تهران در نظر میگیرد،
یا اگر به همین ویترین مختصر کمتر از حــدود  ۱۰۰کتاب که بعضی از آنها
سالها پیش چاپ شدهاند و به دالیل متعددی چون تعداد باالی تیراژ در غرفه
بودند راضیست ،یا اگر به چاپ کاتالوگ و بروشور قانع است به اهدافش دست
یافته و حرفی نمیماند .اما اگر غرفهی ایران قرار است بازتابی از وضعیت نشر
کشور باشد و همین مختصر تالشهای ناشران را بر اساس استانداردهای کیفی
ارائه دهد؛ آنچه دیدم چنان نیســت .به گمانم برای این هدف دوم حضوری
پررنگ ،جهتدار و برنامهریزی شده در دو ،سه نمایشگاه گزینهی بهتری نسبت
به حضوری همهجانبه در تمام نمایشگاهها باشد.
نمیدانم کسی دیگر در کشوری دیگر شبیه این گزارش را مینویسید یا نه
اما امیدوارم مثل من فقط نام کره و فرانسه و چین و ترکیه در ذهنش نمانده
باشد و اسم ایران را در گزارشش بیاورد.
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کاتماندو
روایت نپال

سجاد محقق
http://alefyaa.ir/?p=4315

«کاســث مانداپ» نام این پایتخت دوهزار سالهست .در زبان سانسکریت
«کاســث» یعنی چوب و «مانداپ» هم به معنی سایهسار است .البد خانههای
چوبی بیشمار این شهر و سایههای وســیعش دلیل این نامگذاری باشد .تلفظ
«کاســث مانداپ» هرچقدر برای ما سخت باشــد برای اهالی این محل هم
همینطور اســت .انگاری بخاطر همین اینقدر مردم دســت به سر و رویش
کشیدند که ما سالهاست بهجای «کاسث مانداپ» نام «کاتماندو» را میشنویم.
در مورد فرهنگ و فضای زندگی مردم در نپال بعدا ً خواهم نوشت ،اما عجالت ًا
اینکه کاتماندو پایتخت نپال از قدیمیترین شــهرهای شــرق آسیاست که
مدرنیته و توسعه اقتصادی ســالها زور زده تا با زحمت و از البهالی درهها و
دامنههای پســت و بلند هیمالیا خودش را به این شهر تحمیل کند اما توفیقی
نیافته .زندگی مردم نپال هیچ چیزش به زندگی امثال ما شبیه نیست .فقر مطلق
مردم را به چشم میتوان دید و اگر بخواهیم به آمار رجوع کنیم همینکه بدانیم
نپال از لحاظ توســعه اقتصادی صدوهشتادوهفتمین کشــور دنیاست کفایت
میکند .در این بین اما راه برای توسعه سیاسی هموارتر بوده .حکومت پادشاهی
دویستوچهل ساله پادشاهان هندو در سال دوهزاروهشت با مبارزات چندین
ساله حزب مائوی نپال برچیده شد و مجلس تشکیل شد .مائوئیستها از همان
سال تا امروز همه کارهی نپال شدند و گرچه رئیسجمهوری که توسط مجلس
انتخاب شده از این حزب نبوده ،اما در عمل بهخاطر تسلط مائوئیستها کاری
از پیش نبرده .در چند ماه گذشته مجلس توانسته قانون اساسی تصویب کند
و حاال امروز یعنی سیزدهم می دو هزاروهفده بعد از بیست سال قرار است در
بخشهایی از نپال انتخابات شوراها برگزار شود.
از دیــروز کــه وارد فرودگاه
ِ
«تریپهووان» کاتماندو شدیم همه
از «اِلِکشــن» یا همان انتخابات
حرف میزدند .میوهفروشــی که زندگی مردم نپال هیچ چیزش
موزهایش را گران بهمان انداخت به زندگی امثال ما شبیه نیست.
گفت« :بیشــتر بخرید چون فردا فقر مطلق مردم را به چشم
همه جا بهخاطر انتخابات تعطیل میتوان دید و اگر بخواهیم به
است « ».ا ِکســچِ نج هاووس» یا آمار رجوع کنیم همینکه بدانیم
همان صرافی گفت« :بیشتر پول نپال از لحاظ توسعه اقتصادی
چِنج کنیــد چون فــردا تعطیل صدوهشتادوهفتمین کشور
است» و خالصه همه از انتخابات دنیاست کفایت میکند
میگفتنــد .مــا در اوج تبلیغات
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انتخابات ریاستجمهوری تهران را ترک کردیم.
تقریب ًا همزمان با مناظره ســوم؛ و حــاال اینجا در
کاتماندو وقتی میشــنوند که ما هم در آســتانه
انتخاباتیم و آنهم ریاســتجمهوری چنان سوت
میکشــند که انگار باور ندارند این شتر د ِر خانه
آنها هم خواهد خوابید .راستش را بخواهید دیروز
قصه انتخابات نپال برایم جــذاب نبود ،اما امروز
اوضاع فرق کرد .کاتمانــدو آماده باش بود .نوعی
حکومت نظامی تــوام با آرامش .هــر طرف که
چشم میچرخاندیم پلیس بود که از چوب و باتوم
دستشان بود تا اسلحه کمری و جنگی .کنار هتل
ما صندوق رای بود .نسبت ًا شلوغ و بینظم .پایینتر
که رفتیم صندوقی بود شبیه حسینیه ارشاد ما .تا
چشم کار میکرد جمعیت جلوی ساختمان تجمع
کرده بودند .بینظم و بهم ریخته و آشفته .دیروز
و امروز ،از تبلیغات نامزدها عکس گرفته بودم ،اما
دوست داشتم از محل رایگیری هم عکس بگیرم.
به محض رسیدن به تجمع مردم یکی از ماموران
اشــاره کرد که نمیتوانیم داخل برویم .با احسان
حسینینسب برای چند نفرشان توضیح دادیم که
روزنامهنگاریم .ایران در آستانه انتخابات است و
میخواهیم از انتخابات شــما گزارش بنویسیم اما
باز هم اجازه عکاســی و ورود به ما ندادند .ناچار
راه افتادیم برویم برای دیدن معبدها .اما کاتماندو
امروز انگاری شــهر ارواح بود .خبری از ریکشا و
تاکسی نبود .سه چهار کیلومتر رفتیم به امید پیدا
کردن ماشین اما سر از یک حوزه رایگیری دیگر
درآوردیم .شــلوغتر و بزرگتر از قبلی بود .معبد
میمونها را به چشــم میدیدم اما وسیلهای نبود
که ما را به آنجا برســاند .چارهای نبود .خسته و
عرق کرده از گرما و پیادهروی طوالنی نشســتیم
به تماشای مردم .حوصلهمان که سررفت چپیدیم
توی تک مغــازهای که باز بــود .از روی میز زن
فروشنده ،روزنامه را برداشــتم .تمام صفحه اول
مربوط به انتخابات بود .برگشــتیم سمت هتل .با
اینکه چند ساعت گذشته بود اما همچنان مردم
حوالی صندوقها مجتمع بودند .ماشینهای نظامی
دسته دسته نیروهایشان را جابجا میکردند و در
مجموع تنها خونی که در رگهای خشــک شهر
میچرخید ربطی به انتخابات داشــت .دیروز هم
موقع پیاده شــدن از هواپیما یک غول بیشــاخ و
د ِم پرنده دیدیم که داشــت ماشینها و نیروهای

« »UNرا پیاده میکرد .وقتی به صندوق کنار هتل
رسیدیم شروع کردیم با مردم حرف زدن .میزان
زمان مکالمهمان بستگی به زبان فهمی ما داشت .با
بعضی آدمها سوال و جوابهایی در مورد انتخابات
میکردیم که برای ادامه بحث به انگلیسی آچمز
میشــدیم .کارمان راحت بود .یک تشکر خشک
در معیت یک لبخند و بالفاصله سراغ نفر بعدی.
بعضیهاشــان با تمســخر از مائوئیستها حرف
میزدند و ســرخوش از انتخابات و این فرصت از
لحظهشان لذت میبردند .غروب که برگشتیم هتل
ِ
خلوت خلوت بود .برعکس ما ،نپالیها
صندوقها
برای مشارکت روند نزولی داشــتند .همان صبح
تا ظهر کارشــان را کرده بودند و مسئوالنشان را
برای تمدید زمان رایگیری آزار نداده بودند .از
رزروشن هتل در مورد انتخابات پرسیدم.
با ذوق و شوق کلی حرف زد و در جوابم روزنامه
را ســمتم گرفت که بخوانم .آمدیم تــوی اتاق.
تلویزیون نپال و تمام کانالهایش از شبکه خبری
تا شــبکه فیلم هندی و رقص آواز همه داشــتند
در مورد انتخابــات برنامه پخش میکردند .حمل
صندوقها توســط نیروهای نظامی با اســکورت
مسلح و هرچیزی ,را هم که امروز ندیده بودیم ،از
تلویزیون دیدیم .یکی از شبکهها داشت زیرنویس
شمارش آرا را میداد و من هنوز در عجبم که در
کشوری که سه منطقه را امروز رایگیری کردند

و بقیه مناطق را یک ماه بعد میخواهند رایگیری کنند چطور یکی دوســاعته
شــروع به اعالن لحظه به لحظه شــمارش آراء کردند .آنهم انتخاباتی مثل
شورای شهر ما با  nنفر کاندیدا.
االن ساعت نزدیک دو شب شده .احســان چند دقیقهایست که خوابش
برده و من شکنجهوار با موبایل در مورد انتخابات نپال مینویسم .سعی میکنم
از ذوق و شوق مردمی بنویسم که در ابتدای راه رسیدن به حداقلها هستند.
قطع ًا در مخیلهشــان هم نمیگنجد در جای دیگری از این دنیا دموکراســی
حکومت احمقها نامیده میشود اما چنان شــادند که گویی یادشان رفته در
آوریل دو هزاروپانزده زلزله مهیب هشــت و یک دهم ریشــتری ویرانهی با
شکوهشــان را ویرانهتر کرده و البد خبر ندارند که براساس اعالم دانشمندان
کمبریج ،کاتماندو ،همان شهر دوست داشتنیشــان ،سه متر به سمت جنوب
حرکت کرده .مردم درهی زیبای کاتماندو نمیدانند همان روزی که شهرشان
سه متر لغزید تکانههای زلزله باعث سقوط بهمن در اورست با چندصد مایل
فاصله از کاتماندو شــد .دلشان
شاد است و با هم مهربانند و قطع ًا
نمیدانند پســرک جوان ایرانی
تلویزیون نپال و تمام کانالهایش
که مهمانشان شــده ،خواب از
از شبکه خبری تا شبکه فیلم
چشــمهایش رفتــه و دلزده از
داشتند
هندی و رقص آواز همه
دعواها و تهمتهــا و جدلهای
پخش
برنامه
در مورد انتخابات
مث ً
ال رجال سیاســی کشــورش
توسط
ها
ق
صندو
میکردند .حمل
حسرت حال و روز و آرامششان
مسلح
اسکورت
با
نظامی
نیروهای
را میخورد .حســرت روزهایی
ندیده
امروز
که
هم
را
هرچیزی,
و
که اختالفنظرها و ســلیقههای
دیدیم
تلویزیون
از
بودیم،
سیاســی ،همدلــی مردمش را
خدشهدار نکرده بود.
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سفرنامه ارمنستان
میثم امیری

دلم گرفته بود و دلش

از صبح ایمان را فرستادم دنبال چادر و خریدن درام که واحد پول ارمنستان
است .چه حسی دارد واحد پول کشــوری درام باشد؟ اگر قرار بود واحد پول
کشوری درام باشد ،آن کشور ایران میتوانست باشد که میتوان تا سه چهار
تا صفرش را حذف کرد ،بیآنکه هیچ چیز اقتصادش تکان بخورد؛ این درام
است؛ حتی تراژدی .به زنم گفتم این تحلیل را .گفت دارم مثل همیشه با کلمات
بازی میکنم .و هیچ حرفی برای گفتن ندارم و اینها همه اظهار فضل اســت،
نه دانایی واقعی.
همزمان که با ایمــان گپ میزدم از خانه برادر زدیم بیرون تا برســیم به
ساری .نمیدانم از کی مد شد که به کل خطه جنوبی دریای خزر از مراوهتپه تا
آستارا شمال بگویند .حواسم هست که هیچ وقت به این منطقه ،شمال نگویم و
دربارهاش متعین صحبت کنم و حتی به زنم هم تذکر دادم که این را رعایت
کند و او حرفم را قبول نکرد .کم پیش میآیــد پیدرپی بزند توی حالم .ولی
زده بود.
راه افتادیم .زنم عینکش را که به قول خودش مارک بود به من داد که به
چشمم بزنم و توی ماشین کســی نمیتواند از دور تشخیص بدهد که عینکی
که آدم به چشم دارد مطابق جنسیتش هســت یا نه .بعدش هم شروع کرد
به تعریف کردن قصهای که عالقهای به شنیدنش نداشتم .گفتم حرفهایش
معنادار نیســت .ناراحت شــد و چند کیلومتری هیچکداممان چیزی نگفتیم.
خواستم بگویم خوب شد که اسمش گوهر نیست ،چون عربیاش میشود جوهر
و جوهر ...دیدم حرف مفتی است و چیزی نگفتم.
هایده به بین ما دوباره حرف و زندگی را جاری کرد .شــروع کرده بود به
خواندن و تازه از عوارضــیِ تهران  -پردیس خالص شــده بودیم .صدقه را
انداختم ،خواند« :تو چرا شمع شدی ،سوختی ای هستی من».خواستم موسیقی
زن گوش ندهم و عوضش کنم که دیدم زنم شروع کرد به خواندن و من هم
همخوانی کردم و در این همخوانی ،صدای هایده دیگر به گوش نمیرســید و
همین جوری بینمان سلم برقرار شــد .انگار دلگیریهای دوره نامزدی مثل
باران بهار اســت و ابرش .زود میآید و میرود .آرام که شــد گفتم« :نقدت
کردم ».گفت« :این نقد نیست؛ تخریب است ».من چیزی نگفتم .چیزهای زیادی
دارم برای نگفتن و نباید گفتن .دوباره یادم آمد که نباید تخطئه کنم خودم را
و این اصال خوب نیســت که چیزهای زیادی دارم برای نگفتن .گفتم« :تحلیل
خودم از خودم را به تحلیل خودت از خودم ترجیح بده ».لبخند زد .نمیدانم
لبخندش نشانهای بود که پذیرفته بود حرفم را یا نه .ولی این قرار من و او بود؛
هر وقت بینمان اختالفی پیش آمد ،تحلیل خودمــان از حرف خودمان را بر
تحلیل دیگری بر حرفمان ترجیح بدهیم .میم داد .دمش گرم.
توی دماوند دوباره با دیدن بلواری به اسم آیتاهلل خامنهای حرص خوردم.
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زنم گفت« :چرا حرص میخوری؟» گفتم« :یعنی
چی این کارهــا وقتی این بنده خدا زنده اســت و
هنوز جمعبندی ما و خــودش و تاریخ دربارهاش
تمام نشده است؟» زنم نسبت به رهبر ال به شرط
است و برایش فرقی ندارد این حرفها و خیلی هم
پیگیرش نیست و شاید اصال خوشش نمیآید.
دماوند را رد کردیم که سیاوش شمس شروع
کرد به خوانــدن یک آهنگ بنــدری .خواننده با
رعایت اصول برهــان در منطق صوری میخواند.
او معتقد بود حرفهایش چــون از دل برمیآید،
بر دل مینشیند .صدایش سوز داشت .زنم گفت:
«تا به حال شده اســت با یک آهنگ لسآنجلسی
گریه کنی؟»
گریه؟آره .من بــا آهنگهای معیــن گریه کردم وواقعا هم گریهدار خوانده است .اصال صدای خود
خواننده هم سوز دارد و آدم حس میکند دارد از
ته دلش میخواند.
اتفاقی آهنگ بعدی ،آهنگــی از معین بود .زنم

همین را مثال زد و گفت چقدر این آهنگ سوز دارد
و خوانندهاش با سوز میخواند.
گفتم دلیلش روشن است عزیزم .دلیلش ایناســت که اینها مســأله وطن دارند .اینها چهل
سال اســت آنجایند ،ولی هنوز غریبهاند و جزیی
از آن کشور نشــدهاند .خودشــان دلشان برای
وطنشان تنگ شده است .اصال نشده است چیزی
علیه مملکت مــا بخوانند .برعکس بســیاری از
جانوران به ویژه آقازادههایی که در عصر جمهوری
اسالمی عمل آمدهاند و خانه و وطن و مملکت را
نمیشناسند ،ولی اینها وطن را میفهمند .این دوری
از وطن است که این سوز را ساخته.
دوباره زنم از دل ایــن دوری و اینها چیزی را
تعریف کرد که دوست نداشتم و گفتم که دوست
ندارم این روایتها را و دوباره بهش برخورد و بهم
گفت خیلی بدم .دوباره بینمان سکوت برقرار شد.
متهمم کرد که بــا او بیادبانه صحبت میکنم و با
دوستانم بسیار مؤدبانه صحبت میکنم و مانده بودم
چطور ثابت کنم که بیادبم در صحبت با دوستانم.

همه کارهایم برعکس است .ملت میخواهند ثابت کنند مؤدبند ،کا ِر خدا ،من
باید عکسش را ثابت کنم.
ابی هم داشت میخواند« :دلبرکم چیزی بگو» که من رو به زنم گفتم« :چیزی
بگو»
با مهربانی گفت« :انگار روی اردک آب بریزی؛ هیچ اثری رویت نمیگذارد.
چه کارت کنم؟»
چیزی نگفتم.
 این اثر بدی رویم میگذارم .این جوری با مــن حرف نزن .با من خوبحرف بزن.
قول میدهم باهات خوب حرف بزنم.چیزی نداشتم بگویم .کل مسیر را داشتم آهنگها آنور آبی گوش میدادم.
بیشترشــان غمگین بودند .زنم خوابیده بود .اذان داده شده بود .گفتم« :اذان
شده ».چشمهایش را باز کرد .یاد امام خمینی افتادم که توی بیمارستان تا گفتند
وقت نماز است ،چشمش را باز کرد .گفت« :نماز را کجا بخوانیم؟»
واله .میرویم سمت واله .هم ناهار میخوریم ،هم نماز میخوانیم.بعد از گردنه گدوک و قبل از ورســک ،پلیس من را گرفت .گفت سرعتم
 ۸۷تا است .هیچ وقت به خاطر سرعتی تا این حد کم جریمه نشده بودم .توی
ماشین که نشستم تا ادامه بدهم راه را ،زنم درآمد« :چرا بهش نگفتی که همه
دارند باالی  ۸۰تا میروند و چرا ما باید جریمه شویم؟»
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روایت
گفتم« :ربطی ندارد .ما نباید باالی  ۸۰برویم».
قبول کرد .راحت قبول میکند .هیچ وقت هیچ چیزی را سخت قبول نمیکند.
راحت قبول میکند و راحت رد .از پلیس راه زیرآب رفتیم ســمت آالشت.
توی راه آالشت ،راه را کج کردیم سمت دراسله و واله را رفتیم باال .واله خیلی
باالست و روبهرویش کوهی عظیم و ســپیدپوش بود .همیشه دوست داشتم
کافهای در این ارتفاع بزنم و به ملت قهوه بدهم .اسم کافه را هم بگذارم کافه
واله .والهایها نبودند و هنوز برای عید از جلگه نیامده بودند سمت ییالق .روستا
خالی بود .هیچ صدایی نمیآمد .در سکوت مطلق ،یک ساعتی در آنجا ماندیم.
از رستوران پایین مرغ گرفته بودیم .سفره را پهن کردیم .شروع کردیم به
خوردن با آب آلبالو .زنم گفت« :آب آلبالو که میبینی ،اشک توی چشمهایت
جمع میشــود ».گفتم« :هوویت نشود خوب اســت ».خندید« :باز آب آلبالو
هوویام باشــد من راضیام« ».چطور؟» «چون با حرفهایی که تا به حال به
من زدهای ،میترسم چیز دیگری هوویام شــود ».چیزی نداشتم بگویم .کمی
خجالت کشیده بودم .راست میگفت .من آدم بدیام .ادامه داد« :چون هنوز
شوخی کردن با زنها را بلد نیستی و با من را .هر چه حرف بیحیایی بود تا به
حال به من زدهای .تو خجالت نکشیدی شب عقد به من گفتی االن وقت خوبی
اســت برویم برایت یک شوهر
خوب گیر بیاوریم؟ من چه بگویم
بهت؟» سرخ شدم و حرفی برای
گفتن نداشتم.
در راه ارمنستانیم و تازه رسیدهایم
داشــتیم برمیگشــتیم کــه جلفا .دو روز است توی راهیم و
سگها به سمت ما آمدند .گفت :تمام بلوارهای آیتاهلل خامنهای
«بهشــان غذا نمیدهی؟» گفتم :که در مسیر جابهجا  -مظهری
ِ
شگفت حکومت «مدرن»
«بد نیست بهشــان غذا بدهیم .از امور
ولی ســگ باید غذا را از دست اسالمی -دیدهایم ،نرسیده در جلفا
صاحبش بگیرد .ایــن جوری بد به آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ختم
بار میآید و نمیتواند از صاحبش شده است.
و خانه صاحبش و مال صاحبش
محافظت کند ».با این حال ،تکه
نانها را برایشان پرت کردم .در این هوای سرد و زمین برفی چیزی گیر اینها
نمیآید و چارهای نبود تا کمی بهشــان غذا بدهم .حرفم را قبول کرد و گفت:
«توجهات به طبیعت خیلی خوب است».
ولی تو که به من گفتی خیلی بدم.بد نیستی ،بیمباالتی .به من درست توجه کنی ،من از دستت راضی خواهمبود همیشه.
وقتی توی جاده افتادیم داشت غروب میشد .بعد مدتها روضه گذاشتم.
زنم همراهی نشان داد .روضه قاسم بود .غروب بود و دلم گرفته بود و دلش.

در راه ارمنستانیم

در راه ارمنستانیم و تازه رســیدهایم جلفا .دو روز است توی راهیم و تمام
ِ
شــگفت
بلوارهای آیتاهلل خامنهای که در مســیر جابهجا  -مظهری از امور
حکومت «مدرن» اســامی -دیدهایم ،نرســیده در جلفا به آیتاهلل هاشــمی
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رفسنجانی ختم شده است.
از دو روز قبــل که از خانه طوقــدار کنار خزر
راه افتادیم تا امروز که از راه تهران و ابهر به جلفا
رســیدهایم ،زنم تمام مدت در حال توضیح توزیع
خطوط انتقال برق در مسیر بود که من هیچ از آن
نیاموختم .مصداقِ هر کــه ناموزد ز چرخ روزگار،
هیچ ناموزد ز هیــچ آموزگار .تنهــا ذکر نکتهای
درباره مردمی در روســتایی بیرونق بین زنجان
و بســتانآباد نظرم را جلب کرد« :این دکلهای
مخابراتی سرطانزاســت و جالب است که وسط
ِ
بیابان خدا،
روستا هم زدهاند؛ میتوانستند در این
جای دیگر بزنندش ».حواســم رفــت به مردم و
ِ
«بیابان خدا».
عبارت
ایمان و نون هم همراه من و میم هســتند و هر
دو مثل ما آدمهای خوب و خوشســفریاند؛ جز
گیر دادن به اینکه باید در کیسه خواب بخوابند.
دیشب در دبیرســتانی دخترانه بودیم که نزدیک
بلوار آیــتاهلل خامنهایِ ابهر بــود .با جای خواب
مشــکلی نداشــتند؛ به ویژه آنکه یک دبیرستان
دخترانه بود و اگر اینجا ،جایی بود که دخترهای
تنشــان را روی آن آرام میکردند ،نمیتوانست
آنقدر جای بدی باشد که زنهای ما نتوانند چنین
کنند .که درآمدم« :همه شــما کنیــز فاطمهاید و
عزیز .روی همین تختهــا بخوابید ».نون ولکن
نبود و میخواست توی کیسه خواب چینی که تازه
خریده بودند بخوابد .ایمان هم با نون همراه شد و
زنم هم «کیسه خواب کیسه خواب» کرد .فقط من
پتوی آبی مدرسه را به ســر کشیدم؛ میم و نون و
ایمان در کیسه خوابها خوابیدند؛ آنهم در جایی
گرم که نرم هم بود؛ برعکس بیرون که همه چیز
یخ زده بود.
راستی ســرایدار هم مصداق مســئولین نفتی
جمهوری اسالمی عزیز بود .درآمد که دستشویی
داخل برای زنهاست و ما باید در بیرون عمارت
مدرسه ،دستشــویی برویم .دستشویی هم در
گوشه مدرسه و بینش درختان خشکی بود و باد و
یخ و گفت که سختمان خواهد شد و بعدش هم
خندید .آخر شب که خواستم طبق قانون سرایدار
عمل کنم ،در عمارت بســته بود .مجبور شدم از
توالت زنها اســتفاده کنم که پر دستمال کاغذی
بود و نامطبوع .صبح هم که رفتم از دستشــویی
مردانه استفاده کنم که یکبار هم که شده به قانون

سرایدار عمل کنم ،دیدم بر در دستشویی مردانه
هم قفل بزرگی زدهاند .هر دو قفل هم کار پیرمرد
بود؛ مظهر کشوری که چنین اداره میشود؛ قانونها
وضع میشود و بعد واضعان ،راه رعایت آن قانون
را میبندند و بعد شاکی میشوند که مردم قانون را
رعایت نمیکنند.
از ابهــر تا جلفا هم موســیقی ســنتی ایرانی و
بنان و یک مشــت جفنگ دیگر گــوش دادیم و
در ادامه این دو روز توی ماشین ،جلد یک تأملی
درباره ایران نوشــته جواد طباطبایی-که سیدش
را اخیــرا جابهجا فاکتور میگیــرد -را خواندیم و
در کافه اگزیستانسیالیستها را .من و ایمان -هر
کداممان راننده نبودیم -با صدای بلند میخواندیم
و خانمهایمان هم اســتفاده میکردند یا زیر لب
فحش میدادند .تا االن که خوب با ما کنار آمدند.
ایمان برای آب مثل همه مسئولین نفتی ایرانی
ِ
نســبت ایران» -بیشــتر از تعدادمان لیوان
«بالآورد؛ در همین گیرودار غذا هم رسید و سرصاحب
شدهایم که شماره میزمان «سه مثبت؛ نوزده» است
که به شــوخی گفتم« :انتگرال چی »...که جلفایی
خندید .غذا -البته ظاهرش نشان میدهد که خیلی
بیکیفیت باشد -معطل بماند کراهت دارد؛ به سفره
برسم و سفر.
پسنوشــت :غذایش فاجعه بود و رســتوران
مگایش و قیمتش.

در ِی ِروان

در هاســتلی نزدیک میدان جمهوریِ یِرِوان جا
پیدا کردهایم .هاستل ،ایده عالی و ارزانقیمتی است
برای همه کسانی که میخواهند نزدیک مرکز شهر
باشند و پول زیادی برای اســکان نپردازند .ایده
ِ
ایران ما هنوز جا نیافتده است،
معجزه هاستل در
ولی در کشورهای دیگر پرمشتری است .این هاستل
تروتمیز که گیر ما آمده است ،دو شعبه در یِرِوان
دارد که هر دو نزدیک مرکز شــهر است .جالب
است برای ســه روز متوالی جای خالی نداشت .ما
مجبوریم امشــب را اینجا باشیم و دو شب دیگر
را در شعبه دیگر این هاســتل .من و میم در یک
اتاق و نون و ایمان هم در اتاقی دیگر؛ دیشب را در
کاپان سرد و کوچک ماندیم که نزدیک مرز ایران
است .امروز هم به پیشنهاد من به هاستل آمدهایم.

هاستلها آشپزخانه ،وایفای ،چای و صبحانه مشترک دارند و همینطور حمام
و دستشویی مشترک .اتاقهای خوابگاهمانند هم دارد که در آن معموال بیش
از  ۶تخت قرار دارد .امنیتش باالست و افراد از ملیتهای مختلف در آن جمع
میشــوند .اتاقهای اختصاصیاش که دو تایش نصیب من و خانمم و ایمان و
خانمش شد از اتاقهای عمومیاش گرانتر اســت ،ولی در مقایسه با متوسط
قیمت هتل در همین حوالی ارزانتر اســت؛ حدود یک سوم قیمت یک اتاق
دوبلکس در هتل.
بند باال را نوشتم تا راهنمایی باشــد برای همه کسانی که میگویند سفر به
خارج از کشور پرخرج است .اگر در هاستل باشــید ،حتی با کمتر از  ۴۰دالر
میتوانید در مرکز شــهر گرانی مثل نیویورک هم شــب را بگذرانید .قیمت
جای ما در هاســتلی در مرکز یِرِوان از یک اتاق دو تخته در شهری-نه حتی
اسالم ایران کمتر است؛ شبی یازده هزار درام یعنی کمتر از صد
شهرستان -مثل
ِ
هزار تومان .به این قیمت اکازیون اضافه کنید همنشینی با کسانی از کشورهای
دیگر را و چای و قهوه و صبحانه رایگان را.
خیلی خســتهام .از صبح بیشــتر از  ۳۰۰کیلومتر راه رانندگی کردهام؛ آن
هم راه کوهســتانی و پرپیچوخم که از کورهراههای فرعی حتی در ســوادکوه
ایران هم داغانتر بــود .به نظر
میرسد جادهها از دوره شوروی
در ارمنستان تعمیر نشده است و
وقتی از ارس که نقطه صفر مرزی
بسیار راههایش درام است .یِرِوان
بود با نگرانی عبور کردم و روی
مرتب است ،ولی به نظر میرسد
ارس یاد بهرنگی بودم و پا در مرز
این توسعه نامتوازن است و ایران
ارمنستان گذاشتم ،پیش از آن زنان
خیلی از این جهت جدیتر است؛
سرلخت مملکتم را ببینم که دارند
هم ملتتر است از ارمنستان ،هم
کیفهایشان را میکشند به سمت
توســعهیافتهتر .ارمنیها هنوز به
کشو ِر دیگر ،عکس پوتین در اتاق
لحاظ سیاسی مستقل نشد هاند و
بررسی گذرنامه ارمنستان که مهر
حرف ایمان که در منطقه فقط ما
ورود میزد ،برایم جالب بود
و ترکیه کشورهای مهمی هستیم،
حساب به نظر میرســد .یعنی
منهای کشــورهای نفتی مثل عربســتان ،ایران و ترکیه در حال توسعهاند و
ارمنستان -با اینکه ریشــهای ایرانی دارد -روبهجلو نیست ،حتی مضاف بر
ِ
دست کم بیش از نیم قرن است درگیر هیچ جنگ جدیای نبوده است.
اینکه
وقتی از ارس که نقطه صفر مرزی بود بــا نگرانی عبور کردم و روی ارس یاد
بهرنگی بودم و پا در مرز ارمنستان گذاشتم ،پیش از آن زنان سرلخت مملکتم
را ببینم که دارند کیفهایشان را میکشند به سمت کشو ِر دیگر ،عکس پوتین
در اتاق بررسی گذرنامه ارمنستان که مهر ورود میزد ،برایم جالب بود؛ گویی
آنها هم مانند صربها ،امید اولشان پوتین است ،نه مقامات رده یک کشور
خودشان .سمند را افسری ارمنی که سیگار به لب داشت بازرسی کرد .ایمان و
نون و میم هم چمدان به دست میروند به سمت جایی که باید بازرسی شوند.
روی دیوار هم نوشتهاند که رشوه یا هدیه پذیرفته نمیشود .این را به فارسی
نوشتهاند و اضافه کردهاند که اگر ما ایرانیها عالقه زیادی به دادن هدیه داریم
به شماره تلفنی که پایین برگه نوشته شده بود زنگ بزنیم؛ شرمآور بود.
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در ارمنستان تا خود یِرِوان همه چیز به ســه زبان نوشته شده بود؛ ارمنی،
فارسی و انگلیسی؛ نه حتی روسی .به طور جدی ما تنها توریستهای این کشور
هستیم و چرخ ارمنستان به شکل محسوسی از آمدورفت ما ایرانیها به خاک
آنها تأمین میشود؛ نه ح ّتی روسها و با تردید میگویم ما با آنها رفیقتریم
تا روسها .با این همه در آن حوالی تنها ایرانیها هستند که به گذر از قفقاز و
رسیدن به یِرِوان عالقه نشان میدهند ،چون ترکها -از سه طرف آذربایجان و
نخجوان و ترکیه -رابطهشان با آنها شکرآب است و عربها هم که انگیزهای
ندارند خودشان را به این سرزمین کوهستانی برسانند .چون نه اقتصاد به طور
جدی و پیشرفته و آیندهدار اینجا رونق دارند ،نه انگیزه مذهبی برای حضور
عربها در ای 
ن کشور قابل تصور است؛ کال سه میلیون نفرند و همه هم مسیحی.
وقتی بین راه توی ویکیپدیا دیدم که  ۹۸درصد ارمنیها ارتدوکسند ،بلند گفتم:
«کارمان درآمد؟» زنم گفت« :چطور؟» گفتم« :این تنها کشور هممرز ماست
که اساسا مسلمان ندارد و من نسبت به این مسأله خودآگاه نبودم« ».خوب؟»
«حاال حاللفود از کجا گیر بیاوریم؟» حدســم درست بود .عصر که به یِرِوان
رسیده بودیم به یک مسلمان عرب برخوردم و بهش گفتم اینجا غذای حالل
کجا گیر میآید که ســر تکان داد و خندید .اگر بتوان  ۵کشور را در آسیا و
اروپا و آمریکا اسم برد که در آن
مســلمان و خدمات مسلمانی به
سختی گیر میآید ،قطعا یکیاش
گوش رفتیم اُپرای بزرگ یِ ِروان که بزرگ
ِ
بیخ
ارمنستان است همین ِ
ما .همین شد که ماهی خوردیم و و حسابی است .از تاالر وحدت ما
هم بزرگتر است .آنجا یک اُپرا
سیبزمینی.
بعد از اینکــه از جایمان در دیدیم .زنم خوشش آمده بود .من
هاســتل مطمئن شــدیم ،رفتیم بدم آمد؛ همینطور ایمان و زنش.
اُپرای بزرگ یِ ِروان که بزرگ و شاید موسیقی بتهوونش یک
حسابی است .از تاالر وحدت ما مقدار قابل تحمل بود ،ولی بازی و
هم بزرگتر است .آنجا یک اُپرا میزانسن فاجعه بود و به نظرم علیه
ارمنیها
دیدیم .زنم خوشش آمده بود .من
بدم آمد؛ همینطور ایمان و زنش.
شاید موسیقی بتهوونش یک مقدار قابل تحمل بود ،ولی بازی و میزانسن فاجعه
بود و به نظرم علیه ارمنیها .بعد از اُپرا هم به هاستل برگشتیم .یکی دو چهره
خاور دور هم دیدم که برای همصحبتی خوبند.

شهر بنبست؛ کشور بنبست

این عکس را همین االن از پنجره هاستل گرفتهام .میم رفته است حمام؛ وقتی
پیدا کردهام تا بگویم که در ایروانم و امروز میخواهیم برویم اطراف شــهر را
ببینیم و جاهای تاریخیاش را .خودمان چنین تصمیمی داشتیم و دیشب جلوی
معبد هفتصد و خردهای پلهای یِرِوان یک دختر و پسر جوان آمدند جلو و گفتند
حاضرند این کار را برای ما انجام دهند .از قرار نفری هشــت هزارتا .خودرو و
راهنمایی و بلیط از خودشــان .بچهها را قانع کردم که بپذیریم که پذیرفتند.
برنامه عصر من هم این است که با دوچرخه شهر را ببینم .به نظرم شهر ،حرف
زیادی برای گفتن ندارد .فقط چون نزدیک انتخابات پارلمان اســت کمی شور
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و حال سیاسی شــهر میتواند جذاب باشد و یِرِوان
همان ســاری خودمان اســت با کمی شهرسازی
مرتبتر و دیگر هیچ .مثال گفتهاند پارک عشاقش
خیلی خوب است و ال است و بل؛ ولی هیچ نبود؛ کل
پارک به راحتی به پارکهای کوچک تهران میبازد؛
چه رسد به حضرات ساعی و الله و شهر و دانشجو
و طالقانی و آبوآتش و… .کال یِ ِروان شهر خیلی
مهمی نیست و هموطنان هم برای دیدن و آموختن
و چیزی به خودشان اضافه کردن به اینجا نمیآیند؛
هدف بیشتر نایتکالبهاست و آزادانه گشتن و
رستورانها را دیدن و شاید چیزی را برند خریدن و
پیکی باال دادن .حتی قیمت جنسها منهای احتماال
ِ
تهران ما گرانتر اســت.
پوشــاک برند ،تماما ،از
چیزی ندیدم از خوردنیجات که از تهران ارزانتر
باشــد و حتی مالها و هایپراستارهایش هم حرفی
برای گفتن ندارد .نشانهاش هم دیروز صبح.
دیروز صبح سمند بازی درآورد و هنوز بازی
دارد و وقتی فرمان را میچرخانم کمی سروصدا
میکند .امیدوارم توی راه ما را نگذارد .کسی را
در اطراف یِ ِر وان پیدا کردیم به اسم ادموند که
تعمیرکار ســمند بود .صبح هر جور بود پیدایش
کردیم .محوطه یک کارخانه متروکه پر از سمند
بود .ادموند بچه بامعرفتی بود و کمی ســمند را
روغــنکاری کرد و حاضر نشــد جعبه فرمان یا
ملحقاتش را باز کند و اطمینان داد که سمند ما
را نخواهد گذاشت و خیالمان راحت باشد .حس
خودم هم همین بود .بــه زور  ۱۰۰۰درام بهش
دادیم .وقتی ادموند داشت با سمند کار میکرد
به ارمنی که ســمند داشــت گفتم چطور است.
نفهمید .گذاشــته بودش برای فروش .مدل ۹۰
بود .گفتم چند؟ گفت  ۲۰۰۰دالر .ســمند مدل
نود را کمتر از  ۸میلیون میتوان در یِ ِروان خرید.
میم و نون هــم توی همین فرصــت رفته بودند
کنار رودخانهای که از پایین دســت کارخانه رد
میشد نشســته بودند و آجیل میخوردند .رفتم
پیششــان .گفتم« :میم جان ســمند را میگوید
 ۲۰۰۰دالر .ســمند مدل  ۹۰را .همین ســمند
در ایــران حداقــل  ۵۰۰۰دالر اســت ».گفت:
«نمیدانســتی اینها در ایران گرانتر اســت؟»
گفتم« :میدانســتم ،ولی نمیدانســتم تفاوت تا
این حد اســت ».گفت« :باالخره هــر کس باید
ســهمش را از هر خودرو بردارد .همین میشود

که قیمت خــودرو در ایــران از جایی که به آن
صادر میکنند گرانتر اســت .آن هم حدود سه
برابر .ایرانخودرو ماشــینهای درپیتش را به ما
سه برابر خارجی میاندازد .شاید چارهای ندارد.
باید ســهم جاهای دیگر را بدهد ».گفتم« :حاال
هی بگو ســهم جاهای دیگر .مثــا کجا؟» گفت:
«حاال ».گفتم« :یعنی چی حاال؟» گفت« :مثال سهم
رهبری ».گفتم« :تو مطمئنی؟» گفت« :بله« ».آخر
کار دســت خودت میدهی .هر چی را شنیدی
راحــت میگویی .این روحیه خوبی نیســت…»
«اگر حرف من غلط هم باشد ،چرا باید حکومت
ما ،سمند را ســه برابر قیمتی که به اینها صادر
میکند به خود ما که ایرانی هســتیم بفروشد؟»
ادموند صدایم کرد .بعد از خداحافظی با ادموند
رفتیم یِ ِروان مال که به قول خودشــان فروشگاه
بزرگ یِ ِروان اســت .یِ ِروان مال انگشت کوچک
پاالدیوم زعفرانیه هم نمیشود و این شهر و کشور
به همان دالیلی که در مطلب پیشــین نوشتهام
بنبست است .مالش هم مالی نبود.
دیروز بعد از ظهر اســتراحت کردم و غروب
با بچهها زدیم بیرون .از وقتــی وارد خاک غریب
شدهام دوست داشــتهام کمی آزادی تجربه کنم و
آن هم آزادی خریدن پاسور بود و یاد دادن ِشلِم
به میم که آدم خوشاســتعدادی است برای یاد
گرفتن هر چیزی و ور رفتن بــا خطوط قرمز هم.
قیمتها از  ۱۰۰درام شروع میشود تا آخری که
 ۲۳۰۰درام اســت .یعنی از  ۸۵۰تومان یا به قول
زنم  ۸۵۰تراژدی شروع میشود تا حدود  ۲۰هزار
تراژدی .آخری جنس یو.اِس بود .به نظر من خوب
بود و به نظر ایمان این هم خوب نبود .در ایران ما
حتی پاســور هم بهتر گیر میآید .در خیابان خیلی
مسخرهبازی درآوردم -که فرصت نقلش نیست -و
در مال و فروشگاه و کلی خندیدیم و میم هم خیلی
خندید .خدا را شکر.میم از حمام آمده است .آخر
شب بچهها گیر یک فارسیزبان حراف در هاستل
افتادند که رهایشان کردم .به بچهها گفتم به کسی
اطالعات ندهید؛ چه غیر ایرانی ،چه به طور خاص
ایرانی .ما اینجا کسی را نمیشناســیم .ایمان هم
همین االن از در آمد تــو و گفت بر همین مبنا این
تورلیدرهای جوان که میخواهند ما را ببرند بیرون،
سرمان را زی ِر آب نکنند؟ نمیدانم و نمیداند .تا نه
و نیم به وقت محلی میآیند.

پروژهام نکند Flower؟!

امروز مسئول بسیج دانشگاه دوره کارشناسی ارشدم ،یعنی  Flowerرا دیدم
و از دیدنش داشتم شاخ درمیآوردم .از زنم و ایمان و زنش جدا شدم تا بهتر
بتوانم شهر را ببینم .از میدان جمهوری رد شدم و رفتم توی کافهای به نام جازوه.
دقیقه  ۷۰بازی ما با چین بود که رفتم تــوی کافهای که و ِر کنار خیابانش کال
شیشه بود مثل شیرینی فرانسه تقاطع انقالب و وصال .در آمد و شد اینترنت و
گزارش عادل فهمیدم که بازی تمام شده است و چین را بردهایم .من هم لیموناد
خوردم با کیک آلبالویی داغ که اســمش باغ آلبالو بود .خواستم بلند شوم که
ِ
پشت سرم دیدم Flower .بخشی از نا ِم خانوادگیاش بود -به
 Flowerرا
معنی ُگل -و چند تا چیز دیگر هم داشت نام و نا ِم خانوادگیاش که برایم جذاب
نبود جز همین  . Flowerمن این اســم را رویش گذاشته بودم و جزء معدود
چیزهایی بود که ابداع کردم و نگرفت و هنوز که هنوز است فقط خودم و خودش
البته در مواجهه با خودم -از این اسم استفاده میکنیم .گوشه نشسته بود و مثلهمان وقتی که مسئول بسیج بود ،سرش توی گوشی بود و اخمهایش توی هم.
رشتهاش سیاســی بود و برایم جالب بود که در یِرِوان چه میکند .همان ریش
را داشت با بلوز و شلوار کتان کرم و کت نخودی .بلند بود و هیچ نداشت جز
پوستی که روکش روی استخوانش بود .وقتی به بسیجیها میگفتند چماقدار،
من به او میگفتم تو خود چماقی .چنان الغر بود که میشد به جای چوب دستی
ازش استفاده کرد.
االن باید بینالحرمین باشی ،نه جازوه کافهی میدان جمهوری-.مثل همه بسیجیها در آغوشــم گرفت .یکی دو تا زن سر لخت ایرانی هم
داشتند با تعجب ما را میدیدند.
این هم بینالحرمین است دیگر .بین اُپرا هال و میدان جمهوری.خواستم بنشینم که نگذاشت و گفت برویم بیرون گپ بزنیم .از آنجا زدیم
بیرون و شروع کردیم به خیابان جازوه را باال آمدن.
-قبل از هر چیز؛ کجا برویم؟ کاسکاد رفتی تا به حال؟ روبهروی اُپراست.
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نهراه افتادیم به سمت کاسکاد .از پیادهرویی رفتیم که به خیابان شمالی مشهور
است .کال پیادهرو اســت و دو طرف فروشگاههای شیک دارد که ملت عصرها
میآیند اینجا .در کافههایش چیزی میخورند و دوری میزنند .گفتم:
«چه خبر؟ اینجا چه کار میکنی؟»
مثل دوره ارشد همانطور جدی و خشــن صحبت میکرد .همان موقع هم
واحد خواهران بسیج از دســتش فراری بود .آن موقع بهش میگفتم همهاش
دافعه است:
آمدم اینجا را ببینم.عجب .آمدی ببینی؟ چه باحال! نکند از آرمانها بریدی و گفتی اول برویمیِرِوان پایی سبک کنم؟ البته تو چیزی برای سبک کردن هم نداری.
چیزی نگفت.
برای چی آمدی؟مگر من ازت پرســیدم برای چه آمدهای که تو هیچی نشده ،داری از منمیپرسی که برای چه آمدهام؟
من اگر از باالی دیوار سفارت بریتانیا عکس داشتم ،حتما آمدنم به یِرِوان توی
عید سؤالبرانگیز بود .خیابان شمالی خلوت بود برعکس یکی دو روز پیش .حتما
به خاطر سرمای هوا است و باران .به  Flowerگفتم « :روز اول همین جا یکی
دو نفر به ما انجیل لوقا به فارسی دادند .درباره اعمال مسیحیان .رایگان بود .یارو
با لبخند هم داد .بهش گفتیم ما توی همین دینی که داریم ماندهایم و اصال حال
و حوصله یک دین جدید را نداریم».
 ما؟ چند نفرید مگر؟ تو گفتی برای چه آمدهای که من بگویم چند نفریم. کلید کردی؟ خودت بیجهت داری حساسیت ایجاد میکنی!-تو اصال برای چه آمدهای اینجا؟ من روی دیوار سفارت عکس دارم ،ولی
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تو هم مثل راهب صومعهها همیشه توی نمازخانه
و مسجد بودی .درست است دینت از همان موقع
درست و حسابی نبود ،ولی این جور نبود که عید را
بکوبی بیایی ایروان .آن هم با ماشین شخصی.
 با ماشین آمدی جدی؟ آره.خوب تو چرا آمدی؟واال من نه دینم دین اســت ،نه کفرم کفر .آنموقع میرفتم توی مسجد برای گرم شدن و مطالعه
کردن .االن هم اینجا که آمدم برای دیدن اینجا
بود ،نه چیز دیگری .تو بگو اینجا چه کار میکنی؟
تو داشتی جذب سپاه میشــدی .نکند رفتی توی
سپاه قدس؟
روبهروی اُپرا بودیم .گفت « :نه بابا .سپاه قدسم
کجا بود».
 حافظت سپاه؟نه .من آنجور که فکر میکنی عملیاتی نیستم.من برای یک پژوهشــگاه کار میکنــم .و دیدن
کشورها و جاها ،جزیی از کار پژوهشیام است.
 تو که رشتهات روابط بینالملل بود با گرایشکشورهای عربی؟
 هر جــا پروژه باشــد میروم .ضمــن اینکهکشورهای عربی را که همیشه توی کربال و دمشق
و بیروت و مکه و مدینه دیدهام .ارمنستان را باید
ببینم و مرتب تحلیل کنم».
 پژوهشگاه برای کجاست؟تو کمتر بدانی هم به نفع توست ،هم به نفع من.رسما امنیتی شدهای؟کار من تحلیل کردن است و دیدن.صد نفــری جمع شــده بودند بــرای میتینگ
انتخاباتی دوی آپریل .کمتر از  ۵روز مانده است و
حاال فهمیدم که  Flowerاینجا چه کار میکند.
نزدیک انتخابات اســت و آمده است اوضاع را از
نزدیک ببیند .درآمدم« :اینجا که هیچی نیســت.
یک کشور بنبســت و کوچک و حاشیهای است.
حتی پاسور حسابی هم پیدا نمیشود .دو روز است
که دارم اینجا جســتوجو میکنم یک دســت
پاسور خوب پیدا نمیشــود .صبح هم رفتیم معبد
دوره میتراییســم را دیدیم و قدیمیترین کلیسای
ارمنســتان .چیزی نداشــت .میتراییسم که برای
ماست و کلیسا هم با اینکه جالب بود ،ولی مثلش
هزار تا هست در جهان».

مشکلت همین جاســت .اتفاقا ارمنستان خیلیجای مهمی اســت .دقیقا به این خاطر که بنبست
است و شرق و غربش بسته است .ولی شمالش باز
است .به روسیه نزدیک است و ما راهی کمخطرتر
از اینجا به روســیه نداریم .یک راه زمینی خوب.
ضمن اینکه ارمنیها به شکل فرهنگی ایرانی هستند
و جزء اصیلتریــن اقوام ایرانی .بــه همین خاطر
نمیتوانند با رگوریشهشان بد باشند .ضعیف بودند
و هستند .ولی همین میتواند برای ما فرصت باشد
در برابر تهدیدهای آمریکا یا ترکیه».
 اینها که کال سه میلیون نفرند… چه بهتر .کمند ،ولی بــرای ما جای مهمیاند.دیگر اینکه مردم ما هم میآیند اینجا.
روبهروی پارک کاســکاد بودیــم .یک پارک
با آبشــار و آبنما و فضای ســبزهکاری که دقیقا
روبهروی اُپرا ســاخته شده اســت .حدود پانصد
ششصد پله دارد که تا باال میرسد .در باالی آنهم
دارند مجسمهای بزرگ میســازند که نیمهتمام
اســت .تمام یِرِوان از آن باال باید معلوم باشد .در
فضای سبز کاســکاد بودیم که  Flowerدرباره
اینکه مردم مــا میآیند ارمنســتان ،تحلیلش را
ارائه داد.
آمدن مردم ما به ارمنستان خیلی خوب است.خوب اســت؟ چهاش خوب است؟ اگر مردممیآیند ،برای رفتن به نایتکالبهاست و برداشتن
حجاب».
 نسبتی هست به اسم ضریب پایداری سیاسی. چه هست؟ این واژهها همــهاش مال خودمان اســت وکشفش مال خانمم اســت .خانمم کارش ساختن
ضریبهاســت که به من تــوی تحلیلها کمک
میکند .خانمم یِرِوان را پــروژه کرده بود تا با آن
پایداری جمهوری اسالمی را بسنجد.
 یعنی چه؟ ضریب پایداری سیاسی به روشهای مختلفبه دســت میآید .یکیاش آمار آمدن مردم ما به
ایروان است .مردم ما که میآیند اینجا حتما هیچ
مسأله سیاسی با نظام یا مملکت ندارند .این قطعی
است .یعنی ممکن نیست کسی برای کار سیاسی یا
گرایشی تهدیدآمیز مثل گرایشهای تجزیهطلبانه
بیاید ارمنستان .چون چنین بستری در اینجا نیست.
 -ولی این مردم برای حال کردن میآیند…

تو باید ببینی این حال کردن چه نسبتی دارد با امنیت ملی .آره .مردم برایحال کردن میآیند .ولی این حال کردن خیلی حال کردن سالمتری است تا رفتن
به پاتایا .هم حال کردن سالمتری است نســبت به رفتن به ترکیه .نمیخواهم
بگویم هر کس میخواهد برود ترکیه گرایش سیاسی تهدیدآمیز دارد نسبت به
ایران .نه .ولی اگر نسبت کسانی که میروند ترکیه به نسبت کسانی که میروند
ایروان بیشتر شود ،یعنی باید نظام به هوش باشد .ممکن است گرایشهایی که
ما را تهدید میکند رو به جدی شدن باشــد .ولی در غیر این صورت نه .چون
باالخره در ایران ،کسانی هستند که حاضر باشند پرچم ترکیه را باال ببرند ،ولی
کسی را نمیبینی که پرچم ارمنستان را باال ببرد.
 یعنی ترجیح شما این است که مردم بیایند ارمنستان. این هم غلط است .کار من تحلیل اســت .من کاری به این ندارم که چهاتفاقی باید بیافتد ،ولی میتوانم بگویم که چه اتفاقهایی به نفع ماست.
کنار پلهها کافهای بود .به  Flowerپیشــنهاد دادم بستنی میوهای بخریم.
بستنی خریدیم و راه افتادیم به سمت باال .بستنی  ۱۰۰۰درام بود؛ باز هم گرانتر
از ایران.
 چه نتیجهای میخواهی بگیری؟میخواهم بگویم ارمنســتانمهم اســت .ببیــن االن مذاکره
کننــدگان هســتهای مــا گند
اینها که کال سه میلیون نفرند…
زدهاند… من تحلیلی نوشته بودم
چه بهتر .کمند ،ولی برای ما جای
همان موقع که این مذاکرهها راهی
مهمیاند .دیگر اینکه مردم ما
به جایی نمیبرد.
هم میآیند اینجا .روبهروی پارک
 چطور؟کاسکاد بودیم .یک پارک با آبشار و
 چــون مــکان مذاکرهها درآبنما و فضای سبزهکاری که دقیقا
نیویورک و وین و زوریخ و اینجور
روبهروی اُپرا ساخته شده است.
جاها بود .نوشتم مکان مذاکره به
حدود پانصد ششصد پله دارد که تا
اندازه موضوع مذاکره مهم است.
باال میرسد.
بعد تمــام مذاکرهها را بررســی
کردم و نتیجه گرفتم وقتی مذاکره
در زمین حریف باشد ،احتمال برد پایین میآید .ولی در دوره قبلی مذاکرهها در
جاهایی مثل آلماتی و بغداد بود .یعنی در زمین ما .من ایروان را پیشنهاد داده
بودم و گفتم اینجا برای مذاکره عالی است به همین دالیلی که برایت نوشتم.
ولی آب نیویورک بیشتر به بدن آقایان سازگارتر است.
 ولی جالب است نسبت به اینکه مردم ما میآیند اینجا توی کالبها دورمیزنند ،حساسیت نداری و برایت طبیعی است .یادت است به محمد گفته بودی
برود با یکی از خواهران صحبت کند .قرار بود از آن خانم بپرسد ویدئو پروژکتور
در اتاق خواهران است یا نه .وقتی محمد برگشته بود ،باهاش دعوا افتادی و گفتی
چرا صحبتت با آن خانم یک دقیقه طول کشید ،چون این گفتوگو نمیتوانست
بیشتر از  ۱۵ثانیه باشد .و محمد چقدر سعی کرد قانعت کند و تو گفتی که محمد
بیجهت حرف زدن با نامحرم را طول داده اســت و حاال تو اینجا توی یِرِوان
دخترهای ایرانی را میبینی که بیحجاب ریختهاند توی بارها و کالبها…
صد تا پلهای باال آمده بودیم .حرفم را قطع کرد:
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روایت
 آن موقع من مســئول بودم و کارم درســت بود و االن در پژوهشگاهیکه کار میکنم مسئول بخشی شــدهام که در آن قانون کردهام که صحبت با
زنها درباره امور جاری و خدماتی نباید بیــش از  ۳۰ثانیه به طول بیانجامد.
ولی درباره زنهای ما که میآیند اینجا من مسئولیت اصالح اجتماعی ندارم.
آن وظیفه فرهنگی بر عهده توست که در یِرِوان دنبال پاسوری .واقعا که سطح
دغدغهات مبتذل است .اصال با ملت صحبت کردی… معلوم است .نه .پس
بیخود وظیفهات را به گردن من نیانداز .اما درباره کار من ضریبی هست به اسم
ضریب امنیت اجتماعی.
 که کار خانمت است؟ دقیقا! خوب! ضریب امنیت اجتماعی ربط دارد به جستوجوی مردم در گوگل .االنما بیشــترین امنیت اجتماعی را در منطقه داریم و جزء باالترینها توی جهان
هستیم .چون انتخاب اول ما در جســتوجو اینترنت سکس است .این یعنی
امنیت ما باالست و این به برکت نظام است .به این خاطر که مردم ما نمیروند
در اینترنت و برای «تهران نیایش کن» را هشتگ کنند یا داعش را جستوجو
کنند .توی حمله داعش به پاریس ،برای پاریس نیایش کن جزء هشتگهای پر
استفاده بود .وقتی این هشتگها در پاریس میرود باال ،یعنی امنیت آنها پایین
آمده است .ما که نتوانستهایم مردم را تغییر بدهیم .بعد از این همه سال ذائقه
مردم ما معلوم اســت .مردم میخواهند برای آزادیهای فرهنگی نه سیاسی
بیایند ارمنستان .اگر نیامدند باید دید دلیلش چیست .اگر جای جستوجوی
سکس در گوگل را «وهابیت چه میگوید» و «داعش چیست» بگیرد یعنی باید
نگران بود .این معنیاش این نیســت که مردم حزباللهی شدهاند یا از نایت
کالب یا سکس برگشتهاند .معنیاش این است که امنیت اجتماعی ما به خطر
افتاده است .ولی توی این منطقه بلبشــو ،مردم جستوجویشان را میکنند،
کالبشــان را هم میروند .اینکه نباید بروند و تفریح شرعی داشته باشند به
تو ربط دارد ،نه به من .یا بهتر است بگویم به توجه به وظایفمان به تو بیشتر
ربط دارد .ولی االن موضع من این نیست که در اینباره صحبت کنم .من در این
باره صحبت میکنم که ضریب امنیت اجتماعی مهمتر از است از زدوده شدن
حدود شرعی .چون حفظ نفوس مسلمان مهم است .ولو آن نفوس خطاکار باشد.
به وسطهای راه رسیده بودیم
کــه از صحبتهــای Flower
تعجب کرده بودم.
ِ
معروف
تحلیل
یادت اســتاالن ما بیشترین امنیت
انقالب
اول
کــه
حضرت امــام
اجتماعی را در منطقه داریم
ها
ی
فروش
ب
مشرو
فرمودند تعداد
و جزء باالترینها توی جهان
و
هاست
ی
فروش
ب
بیشــتر از کتا
هستیم .چون انتخاب اول ما
است.
پهلوی
انحطاط
این نشانه
در جستوجو اینترنت سکس
 آره.است .این یعنی امنیت ما
 ایــن تحلیــل االن منقضیباالست و این به برکت نظام
شده اســت و از نظر تاریخی کار
است
نمیکند .به نظرم االن نسبت بین
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مشروبفروشی یا گسترش کلوبهای زیرزمینی
با سینما رفتن یا تئاتر دیدن یا کتابفروشی رفتن
مستقیم است .میخواهم بگویم نایت کالب را باید
همکفو با زمانه سنجید و محاسبه کرد.
 یعنــی چی نســبت بیــن نایــت کالب وکتابفروشی یا مراکز هنری مستقیم است؟
انگار گفتوگویــی بود بین ســقراط و یکی از
حواریّونش درباره مســألهای فلسفی .صحبتهای
 Flowerمن را از یِــ ِروان و کاســکاد و صدها
پلهاش منتزع کرده بود .گویی نمیدانستم در کجا
دارم پله پله باال میروم و شــهر را با دید بازتری
میبینم Flower .جواب داد« :یعنی اینکه وقتی
نایتکالب بیشتر باشــد ،کتابفروشی هم بیشتر
است .وقتی آن پایین بیاید ،این هم پایین میآید.
این را مستند به آمار میگویم .بگذریم این را برای
اطالعات بیشتر گفتم».
 خوب؟ خوب به جمالت. االن داری میگویی نایت کالب بروم؟ من چنین چیزی نگفتم .دارم میگویم درستتحلیل کن .حاال میخواهی بروی نایت کالب ،برو!
یکی از بچهها پروژه داشــت روی یکی از دوست
دخترهای یکــی از خوانندههــا .آن خواننده علیه
نظام چیزی گفته بود .یکی بچهها دوست دختر این
خواننده را پروژه کرد و دهان خواننده سرویس شد.
 -چرا پروژهاش کردید؟

 نگاه کن چون هم طرف پررو شــده بود و همدوســت دخترش فالوئر میلیونی داشت .معموال
پروژه را روی کســی اجرا میکنیم که طرف شاخ
شده باشــد و فالوئرهای هفت رقمی داشته باشد
یا اطرافش باشــد .کال ما برای پروژه کردن بین
سلبریتها روی فالوئرهای هفت رقمی کار میکنیم.
چون بین فالوئر شش رقمی و پنج رقمی به لحاظ
تأثیرگذاری فرق چندانی نیست.
 چه با اعداد خوب کار میکنی؟ قبال فرق بیناین ور ممیز با آن ور ممیز را نمیدانستی.
خندید.
 زنم کارشناسیاش مهندسی بود و کارشناسیارشدش هم پژوهشهای اجتماعی .خیلی من را راه
انداخته اســت توی این جور چیزها .اینکه گفتی
نایت کالب .ما نایت کالب هــم رفتیم .البته یکی
از بچههای عملیاتی رفته بود .من رفتم پیش آقای
خوشوقت گفتم یکی از بچهها برای پروژه باید برود
نایت کالب ،وگرنه نمیتواند روی طرف سوار شود.
ایشان گفت برود ،ولی چیزی ننوشد .آن رفیقمان
رفــت و کار را تمام کرد و دهــان آن خواننده را
جوری زدیم که دیگر علیه نظام صحبت نکند.
یعنی با خوانندهها که اینجا کنسرت میگذارندبه طور اجمالی کاری ندارید؟
نه.گفتم« :یعنی تا وقتی اندی بخواند خوشگلها باید
برقصند ،کاری با طرف ندارید؟ ولی اگر بگوید فقط

اپوزیسیون ایران یا ضد والیت فقیه باید برقصد ،دهانش را سرویس میکنید؟
چون اگر قرار است برقصند ،همه باید برقصند».
بلند خندیدیم Flower .با تکان سر حرفم را تأیید کرد؛ بامزه شده است
این بشر.
 زنم اجازه نمیدهد بروم نایت کالب .وگرنه امشب میرفتم. زن .ازدواج کردی دهانسرویس؟ خیلی نامردی! خبر نباید بدهی؟ خوب شد خبر ندادم .بعید نبود پروژهام کنی. پروژه که نه؛ ولی باید میدیدمت امروز. جدی؟ چطور؟ میدانستم آمدهای .دیشب درباره سهم رهبری چیزی نوشته بودی .یکیاز بچهها زنگ زد و به من گفت که بیایم با تو صحبت کنم .خجالت نمیکشی
حضرت آقا را تضعیف میکنی! یعنی چی سمند را ما سه برابر به مردم خودمان
میدهیم.
 مگر دروغ گفتم؟ دارم میگویم ارمنســتان راهبردی اســت بــرای ما .بحث روســیه وآمریکاست .سمندهای ما در داخل خیلی بیشتر از  ۸میلیون میشود .این یک.
دو اینکه فرض کن کال  ۲۰هزارتا سمند یارانه دادیم به اینها .کلش به صد
میلیون دالر نمیرسد .این چیزی نیســت .من دارم درباره چیز دیگری بحث
میکنم .مرد حســابی ،آمریکا برای منافع ملیاش به اشتباه آمد توی منطقه و
میلیاردها دالر در عراق را ریخت توی دریا .چون ابتکار عراق دست ماست .بعد
تو گیر دادهای به این چندر غاز .یک مقدار دیدت را وسیع کن برادر.
واقعا حرفش منطقی بود.
 حرفت درست .ولی من را چرا پروژه کردهاید  Flowerجان؟ چه خودت را هم باال میبینی؛ پروژه کجا بود .دارم مثل یک رفیق باهاتحرف میزنم.
ِ
آفتاب درخشان عاشقانهای بعد از باران بر
رسیدیم باالی پلههای کاسکاد.
ما میتابید .حیف که میم نبود .روایت عید امروزم دو نفره بود .ولی نه با حضور
من و میم؛ بلکه با نقشآفرینی من و  Flowerکه تخصصش ،پروژه کردن بود
یا پروژهای را بررسی کردن .گفتم« :االن برای پروژه کردن کی آمدهای اینجا؟»
 االن آمدم ببینم اینجا وضعیت چند چند است .فکر کنم نتیجه انتخاباتخوب است .ما ایدههای خوبی در
ارمنستان داشــتهایم .مثال همین
اجازه به ارمنیها در تهران برای
میدانستم آمدهای .دیشب
راهپیمایی علیه نسلکشــی ایده
درباره سهم رهبری چیزی
ما بود .یعنی من هم در این ایده
نوشته بودی .یکی از بچهها
سهیم بودهام .اینها فکرهای خوبی
زنگ زد و به من گفت که بیایم
بوده است .تو هم حواست باشد
با تو صحبت کنم .خجالت
که وظیفهات را درســت انجام
نمیکشی حضرت آقا را تضعیف
بدهی .ارمنســتان برای ما مهم
میکنی! یعنی چی سمند را
اســت .درست اســت مسلمان
ما سه برابر به مردم خودمان
نیستند؛ ولی گاهی اوقات کلیسا از
میدهیم
مسجدی که بخواهد بگوید چطور
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همدیگر را منفجر کنید ،برای ما بهتر است و برای مملکت ما.
ِ
نشــان من داد .پرسیدم« :تا کی
 Flowerاز باال جاهای مختلف یِرِوان را
هستی یِرِوان؟»
 من تا انتخابات هستم .شما چی؟» ما فردا برمیگردیم .راستی دفاع کردی؟ آره .دارم آماده میشوم برای دکتری. ولی با تمام این حرفها قبول دارم که ارمنستان کشور با ثباتی است. من برای ضریب ثبات سیاسی نســبت بین جمعیت پایتخت و جمعیتکل کشور را در نظر میگیرم .این نسبت در ارمنستان یک به سه است .یعنی
پایتخت از هر جهت مهم است .اگر این عدد این قدر بزرگ باشد ،باید ثبات را
معنا کرد .چون اینکه پایتخت حرف اول و آخر را حتی از لحاظ منابع انسانی
بزند ،برای حکومت مستقر چالش است .این عدد در ایران یک به هشت است
و در کشوری مثل آمریکا یک به هزار است .ارمنیها بستر تغییر و ثبات نداشتن
را دارند .با اینکه همه ارمنی هستند ولی این بستر فراهم است .این را فقط از
همین عدد یک به سه نمیگویم .نشانههای دیگری هم دارد .ضمن اینکه به
قول خانمم هر کشوری که میدان وسیعی داشته باشد ،همیشه امکان تغییر دارد.
 یعنی چی میدان وسیعی؟ میدان دیگر؛ جایی که ماشینها دور میزنند .میدان جمهوریشان برایانقالب کردن مناسب است .مثل میدان تقسیم استامبول و میدان تحریر قاهره.
تهران از این جهت جای مناسبی نیســت .چون میدان آزادیاش مرکز شهر
نیست و باقی میدانهایش برای انقالب کردن خوب نیست .حتی برای  ۹دی،
هیچ تصویری از میدان انقالب باشکوه نبود؛ چون این میدان برای انقالب کردن
درست نشده است.

بازیگوشیها

ساعت  ۸از یِرِوان راه افتادیم ،ساعت یک نیمهشب رسیدیم اسالم و باورمان
اسالم هشتپر
نبود  ۹۰۰کیلومتر راه کوهستانی را یکروزه بکوبیم تا خلیفآباد
ِ
که محل مرگ جالل بود و اسکان ما .نیمه شب رسیدیم به خانه کامی در خانقاه
که سالم خزر به گوشمان میرسید و حال آرامشش.
دیروز دمزنان رفتیم ســمت جاده اســالم به خلخال .خــدا کرکره آبی را
کشــیده بود و آنچه میدیدیم
منظره سربی جنگل در پسزمینه
مثل
الجوردی آسمان بود .جاده
ساعت  ۸از یِ ِروان راه افتادیم،
بود؛
روز
همه جادههای این چند
ساعت یک نیمهشب رسیدیم
مثل
بعد
و
میپیچید میرفت باال
اسالم و باورمان نبود  ۹۰۰کیلومتر
تا
پایین
آمد
زولبیا میپیچید می
راه کوهستانی را یکروزه بکوبیم تا
اسالم هشتپر که محل
خلخال .ولی ما نمیخواســتیم به خلیفآباد
ِ
خلخال برویم .تنها میخواســتیم مرگ جالل بود و اسکان ما .نیمه
باال برویــم و بعد همیــن راه را شب رسیدیم به خانه کامی در
بازگردیم .جــاده از همه جادهای خانقاه که سالم خزر به گوشمان
یِرِوان مهربانتر بود .ولی آن جاده میرسید و حال آرامشش.
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چنان سمند را خسته کرده بود که در سرباالیی به
سمت پونل-بین اسالم و خلخال -بغضش ترکید.
فرمان ســمند بازی درنیاوده بود و حرف ادموند
اشتباه درنیامد ،ولی کار خدا ،چرخ چنان جر خورد
که به ثانیه نکشید که فکر کردم دارم روی رینگ
رانندگی میکنم .ســمند مثل آدمی بود که چالق
شده باشد .لنگلنگان خودش را کنار کشید .سمت
کوه جای ایستادن نبود و اندک شانه خاکی سمت
دره را انتخاب کردیم .یک پای سمند اول سرپایینی
تند دره بود .تمام برگها و تنهها بیتفاوت بودند و
جوانههایی که تازه رخ زده بودند ،آنقدر بودنشان
قوی نبود که بگویم سبز کمرنگی هم در زمین سیاه
جنگل دیده میشد.
بدشناســی وقتی گل کرد که آچار انداختم تا
چرخ را عوض کنم .پــای لنگ را بردارم و جایش
پای زاپاس را بنشانم .چرخ لنگ انگار قهرش گرفته
باشد از دستم سر خورد و پشت به ما قل خورد به
سمت پایین .از جایی بعد انگار مطمئن باشد که ما
دیگر نگاهش نمیکنیم ،شروع کرد به لیلی و بعد
هم پریدن .جفتک میانداخت و رفتنش به ته دره
را جشن میگرفت.
من و میم راه افتادیــم به ته دره تا پای چموش
لنگ را بیاوریــم باال .به قول زنــم میمون هر چه
زشــتتر ،بازیگوشیاش بیشــتر« .یعنی من هم
میمونم؟»
پایمان جای مطمئنی نداشت .معلوم نبود سینه
پا را جای مطمئنی میگذاریم یا نه .خاک و چوب و
برگ زیر پایمان پوک بود .سرمان هم نمیتوانست
باال بیاید تا الجوردی را از بین دستهای خشک
درختان ببیند.
دست میم به دستم بود تا سر نخورد .ولی من
خودمم هم خیلی مطمئن نبودم به اینکه جای پایم
سفت باشد.
 دیروز به من گفته بودی خیلی بازیگوشــم.حاال هم که حرفت را زدی.
 چه ربطی دارد؟هر بار که جایی پا میگذاشتیم ،چیزی سربی یا
خاکستری یا ســیاه زیر پایمان میشکست؛ مثل
آدمی که دارد پلهای پشــت ســرش را خراب
میکند و بــه جلو میرود و هیچچیزی را پشــت
سرش سالم نمیگذارد.
 -تو گفتی میمون هر چه زشتتر ،بازیگوشیاش

بیشتر.
 به چرخ گفتم که با این حالش داشت میرفتت ِه دره؛ تو به خودت گرفتی؟
 ایــن عبــارت چنــد روزی ت ِه دلــت بودو میخواســتی زودتر به من بگویــی .توی ضمیر
ناخودآگاهت بود تا اینکه االن ســر باز کرد و به
من گفتی.
تنهها درهم تنیدهتر میشــد و هر چه پایینتر
میرفتیم ،همه خشــنتر همهدیگــر را درآغوش
گرفته بودند .حتم داشتم سالهاست و چه بسا دهها
سال است که کسی پایش را اینجا نگذاشته است.
همه چیز طبیعی شکسته شــده بود و داشتم یک
اضمحالل طبیعی نه مصنوعی را که طبیعت خودش
به دست خودش مرتکب میشود میدیدم.
 زیاد نقد میخوانی .با من جوری حرف میزنیکه انــگار داری با یک کتاب یا یــک فیلم حرف
میزنی .چرا با من مهربان نیستی؟ چرا با من مثل
اینکه زنت هستم حرف نمیزنی؟
شــاخهها را باید هم با دســت و هم با پا کنار
میزدیم .این کار حرف زدن را سختتر میکرد و
ما را یا بهتر است بگویم من را در انتخاب کلمهها
گستاختر میکرد.
 این جور نیست میم .تو داری فرار رو به جلومیکنی .این درست نیست .اول جواب حرفم را بده
تا بعد بهت بگویم داوریات درباره من درســت
نیست.
 هم اینها را یاد گرفتهای .داوری و فرار و اینجور کلمهها .نمیدانی با زنها چطور حرف بزنی.
 چطور حرف بزنم؟ با عزیزم گفتن خرت کنم؟ یعنی چی میثم!و رویــش را کرد طرف توســکاها و نارونها و
صد جور درختی که آنجا داشــتند میشکستند و
جوانه میزدند و دایره به دایرههای تنهشان اضافه
میکردند و من فکر میکــردم هیچ درختی طرفم
نیست.
 بگو .حرف بزن. چه بگویم؟ هر چه بگویم که یک جوری داریبا نامردی علیه من استفاده میکنی.
 نامردی؟همین جور داشتم پایینتر را میدیدم که زنم این
را گفته بود .عصبانیت از حرف زنم با خوشحالی از
دیدن چرخ ممزوج شده بود.

 آره .نامــردی .تو با این جور حــرف زدنت ،اعتماد به نفــس را از آدممیگیری .کاری میکنی که آدم دیگر نتواند هیچ چیز بهت بگوید.
چرخ را نشانش دادم .چرخ بین چوبهای مرده توسکا گرفتار آمده بود و تا
ته دره کشیده نشده بود .گیر افتاده بود .به سمتش که میرفتم حس میکردم
میخواهد خودش را برهاند و بخرامد تا ته دره .وقتی برش داشتم .دیدم پایین
پای چرخ لنگ از ســنگی آب میآید .زنم آب گازدار یِــرِوان را خالی کرد و
گرفت زیر سنگ تا از آب چشمه پرش کند .چرخ را کنارم خواباندم و دست
گذاشتم روی دست میم.
 من سی سال است هیچ زنی در زندگیام نبوده است .قبولم کن .هیچ وقتهیچ کسی نبوده است .تو اولینی و آخرینی .من… دوستت دارم میم.
دســت دیگرش را گذاشت روی دستم .دســت دیگرم آزاد بود .دستم را
گذاشتم روی مانتوی کبریتیاش و سه تا دکمه روی مانتویش را محکم کندم و
پرت کردم توی دره و چرخ را زدم زیر بغل و پریدم به سمت باال .او هم بطری
نیمهپر را برداشت و پشتم شروع کرد به دویدن و گفتن اینکه خیلی بدم .زیر
پای لیز خوردم و چرخ محکم خورد به تخت سینهام .آمد نزدیکم و مثل آدمی
که دلش خنک شده باشد ،شروع کرد به خندیدن .بعد هم کنارم نشست .من
برگشــتم و روی همان زمینی که زیرش هزار تا چیز پژمرده و سیاه بود ،دراز
کشیدم .او را هم کشیدم سمت خودم تا کنارم دراز بکشد .آبیِ آسمان از بین
دستهای جوانه زده معلوم بود؛ نوری که میخورد به سمت ته دره؛ انگار لبخند
خدا بود به ما .دستم را از زیر گردن میم رد کردم و برایش بالش درست کردم.
چشمهایش را بست؛ بطری آب را از او گرفتم و در همان حال شروع کردم به
نوشیدن .با همان دست گردن میم را به آرامی باال آوردم .بهش گفتم برویم به
سمت باال که بچهها منتظرند .کمکمک گام برمیداشتیم .او هم قلپی آب خورد
از بطری .س ِر حال شــده بود .صدای خفهای به گوش میرسید؛ ایمان بود که
داشت میگفت زاپاس را بسته است و منتظر ماست و ما کجاییم.

67

روایت

سهیال ملکی

در مدح طالق

ttp://alefyaa.ir/?p=3684

با خواندن عنوان روایت فکر کردید فمینیستی است و دارید میروید مطلب
بعدی؟ یا به این خاطر میخواهید تا آخرش بخوانید؟ آنقدری فرصت بدهید
که عرض کنم با یک آدم بنیادگرا طرفید که با طالق مخالف است .توی کتش
نمیرود تفاهم نداریم و برای هم ساخته نشدهایم ،پس طالق بگیریم .از آنهایی
هستم که میگویند زندگی چه با خوشی باشد چه با ناخوشی زمینة رشد و ابتال
است .همچین آدم عارفی هستم .البته مشخص است که نیستم ولی خب آدم
مذهبی غالب ًا نگاهش معطوف به آن دنیا است .از اینجهت بهنظرم طالق برای
وقتی است که دیگر راهی نیست و فیالحال تنها علتی که طالق را برایم موجه
میکند ،خطر جانی است .حتی اگر بفهمم همسرم به صورت شرعی یا غیرشرعی
سراغ زن دیگری رفته ،نمیدانم طالق میگیرم یا نمیگیرم .هنوز تصمیم قطعی
نگرفتهام اما درمورد ضرب و شتم مطمئنم .با این عقیده است که با دو مورد
طالقی که در طول تاریخ فامیلمان اتفاق افتاده خیلی موافقم.
تیمور دارای جمیع رذائل اخالقی بود .بداخــاق ،بددهان ،معتاد ،هیز و به
خاطر این مورد آخر چشــمش افتاده بود دنبال زن یکی از چوبدارهای پیر.
اسمش محبوبه بود .اخالق و زیبایی زن خودش چیزی از محبوبه کم نداشت و
بیشتر هم داشت اما تنوعطلبی ،این چیزها حالیاش نمیشود .چیزی که باعث
شده بود زنش این همه ســال درمقابل بداخالقی و کتک زدنهای بیدلیلش
صبوری کند ترس از دست دادن فرزندانش بود :نگار .نوید .نسترن.
تیمور به طمع اینکه چند وقت بعد شوهر محبوبه بمیرد و او را بگیرد سعی
کرد با این خانواده صمیمی شــود .تنها راهی که به ذهنش رسید ،دادن نگار
دختر چهارده سالهاش به پسر سیســالة محبوبه بود .بعد از ازدواج ،نگار تازه
شروع کرد به قد کشیدن و یک ســال بعد بچهاش بغلش بود و شوهرش پی
رفیقبازی و جمع شــدن دور پیکنیک .نگار زیباتر میشــد و بیشتر محبت
و توجه میخواســت .شوهرش
چروکیدهتر و بیعاطفهتر میشد.
اعتیادش آنقدری شد که کارش
را از دست داد و افتاد به فروش برای فرار از این حرفها به اولین
وســایل خانه .از روز اول ازدواج خواستگار مناسب جواب مثبت
هم با هم رابطة خوبی نداشتند .از دادند .پسر همسایه بود .عضو تیم
دو دنیای متفاوت بودند .هشت ملی ووشو بود و در دانشگاه درس
ســال بعد نگار زن زیبای خوش تربیت بدنی میخواند .دوسال
قد و باالی بیست و سه سالهای گذشت و خواهرهای تیمور هنوز با
بود که برای تأمین مخارج زندگی او قهر بودند که خبر رسید نسترن
توی آرایشگاه کار میکرد و پسر میخواهد طالق بگیرد .هاج و واج
هشتســاله داشــت .شوهرش ماندیم که طالق؟ چرا؟
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هرچندماه به خانه ســر مــیزد و محبوبه هم دو
سالی بود که بعد از مرگ همسرش با مرد دیگری
ازدواج کــرده بود .گفته بود :مگــه عقلم کمه زن
تیمور بشم با اون اخالق گندش؟ در همین روزها
تیمور تصمیــم گرفت دختر کوچکترش نســترن
شــانزده ســاله را به خواهرزادهاش بدهد .خوش
نداشــت دختر دیپلم بگیرد و در خانه پدر بماند.
کی؟ ده ســال قبل .جواب نسترن هرچه بود مهم
نبود و وسط کل کشیدنهای عمهها ،داشت گریه
میکرد که حلقة نامزدی را توی انگشتش انداختند.
نگار هم در چنین حالتی بود که عقدش کردند .با
این فکر که بعد از ازدواج عالقهمند میشود .اگر
نشد هم اهمیتی ندارد.
مادر خانواده در برابر چنین مرد زورگویی چه
میتوانست بکند بهجز غصه خوردن و دم نزدن؟
نوید هم فکر میکرد بههم زدن نامزدی بیآبرویی
است و تنها کسی که نشست و تصمیم گرفت این
نامزدی را به هم بزند نگار بود .کســی که جرأت
کرد تو روی تیمور بایستند ،کسی بود که میگفت:
«بابام من رو بدبخت کرد نمــیذارم خواهرم رو
بدبخت کنه ».المشنگهای بهپا شد و جنگ و جدل
بزرگی در فامیل بــهراه افتاد و نتیجة حرفها این
شد که« :البد دختره کسی رو زیر سر داره که پسر
ما رو نخواسته؛ تیمور چشــمت روشن با این بچه
بزرگ کردنت».
برای فرار از این حرفها به اولین خواســتگار
مناسب جواب مثبت دادند .پسر همسایه بود .عضو
تیم ملی ووشو بود و در دانشگاه درس تربیت بدنی
میخواند .دوسال گذشت و خواهرهای تیمور هنوز
با او قهر بودند که خبر رســید نسترن میخواهد
طالق بگیرد .هــاج و واج ماندیم که طالق؟ چرا؟
نسترن بعد دو سال گفت روزهای اول بعد از عقد
فهمیده همســرش شکاک اســت و به دویست و
پنجاه مخاطب گوشیاش زنگ زده تا مطمئن شود
شمارة مردی را به اسم زن ذخیره نکرده و مردهای
توی لیست هم دایی و عمو هســتند .اما از ترس
اینکه بگویند تو نامزدی قبلــی را هم به هم زدی،

پس حتم ًا مشکل از تو اســت ،صدایش در نیامده
بود .اینطوری بود که دوسال زندگی کرد و وقتی
شــوهرش با فنون رزمی زد و دســتش را شکاند
گفت ،زمین خوردم .وقتی پای چشمش را با مشت
کبود کرد ،گفت ،به کابینت خورده .وقتی پرسیده
بود من که کاری نکردم چرا میزنی؟ جواب گرفته
بود« :اگه کاری کرده بودی که کشته بودمت .زن
رو اگه نزنی هرزه بار میاد ».دست آخر شوهرش
با بلوک سیمانی زد پای زن داداش خودش را خرد
کرد که بدون اجازه از باغچه او یک پیاز کنده بود.
خانوادهاش افتادند به صرافت که نســترن از پسر
روانی ما طالق بگیر و خودت رو نجات بده .این بار
نوید بیستساله پشت خواهرش ایستاد و گفت من
خودم طالقت را میگیرم .دادگاه و پزشک قانونی
رفتنها داشت جواب میداد که نوید تصادف کرد
و فوت شد .حال مادری که یک عمر تلخی را تحمل
کرده بود باید چطور میشد؟
چهلم که تمام شد نشستم زانو به زانوی نسترن
و گفتم« :نســترن! وضع خانــوادت رو ببین .اون
زندگی خواهرت؛ نوید هم که رفت .مامانت به چه
امیدی دووم بیاره؟ تــو که داری طالق میگیری،
درست هم خوب بود بیا پیش دانشگاهی ثبتنام
کن بخون به جایی برسی .بهخاطر مامانت .بهخاطر
مامانت سعی کن موفق شــی! تنها باری که منبر
رفتنم تأثیر داشت همان بود» .
نسترن خواند و خواند تا پرســتاری قبول شد.
روحیة صبوری که از مادرش به ارث برده بود ،او
را ســاخته بود برای همین کار .در این مدت نگار
هم برای خودش آرایشگاه زد .خیلیوقت میشد از
شوهرش خبری نبود .میگفتند کارتن خواب شده.
یکیدو سال بعد هم طالق غیابی گرفت و خانوادة
همسرش حضانت پســرش را دادند به او .زندگی
این ســالها برایش ناراحتی اعصاب آورده بود و
افســردگی .به خاطر قد بلند و زیبایی که داشت
خواستگار زیاد داشت اما یا برای ازدواج موقت بود
یا همسر دوم .او نیاز به یک زندگی آرام داشت و
مردی که تکیهگاه و مأمن باشد.
سال اول دانشگاه نسترن ،پسر حزباللهی کالس
آمده بــود و بعد از اینپا و آن پا کردن ،شــمارة
منزلشان را خواسته بود که برای امر خیر تماس
بگیرند .نسترن همانجا گفته بود من مطلقه هستم
و بهتر است سراغ کس دیگری بروید .آقا پسر جا

خورده بود و بعد از کمی مکث پرسیده بود« :تموم شده کامل؟» و وقتی شنیده
بود تمام شده ،جواب داده بود« :خب گناه که نکردید؛ طالق گرفتید ».همینقدر
شیک و روشنفکرانه .حقیقت ًا بعد از اینهمه سال که یادآوریاش کردم باز جا
خوردم .البته پای دلباختگی وسط بود و یک ماهی هم طول کشید تا خانوادهاش
را راضی کند.
االن که اینها را مینویسم نسترن و آقاپسر همکالسی یک دختر چهارساله
دارند .نسترن پرستار بیمارستان است و شوهرش برای خوشحال کردن زن و
بچهاش از کاری دریغ نمیکند.
نگار هم با برادر دوست همسایهاش ازدواج کرده که او هم یک پسر نوجوان
دارد و همسرش فوت کرده است .پســر نگار که در سن بلوغ است ،اول اص ً
ال
راضی نمیشد اما خوشاخالقی و مردانگی این مرد شریف او را هم نرم کرد.
حاال با هم رفتهاند شهر دیگری زندگی میکنند که خاطرات سالهای گذشته
کمتر به یادش بیایند .فکر میکنم مادرشان جواب سالها دعا کردنش را گرفته
و خدا هم دیده که این خواهرها هیچوقت پایشان را کج نگذاشتند.
راستی گفتم نگار باردار است؟ گفتم یا نگفتم؟ حقیقتش فکرم پرت این است
که تیمورخان شصت ســاله تلگرام دارد یا نه .نکند از بخت من در کانال الفیا
عضو باشد
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حیاط خانه بزرگ بود .خیلی بزرگ .آنقدر که میتوانستم مثل دوندگان دو
ماراتن ساعتها بدوم و سرگیجه نگیرم.
من کوچک بودم .آنقدر کوچک که حیاط تقریبا کوچک خانهی پدربزرگ به
چشمم بزرگ میآمد و میتوانستم ساعتها با قدمهای کوچکم از این طرف به
آن طرف بدوم و سرگیجه نگیرم.
من میدویدم و بازی میکردم .میدویدم و میخندیدم .میدویدم و با چوب
به درخت گیالس وسط حیاط ضربه میزدم .میدویدم و یونولیت را روی دیوار
میکشیدم .سه سال بیشتر نداشتم انگار.
من میخندیدم اما هرکس که از حیاط رد میشد داشت زیر لب غر میزد.
داشت به کسی بد و بیراه میگفت .داییها عصبانی بودند .خاله رفته بود توی
یکی از اتاقها و در را روی خودش بسته بود .مادرم داشت همهی کارهای خانه
را به تنهایی انجام میداد.
پدربزرگ ساکت بود آنقدر ساکت که هر کس او را میدید دربارهی سکته
حرف میزد .مادربزرگ روی پلههای باالخانه نشســته بود و گریه میکرد.
گاهی یکی از داییها از اتاق بیرون میآمد و بدون کفش روی ایوان میدوید.
میخواست برود وی علی آقا را بکشد.
بیشــتر از بقیه دایی وسطی که همیشــه عصبی بود میدوید و داد و بیداد
میکرد .به محض اینکهیکی از داییها با فحــش بیرون میآمد ،مادربزرگ
از جا میپرید و خودش را به او میچســباند .التماس میکرد .بغلش میکرد.
دستش را میگرفت و تا آنها دست و پا بزنند و خودشان را آزاد کنند پدر از
اتاق بیرون میآمد و با حرفهایی که من نمیشــنیدم آرامشان میکرد .بعد
دســتش را میگرفت و میبرد توی اتاق .همینطور کــه صداهای بلند از اتاق
میآمد مادربزرگ دوباره روی پلهها مینشست و گریه میکرد.
من همچنان بــازی میکردم.
نهایتا وقتی یکــی از این اتفاقها
میافتاد چند دقیقهای میایستادم مادر در اتاق را زد .پدر بیرون آمد و
به تماشا و بعد دوباره به بازیام آرام به او چیزی گفت .بعد مادر مثل
ادامه میدادمُ .حســن ایستادن آدمهایی که نصفه شب از خواب
من این بود که پدر بهانهای برای پریدهاند با حالتی عجیب راه افتاد
آرام کردن داییها گیر میآورد .به طرف حیاط .از پلهها پایین آمد.
به من اشاره میکرد و میگفت :نشست روی لبهی حوض و گریه
«زشته بچه داره نگات میکنه» کرد .من صورت او را در آن تاریکی
بعد که همــه میرفتنــد مادر نمیدیدم .اما صدایش را میشنیدم.
میآمد و میگفت« :نترس چیزی تکان خوردن شانههایش را هم
نیس دارن حرف میزنن» و من میتوانستمتشخیصبدهم.
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دوباره به بازی کردن ادامه میدادم.
نمیدانستم چه خبر شده ،فقط میدانستم امروز
روز خوبی نیســت .دیشــب همهی ما در خانهی
پدربزرگ بودیم .در اتاقهای تو در توی این طرف
حیاط بودیم که مشــدی صدقعلــی آمد و رفت
پیش پدربزرگ .پدربزرگ در اتاق روبرویی بود.
همانجایی که االن هم هست .بعد همه ،ساعتها
راه رفته بودند توی اتاق تا مشدی صدقعلی بیرون
بیاید .من داشتم روی شیشهی در «ها» میکردم
و نقاشی میکشــیدم که دیدم در تاریکی مشدی
صدقعلی بیرون آمد و رفت .عجیب بود .پدربزرگ
هیچ مهمانی را بدون بدرقه راهی نمیکرد .گفتم:
«دایی جان ،مشدی رفت» هر سه دایی با هم بیرون
دویدند و بدون کفش خودشان را به اتاق پدربزرگ
رساندند .بعد پدرم از کنار من رد شد .با آرامش
گفت« :بذار در رو ببندم ،برو تو بازی کن پســرم.
بیرون تاریکه»
مادربزرگ بعد از رفتن آنها شروع کرد به دعا
خواندن و اشک ریختن .مادر آرام در را باز کرد و
رفت بیرون تا خبری از اتاق آن طرف حیاط بیاورد.
مادربزرگ داشت به خدا التماس میکرد .از اتاق
کناری هیچ صدایی نمیآمد .انگار خاله که از صبح
در را قفل کرده بود خواب بــود .چون نه چیزی
میخورد ،نه حرفی میزد و نه در را به روی کسی
باز میکرد .چند لحظه از رفتن مادر نگذشته بود
که برای اولین بار صدای داییها از اتاق پدربزرگ
بیرون آمد .داد و بیدادهای مبهمیکه بینشــان
بعضی وقتها حرفهای زشــت هــم به گوش
میرسید.
مادر در اتاق را زد .پــدر بیرون آمد و آرام به
او چیزی گفت .بعد مادر مثل آدمهایی که نصفه
شب از خواب پریدهاند با حالتی عجیب راه افتاد به
طرف حیاط .از پلهها پایین آمد .نشست روی لبهی
حوض و گریه کرد .من صورت او را در آن تاریکی
نمیدیدم .اما صدایش را میشنیدم .تکان خوردن
شانههایش را هم میتوانستم تشخیص بدهم.
همین که صدای گریهی مادر آمد مادربزرگ

از جا پرید و دوید بیرون .رفــت پیش مادر .با او
حرف زد و بلند گفت« :وای وای» بعد زد توی سر
خودش و گریه کرد .آنقــدر زد که از حال رفت.
مادر داییهــا را صدا زد و آنها بــا ترس و عجله
بیرون دویدند .آمدند پیش مادربزرگ .پدر فوری
برگشت داخل اتاق با عجله یک لیوان آب آورد و
روی صورت مادربزرگ ریخت.
حواس همه به حال مادربزرگ بود که فهمیدم
خاله خواب نیست .خودش را نمیتوانستم ببینم اما
صدایش را میشنیدم .داشت هق هق گریه میکرد.
داشت زار میزد .معلوم بود پتو را جلوی دهانش
گرفته تا صدایش بیرون نیایــد .تنها من در اتاق
بودم وصدای خاله را میشنیدم.
صدای ناله و نفریــن در حیاط باال رفت .من به
کار آنها کاری نداشتم .داشــتم از دور و از پشت
شیشه تماشایشان میکردم .اما وقتی خاله گریه
کرد من هم گریه کردم .زار زدم.
من خاله را دوست داشتم .حاضر بودم همهی

دنیا گریه کنند اما خاله گریه نکند .او همیشــه برایــم خوراکی میآورد.
بغلم میکرد .نوازشــم میکرد و میگفت« :هر وقت خوراکی خواستی برو
برو مغازهی عمو علی بگیر .من بهش ســپردم تو هر وقت چیزی خواستی
بهت بده».
علی آقا شــوهر خالهام بود اما من دایی صدایش میکردم .آدم آرامیبود.
مغازهی بزرگی داشت .آن وقتها میگفتند بقالی .بستنیهایی داشت که خیلی
خوشــمزه بودند .مغازهاش کنار میدان تعزیه بود .من در ماه محرم هر وقت
تشنه میشدم از میدان میرفتم به مغازهی او و آب میخواستم .او با مهربانی
بســتنی و خوراکیهای دیگر هم میداد و مرا مینشاند روی صندلی تا پدر یا
مادرم دنبالم بیایند.
علی آقا پســر خالهی مادرم بود .خاله هاجر مــادر او خالهی مادرم بود و
مشدی صدقعلی شوهر خالهی او .آنها فقط همان یک بچه را داشتند و میگفتند
باید خاله بچه به دنیا بیاورد تا بیوارث نمانند .علی آقا ،خاله را دوست داشت.
خاله هم علی آقا را دوست داشت .من هر دوی آنها را دوست داشتم و بدون
آنکه دلیلش را بدانم به خاطر هر دوی آنها گریه میکردم.
وســط گریههای من مادربزرگ به هوش آمد و توی حیاط دوباره زد زیر
گریه .داشت بلند بلند حرف میزد .من متوجه حرفهایش نمیشدم .فقط وسط
جمله هایی که میگفت برای اولین بار کلمهی «طالق» را شنیدم.
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طالق

سوگنامهای برای یک فندک قرمز
احسان حسینینسب
http://alefyaa.ir/?p=3760

من از کودکی ،از آن ســالها که پدر ســیگاری بود و دائی ،گاهوقتی یک
پنج ریالی میچپاند کف دســتم تا برایش چند نخ «عقابــی» بخرم ،مردهای
سیگاری را دوست داشتم .مردهای ســیگاری قهرمانهای من بودند .کسانی
که کودکیام را گره میزدند به خوبترین و بهترینِ چیزها :بســتنی ،شانسی،
استخر .اما زنها ،زنهای سیگاری نسبتی دیگر با من داشتند ...زنهای سیگاری
را از همان ســالهای کودکی و نوجوانی بیشتر دوست داشــتم .بوی سیگار
زنها که میآمیخت با بوی ادکلنهای زنانه ،بوی بهتری بود .شــریفترین و
دوستداشتنیترین عطر عالم بود .دائی که سیگار میکشید ،پدر که سیگار دود
میکرد ،بوی سیگارشان میآمیخت با بوی عرق تنشان .دود و دوده و خاکستر
سیگار روی لباسهایشان جوالن میداد .بوی سیگار آنها مردانه بود .برآمده از
رنج بود ،نه زیبائی .بوی آنها بوی سیگار بود که با بوی عرق یکی میشد و پهن
میشد در هیاکلِ مردانهشان .بوی سیگا ِر آنها زمخت و بزرگ و چرک بود .اما
ِ
قدیم
دوست
خُ ب ...کنار آنها و در خانهی ما خاله شهناز هم سیگار میکشید؛
ِ
مادرم .میان بویِ سیگار آدمهای دورهی نوجوانیِ من سیگار خاله شهناز بوی
ِ
خوب زندگی .بوی سیگا ِر آمیخته با بوی عط ِر زنانهی خاله،
دیگری میداد؛ بوی
که معجونی از بوی بهشت و بوی زیبایی بود .سیگار کشیدن خاله از رنج نبود؛
ِ
خاص زیبائیِ دریغناک که به دست آوردنی نبود؛
از زیبایی بود .یک گونهی
تحسینکردنی بود .سیگار کشیدن خاله از عصیانگریِ روح آنارشیِ بیقیدش
بود .چیزی که هر مردی را ،و حتی هر پسر نوجوانی مثل من را مسخ میکرد.
من از کودکی ،از سالهای دور ،مردهای سیگاری را دوست داشتم؛ زنهای
سیگاری را بیشتر دوست میداشتم اما .مثل زنم .مثل زنم که سیگار میکشید
و من بیشتر دوستش میداشتم؛ بیشتر از هرکسی و هرچیزی .چون زنم بود و
چون سیگار میکشید و چون قبل از این که زنم باشد و سیگار بکشد ،دوستش
داشتم .بیشتر دوستش داشتم.
در سالهای همزیستی کنار او،
لذت خریدن سیگار برایش را با زنم اما زیبا سیگار میکشید .بیکه
هیچ لذت دیگری تاخت نمیزدم .خاک سیگار بریزد روی لباسش .بوی
او درســت همانطور بود که من سیگارش همیشه آمیخته بود به بوی
زن روشنفک ِر زیبای ادکلن زنانهاش .به بویی که سالها،
میخواستمِ :
مغموم که ســیگار میکشید .نه سالهای طوالنی ،دوست میداشتم.
رسیدم خانه .فندکها را تخس
از روی رنج ،که از ســ ِر زیبائی و
کردم .زرد برای من ،قرمز برای زنم.
عصیان .روح آنارشی او سیگار را
من فندک زردم را نگه داشتم؛ زنم
انتخاب کرده بود و من را؛ سیگار
فندک قرمزش را گم کرد
را انتخاب کرده بود تــا زیبائیِ
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سرکششــوندهاش را ســرکشتر کند و من را
انتخاب کرده بود ،چون من دوستش داشتم .بیشتر
دوستش داشتم.
در همان ســالها ،یک روز صبح از جمعه بازار
دو تا فندک خریدم .یکــی زرد ،یکی قرمز .از آن
ِ
مرگ ما» که وقتی درش را باز
فندکهای «مکش
میکنی ،یک ُگلِ آتش از میانهاش بیرون میآید و
وقتی خاموشش میکنی ،د ِر فلزیاش با یک «تقِ »
دلچسب بسته میشود و آتشش خاموش میشود.
دو تا فندک توی جیبم بــود .یکی برای زنم ،یکی
برای خودم .زرد را خودم برداشــته بودم و قرمز
را داده بــودم به زنم .برای من فرقی نداشــت با
چه فندکی سیگارم را روشن کنم .مهم نبود چطور
سیگار بکشم ،کجا سیگار بکشمِ ،کی سیگار بکشم.
من مرد بودم؛ مثل پدر و دائی سیگار میکشیدم:
چرک ،کثیف ،زیاد .بوی ســیگارم میآمیخت با
بوی تنم .وقتی سیگار میکشیدم خاکههای سیگار
میریخت روی لباسم .فندکهای یکبار مصرفم را
زود به زود از دســت میدادم .حتی همین فندک
زر ِد مکش مرگ ما هم از کثــرت زمینخوردن
رنگ و رو رفته شــده بــود .زنم اما زیبا ســیگار
میکشید .بیکه خاک سیگار بریزد روی لباسش.
بوی سیگارش همیشه آمیخته بود به بوی ادکلن
زنانهاش .به بویی که سالها ،ســالهای طوالنی،
دوست میداشتم .رسیدم خانه .فندکها را تخس
کردم .زرد برای من ،قرمــز برای زنم .من فندک
زردم را نگه داشتم؛ زنم فندک قرمزش را گم کرد.
زنم که رفت ،عصر بود .رفتــه بود و همه چیز
را با خودش برده بود .من مانده بودم و یک اطاق
خالی ،با یک تلویزیون و یک کتابخانه و یک تخته
فرش .حالم خوش نبود .مریض شــده بودم .توی
خانه افتاده بودم و خرناسهی مریضی میکشیدم.
توی خواب و بیداری صــدای تِرتِر موتور وانت را
شنیدم .پشت در ایســتاده بود .دو تا کارگ ِر ُکرد
آمده بودند توی خانه و وسایلِ زندگی من و زنم را
با ِر وانت میکردند .توی خواب و بیداری ،درست
در متنِ ناهشیاری ،فهمیدم که این اثاثیه ،گذشتهی

من است؛ بخشی بزرگ است از سرگذشت زندگی
شکم
من .حاال کارگرها داشتند سرگذشت مرا با ِر
ِ
آن وانت میکردند .من گنــگ و خراب و خمیر
خوابیده بودم توی جا .نای بلند شدن نداشتم .پهلو
به پهلو میشدم .درد میکشیدم و خماریِ قرص
ســرماخوردگی را به هوای بهتر شدن حالم چرت
میزدم .توی گیجی و گنگی میفهمیدم خانهام دارد
خالی میشود .من ُگ ِ
نگ خواب دیده بودم و عالم،
تمام َکر بود .هنوز اثاثیهی خانه را نبرده بودند ،اما
قرص کار خودش را کرد :خوابم بــرد .بیدار که
شدم ،عصر و شب گذشــته بود؛ دمدمههای صبح
بود .چراغهای خانه میتابیدند در اطاق .هیچ وقت
در آن ســاعت چراغهای خانهی من روشن نبود.
آن شب اما تا وقتی سپیده سر زد ،تمام چراغهای
خانه روشن مانده بود .دیدم خانه خالی است .من
مانده بودم و کتابها و تلویزیون و یک فرش .وقتی
توی جا افتاده بودم ،یک مر ِد متاهل بودم .بیدار که
شدم ،دیگر زن نداشتم .تنها بودم.
شــبها از دفتر که بازمیگشــتم ،تــا مدتی
میرفتم خانهی خودم .خانه؟ از چه حرف میزنم!
بازمیگشتم به آن بیغوله با کاغذدیواریهای راهراه
که اطاق را به اندازهی گوری تاریک ،کوچک و سیاه
میکردند .کلید را میانداختم توی در و د ِر سه قفله
را بازمیکردم .کلید توی توپیِ در ،یک دو ِر کامل
که میچرخید ،میافتادم وسط فاجعه .بازمیگشتم
به متنِ غمگنانهی تنهائی .کلید ،یک دور که توی
قفل میچرخید میفهمیدم تنها شدهام .میفهمیدم
د ِر خانهام قفل اســت؛ میفهمیدم هیچ چراغی در
خانه روشــن نیســت .قلبم مچاله میشد .بختک
که از رو ِز رفتن زنم نشســته بود روی ســینهام،
دســتهایش را دور گلویم فشــار میداد .نفسم
میگرفت .دلشوره مینشست در مملکت جانم .اما
را ِه پس و پیش نداشتم .مثل ماهی لیز میخوردم
توی ســیاهیِ داالن خانه و همانطور مشوش ،در
تاریکی میافتادم روی ِ
فرش خانهای که دیگر خانه
نبود .هر گوشهی خانه قوطی کنسروی افتاده بود،
تکهنانی خشکشده ،پاکتی خالی از سیگار .میافتادم
در تلخی و ســیاهیِ زندگیِ بعد از زنم .در تاریکی
میگریســتم و دیوارهای خانه را بو میکردم .بو
میکردم تا بوی زنم را پیدا کنم؛ بوی سیگارش را
و بوی عطرش را.
چشــمهایم را میبســتم .تصویر زنم را البالی

تصاوی ِر رنگباختهی زندگیام میکاویدم .میدیدمش که نشسته روی کاناپه
و کتاب میخواند و سیگار میکشــد .میدیدمش در حالیکه سیگار را از لب
الخ دود،
برمیدارد و دود از دهانش میتپد در هوای خانه .میدیدمش که یک ِ
سالم اما پیچنده و تابنده ،مثل موی پریشان زنی در باد از الی لبهایش خود را
میکشد بیرون .میدیدمش که حد فاصل کام گرفتن از سیگار و بازپس دادن
دود ،مثل همیشه خیره میشود به گوشهای و تعمق میکند .انگار از سطح فاصله
بگیرد و به عمق برسد .میدیدمش که نشــئهی کام گرفتن از سیگار که در
ریهاش حلشد ،دوباره از عمق فاصله میگیرد و به سطح میآید .برمیگشت
به خانه و کاناپه و کتاب ،به زندگیاش کنار من .لحظاتی بعدتر ،هیمنهای از دود
از ریهاش باال میآمد .باال میآمد و دیگر دو ِد سالم نبود .دود بود .اما بیهیچ
پیچ و تابی .شــیدا نبــود .موی
ِ
پریشــان زنی نبود که میپیچد
در باد و جهان را آشوب میکند.
الخ دود،
میدیدمش که یک ِ
تنها دود بــود؛ دو ِد پسماندهی
مثل
تابنده،
سالم اما پیچنده و
ســیگا ِر زنم .زمان میگذشــت؛
الی
از
باد
در
زنی
موی پریشان
چشــمهایم را بازمیکــردم و
بیرون.
کشد
ی
م
را
خود
لبهایش
میدیــدم ساعتهاســت توی
کام
فاصل
حد
که
دیدمش
می
تاریکی دراز کشیدهام کف خانه
دادن
بازپس
و
سیگار
از
گرفتن
ِ
سقف تاریک
و خیره شــدهام به
دود ،مثل همیشه خیره میشود به
و چراغهــای خاموش خانه ،توی
گوشهای و تعمق میکند
هالهی اشکم دو دو میزنند .زنم
که رفت مدتی در خانهی خودم
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ماندم .بعد ،ناتوان از تحمل رنج دهشتناک تنهایی ،با شانههایی افتاده بازگشتم
به خانهی پدری.
چند روز پیش پدر دستم را گرفت و برد خانهی خودم .خانهی متروکهام.
آنجا ،آن خانه ،قمارخانهای بود که از آن هیچکســی برنده بیرون نیامده بود.
همهی اجزای آن خانه به طرز عجیبی درهمریخته بود .تکهای بود فراموششده
در گوشــهای از هستی که تشــویش خالی شــدنش نظا ِم طبیعت را به هم
میریخت .لولهی آب خانه ترکیده بود .آب را قطــع کرده بودند .قبضهای
بیشما ِر برق خانه را در تمام این مدت کســی پرداخت نکرده بود .برقِ خانه
ِ
ِ
درخت
خشــک
را هم قطع کرده بودند .تلفن خانه را هم همینطور .برگهای
روبروی خانه روی پشت بام جمع شده بود و را ِه ناودان را گرفته بود .باران زده
ِ
بود اما ِ
نم آن
آب باران از پشت بام خارج نمیشد .وامانده بود
پشت ناودان و ِ
زده بود به دیوارهای خانه .دیوارِ
راهپله طبله کــرده بود و نیمش
ریخته بود .گچهــای باد کردهی
ِ
پشــت
بغض بادکرده
راهپلــه،
او رفته بود .با تمام آن زیبائی
سوگوار
هم
خانه
بود.
خانه
گلوی
دریغناک که به دستآوردنی
ِ
تعزیت
به
بود
نشسته
بود؛
شده
نبود و تحسینکردنی بود .او ،آن
شده
خاموش
ها
ه
زمزم
آن
تنهائی.
دختر جوان ،با تمام عصیانهای
بودند .خانه در ســکوت بود .در
افسونکنندهاش هنوز زنم بود
خواب و خاموشــی .خانه را جزء
که فندک گم شد؛ روزی که
به جزء مرتب کردیــم .برق را
فندک پیدا شد ،دیگر او زنم نبود
وصل کردیم .لولههای ترکیده را
ِ
درخت
ترمیم کردیم .بر گهای
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کاج را از پشت بام جمع کردیم .من اطاق را ،اطاقِ
خالی را جارو کشــیدم .کتابخانه را جابجا کردم و
غبا ِر روی کتابها را ُرفتم .پشت کتابخانه را که
جارو میکردم ،جسم فلزی کوچکی با ِ
رنگ قرمز،
الی ریشههای فرش برق زد .مثل دیوانهها جاروی
ِ
بخش
روشن را رها کردم .ریشــهها را کنار زدم.
ِ
فندک
بازجسته بودم:
گمشدهای از سرگذشتم را ُ
قرم ِز گمشده را! فندک تمیز بود ،بدون حتی یک
خط و ِ
خش کوچک .از روزی کــه زنم رفته بود،
فندک زر ِد رنگ و رو رفتهام را گذاشته بودم ِ
لب
کتابخانه؛ یادگاریِ روزگا ِر رفته .مثل قدارهبندی که
چاقویش را آویزان کرده است َگلِ دیوار ،برای آنکه
یادش باشــد روزگاری که بوده و چه کرده .برای
آنکه یادم باشد روزی زن داشتم و دوستش داشتم،
بیشتر دوستش داشتم .فندک خودم را گذشته بودم
ِ
ِ
فندک قرمز بعد
کردن آن
لب کتابخانه و حاال پیدا
از دو سال ،یافتن نقشــهی گنجی بود که گنجش
پیشترها غارت شده .وا رفتم .جارو روشن بودُ .ه ّره
میکشید .دیوی خرطومدار بود و تنوره میکشید
در چاه ویلِ خانهام .نشســتم کنار دیوار .فندک را
ِ
سنگ
توی دست فشردم .د ِر کوچکش را باز کردم.
آتش را چرخاندم؛ ناامیدانه .مطلقا از روشن شدن
ِ
سنگ آتش را چرخاندم و یک
فندک ناامید بودم.
ُگل ِ
آتش کوچک زبانه کشید و آرام نشست روی
فتیلهی فندک .فندک روشــن بود؛ آتشش روی
فتیله میسوخت .شبیه اندوهی که هنوز در دلم از
آن خانه و از آن روزها روشن بود.
او رفته بود .با تمام آن زیبائی دریغناک که به
دستآوردنی نبود و تحســینکردنی بود .او ،آن
دختر جوان ،با تمام عصیانهای افســونکنندهاش
هنوز زنم بود که فندک گم شد؛ روزی که فندک
پیدا شــد ،دیگر او زنم نبود .تکهای از من بود که
طوفان زمان او را با خود بــرده بود و از دریچهی
چشمم ناپدیدش کرده بود .قاصدکی بود که تندباد
زندگی از باغ من چیده بودش و برده بودش به هر
آن کجا که باشد ب ِه از این سرا ،سرایی .من فندک
را پیدا کرده بودم ،اما ...زنم را گم کرده بودم .زنم
را که سیگار میکشید و من دوستش داشتم ،بیشتر
دوستش داشــتم؛ بیشتر از هرکســی و هرچیزی.
فندک را پیدا کرده بودم ،اما ...زنم را و زندگیام را
گم کرده بودم .زنم را و خانهام را گم کرده بودم.
زنم را و خودم را ...حتی خودم را گم کرده بودم.
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دلیجان را رد کرده بودم که مدیر حوزه دماوندمان تلفن کرد .حال جواب
دادن نداشتم .اگر جواب میدادم مجبور میشدم با سرهنگ بختیاری هم حرف
بزنم .سرهنگ بختیاری رانندهی قدیمی خط بود .اسم خودش را گذاشته بود
سرهنگ .اولین سالی که پایم به جاده اصفهان -تهران باز شد شورلت داشت.
یک شورلت سرمهای .خودش میگفت :کشــتی .حاال یک پژو جی ال ایکس
مشکی داشت .میگفت :مال خودش نیســت .میگفت :مال «آقا سید» است.
میگفت :بیشتر ماشینهای خط مال آقا سید است که اهل قم است و مرد با
خدایی اســت .اینها را موقع چانهزنی بر سر کرایه میگفت .:سهم آقا سید را
باید میداد .راست و دروغش را نفهمیدم .مثل هیچکدام از حرفهای دیگرش.
راست ،ســبیلهای بلند و پرش بود که از دود سیگار کاهی و سبز و زرد شده
بود و دستها و بازوهای خالکوبی شدهاش .زنی با موهای بلند که تا کمر پیچ و
تاب خوردهاش رسیده بود و چشمهایی درشت داشت مثل زرده تخم مرغهای
بومی .ده سال بود که جایم صندلی جلوی ماشینهای سرهنگ بود« .آق دکتر»
بودم .حتی از روزهای اول طلبگی که هنــوز نحو مقدماتی را تمام نکرده بودم.
دکترایم را با رسالهی پنجاه و هفت از دست سرهنگ گرفتم .روزی که سیگارش
تمام شده بود.
گوشی را ساکت کردم و چشمهایم را بستم که نشنوم سرهنگ ،پسرخالهی
محسن رضایی اســت و در جنگ فرمانده بوده و خودش نخواسته در دستگاه
باشد و «ان لود» نخرم و ســمند هم نخرم چون سنگین است و الستیکش پله

میکند و یادم باشد حتی اگر بهترین ماشینها را هم
خریدم سینهکشی علیآباد کولر نگیرم .خوابیدم .تا
نزدیک قم که سرهنگ در سوهانی دوستش بایستد
و شاگرد مغازه چلو مرغش را بیاورد و بخورد و راه
بیفتیم .با سبیلهای چربی که حاال رگههایی سرخ
داشتند و دســتهایی که سرخیشان را فقط لنگ
سیاه و سرخ داخل ماشــین میگرفت .رسیدیم و
سرهنگ همان جای همیشگی ایستاد و بیدار شدم.
گوشیام پر بود از زنگ جواب نداده و پیام نخوانده.
همه از مدیر مدرســه .که کجایم .که چرا جواب
نمیدهم .که ســریع تماس بگیرم .که امین در راه
اصفهان تصادف کرده و دســت بجنبانم خودم را
سریع برسانم بیمارســتان کاشانی و ببینم چه خبر
است و حاجی را خبر کنم .که چرا جواب نمیدهم.
که قضیه اورژانسی است.
حوالی غروب بود .دهانم خشک خشک شد .باد
کنار جاده مغز استخوانم را سوزاند .قضیه اورژانسی
یعنی باید میدویــدم .اما یخ زده بــودم .امین را
تصور کردم .با قد دیالقش .صورت کشیدهاش و
دســتهای بلندش .بعد تصادف را تصور کردم.
چیــزی در ذهنم زنگ زد« .آنقــدر حالش خوب
هست که توانســته به حاجی خبر بدهد .دستش
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روایت

شکســته بود .نهایت پایش ».خندهام گرفت .امین همیشــه بادمجان بم بود.
آفت برنمیداشــت المصب .به حاجی پیام دادم که ببخشد که در جاده بودم
و خواب بودم و الساعه برمیگردم به سمت اصفهان و به فاطمه زنگ زدم که
در فرهنگسرای نزدیک به بیمارستان کاشانی برنامهای داشتند ،تا با میثم که
رییس فرهنگسرا بود بروند و به دوســت تصادف کردهی من سری بزنند و
بگویند که در راه برگشتم.
با فاطمه که حرف زدم یخم وا رفت .قضیه از اورژانســی بودن خارج شده
بود .من بودم و ســفری ناتمام که البد قسمت نبود .سر میز سرهنگ نشستم.
چایی خوردم .کرایــهاش را دادم و گفت:م که بر میگــردم .با پژوی جی ال
ایکس سیاه تا قم آمده بودم .با یک سمند سفید نو برگشتم .رانندهاش سرهنگ
ِ
ِ
موبلند چشم
درشت
نبود .فکر کنم حتی سربازی هم نرفته بود .از آن زنهای
کمرباریک اگر هم داشت ،یا توی دلش داشت یا توی گوشیاش .دلش تنهایی
جاده را نمیخواست .سوارم کرد .گفت :از سر و وضعم فهمیده آدم حسابیام
و پشتش این سؤال بود که آدم حسابی اینجا چهکار میکند و این جواب که
مسافر تهران بودم ،تا وقتی که خبر تصادف دوستم آمد و حاال از میانهی راه
مسافر اصفهانم .صدای موسیقی ضبط ماشین را بلند کرد .ماشین سرهنگ به
اسم هایده و مهســتی و عباس قادری ســند خورده بود .ماشین جوان به اسم
سیاوش قمیشی .انحصاری .
سیاوش برای پرندهی مهاجری میخواند که چرا هجرت کرده و همهی دنیا
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قفس اســت که فاطمه زنگ زد .هوا تاریک شده
بود .بریده و کوتاه حرف زد« .اوضاع خوب نیست.
تصادف شــدید بوده .یک نفرشــان کشته شده.
دوست تو در کماست .خودت باید بیایی .خانوادهی
دوستت بیمارستان را به هم ریختهاند .خودت را
برسان .کاری از من ساخته نیست ».همین.
از دل جاده باید اوضاع را کنترل میکردم .اول
برای حاجی پیام نوشتم« :دعا کنید .همین» خودش
معنایش را میفهمید که قصه در حد دســت و پا
شکستن نیســت .بعد برادر بزرگم را صدا کردم.
محســن را .که خودش را برســاند به بیمارستان
کاشانی و نگذارد کار از دســت در برود .محسن
نگران من بود که مبادا برای رســیدن به اصفهان
عجله کنم و مدام میگفت« :خاطرم جمع باشد و
اصال نیازی به حضور من نیست و خودش همهچیز
را ردیف میکنــد ».بعد رفت بیمارســتان .یک
ساعت بعدش پیام داد که به بچه طلبهها بگو برای
دوستشــان دعا کنند .معنایش را گرفتم .معنایش
این بود که به بچه طلبهها بگو خودشــان را برای
خبرهای بعدی آماده کنند .دعا اســم رمز بود .تا
اصفهان راهی نمانده بود.
مجوز ورودم به بیمارســتان اسکناس بود .پنج
هزار تومان خرج برداشت .نمیدادم نمیشد بروم
داخل .آن هم برای بیماری کــه فاطمه میگفت:
«خانوادهاش بیمارســتان را به هم ریختهاند ».در
حیاط بیمارستان دیدمشان .جایی که انگار دودکش
بیمارستان بود .هفت هشت نفر حلقه زده دور هم،
سیگار بر لب و مو پریشان .داد و بیدادهایی بلند اما
مبهم .انگار با هم دعوا میکردند و در میانهی دعوا
یکی قربان صدقهی دیگری میرفت و در آغوشش
میکشید و هایهای گریه میکردند .مرگ روستا
با مرگ شهر تفاوت داشت .مرگ روستا داغ همه
بود .خانواده امین از روســتاهای اطراف شــیراز
خودشان را رسانده بودند .زودتر از من .
سراغشــان نرفتم .راهم را کج کردم به طرف
بخش .دنبــال دکتر «ســعادت» رفتم .متخصص
مغز و اعصاب بود و پزشــک کشیک بیمارستان.
پسرداییام تلفنی سفارش کرده بود .میشناختمش
و میشــناختم .یکی دو ســال شــبهای قدر در
حسینیهشــان منبر رفتــه بودم .پیشــش احترام
داشــتم .تحویلم گرفت .امین بیمــار خودش بود.
تا صبح که دکتر «شــکرچی زاده» برســد .نه باال

گذاشــت نه پایین .گفت« :از نظر پزشکی امیدی
نیست ».نگاهش کردم که یعنی تمام؟ انگار مچم را
گرفتهباشد .گفت« :تما ِم ما دکترها ».گفت« ::شما
آخوندید» و گفت« :از خودمان شنیده و یاد گرفته
دعا را برای همین جاها گذاشتهاند و قدرت خدا را
باید همین جاها دید ».به ایــن مچگیریها عادت
کرده بودم .تلخ خندیــدم .دکترهای مذهبی هنوز
نفهمیــده بودند که جای درس منبــر پس دادن،
لب اتاق آیسییو نیست .که اگر قرار است امین
امشب برود ،من کارهای مهمتری از دعا و ذکر و
حاجتخواهی دارم .باید دلها را برای شنیدن خبر
مرگ آماده میکردم .دلهای دودکشهای حیاط
بیمارســتان را و از آن میان ،دل کسی که هنوز
پیدایش نکرده بودم اما بود و پدر امین بود.
با دکتر ســعادت خداحافظی کــردم و رفت.
دستیارش اما ماند .مردی میان سال .الغر .قد بلند
با موهایی سیاه و سفید .در مرز جوانی و پیری مردد
ایستاده بود .انگار بخواهد رازی را با من در میان
بگذارد دستی بر شانهام زد و گفت« :اگر میخواهید
دعا کنید ،دعا کنید زود برود ».حرفش را گرفتم.
برادر مســیح و پدر جواد را جلوی چشمم آورد.
یکی پانزده سال و آن یکی پنج سال بود که در کما
جا خوش کرده بودند و از آن اتاق خاموش لعنتی
بیرون نمیآمدند .حرفش را گرفتم .اگر میخواستم
دعا کنم حتمــا نکتهاش را لحــاظ میکردم .اگر
میخواستم لبخند تحویلش بدهم بغضم میترکید.
لبخندم را روی لبم خشک کردم و گفتم« :ما سپر
انداختیم .چشــم به تقدیر او ».او امــا لبخند زد و
بغضش نترکید و گفت« :توکل بر خدا و هرچه او
بخواهد» و باز دست بر شانهام زد و گفت« :یا علی»
و رفت .از همان راهی که سعادت رفت .من ماندم
و وظیفهای که بر دوشم بود و خودم انتخاب کردم
دعا نباشد و آمادهسازی باشد .آمادهسازی پدری
برای شنیدن خبر مرگ پسری .دلم نخواست پسر
را ببینم .حتی به اندازهی دیدزدنی از پشت پنجرهی
کوچک اتاق آی سی یو .میدیدمش که چه بشود؟
که آخرین تصویرم از او دیگر آن جوان پر شور و
شری که بودنش رقص بود و اگر طلبه نبود فکر
میکردم البد هر روز دو پیک عرق شیراز میزند
که این قدر سرخوش است ،جای خودش را بدهد
به جسدی که با چند سیم مرده نبود و نام کما بر
خود داشت و کبود بود و ســنگ؟ معلوم بود که

نمیبینمش.
محسن را هم ندیده بودم .میان دود ســیگارها محو شده بود .البد او هم با
اسکناس مجوز دودکشی حیاط بیمارستان را برای میهمانان من گرفته بود .من
و محسن آن روزی که بابا و مامان تصادف کرده بودند پشت در اورژانس همین
بیمارستان بودیم و دیدیم تا خانعمو نیامد و دست توی جیبش نکرد و مجوزها
را در نیاورد کاری از پیش نرفت .مشــکل دکترها نبودند .مشکل دربانهایی
بودند که پای منبر شب قدر ما نمیآمدند که بشناسندمان و حرمت نگه دارند.
هرچند هیچ عمامه به سری نمیتوانست مجوز قهوهخانهای سرباز را در حیاط
بیمارستان بگیرد .مجوز محســن قویتر بود .شرمندهاش شدم و دوستترش
داشتم و به دل دود و داغ زدم .هفت هشت نفر بودند .همه مرد .بعضی میانه
و بعضی جوان .همه پیراهن سیاه بر تن .بعضی ســاده و بعضی طرح دار .جز
محســن برادرم -همه لبها ورم کرده .مثل ماهیهای قرمز مرده .چشــمها
حوض خون .دکمهی آخر پیراهنها باز .موهای سینهها بیرون زده .شلوارهای
سیاه خاکآلوده .نگاهها بیهدف و ول .هر ثانیهای به سویی .همه دندانها زرد
و سیاه .یکی هم گردنبند طال بر گردن داشت.
معرفی شدم .معرفی شدند .اگر
زیرک بودند از اینکه پدر امین
در کما را ،از بــرادر فاطمه خانم
معرفی شدم .معرفی شدند .اگر
کشتهشــده محکمتر در آغوش
زیرک بودند از اینکه پدر امین
گرفتم ،میفهمیدند کجا چه خبر
در کما را ،از برادر فاطم ه خانم
اســت .میان آن همه دود و داغ
کشتهشده محکمتر در آغوش
کسی ندید و کســی هم نفهمید.
گرفتم ،میفهمیدند کجا چه خبر
این من بودم که تــازه فهمیدم
است .میان آن همه دود و داغ
توی ماشین چهار نفر نبودهاند و
کسی ندید و کسی هم نفهمید
پنج نفر بودهاند و پسری سه چهار
ســاله هم بوده که فقــط یکی از
پاهایش شکسته بود و چقدر خدا
را او را دوست داشته که او سالمترین بازماندهی پراید سرمهای نویی بود که
بعد از مورچه خورت ،نرسیده به میمه چپ کرده بود و کله زده بود و فاطمه
خانم را کشته بود و امین را به کما فرستاده بود و همسر امین را خردخرد کرده
بود .دوس 
ت امین که فاملیشان هم بود و شوهر فاطم ه خانم بود و پدر همان بچه
سهچهار ساله هم ،سالمتر از بقیه بود .فقط دســتش شکسته بود .همین .هنوز
نمیدانست زنش مرده و پسرش بیمادر شده تا مثل برادر زن جوانش زیر داغ
تا بخورد .آنگونه که توی حلقه سیاه پوش بیمارستان تا خورده بود و مثل داسی
شده بود که هرکه طرفش میرفت را درو میکرد.
تا من برســم دو تا آمبوالنس خبر کرده بودند .یکی برای حمل مرده .یکی
برای حمل زنده .نمیدانســتم توی راه کدام جلو میرود و کدام عقب .جوانی
سیاهپوش ،فک جوان سیاهپوش دیگری را گرفت و دندانهای سیاه و زردش را
روی هم فشرد .آنقدر که انگار ترک خوردند و به دو دست بریدهی ابالفضل
سوگند یاد کرد اگر زندهها تا مقصد بفهمند فاطمه مرده است ،خودش مادرش
را به عزایش مینشاند و با من و محســن و پدر امین خداحافظی کردند و زار
زدند و رفتند و رفتیم طرف آمبوالنسها که یکیشان زودتر مهمان خفتهاش
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را ســوار کرده بود  .آن یکی که خوشــگلتر بود و نوتر ،پدر را سوار کرد و
پســر را .لب آمبوالنس همه دروغ گفتیم و به پدر جوان که او هم طلبه بود و
اسمش علی بود و سیاهپوشها میگفتندش «شــیخ علی» سرسالمتی دادیم و
سیاهپوشها به جای زنش ،یکی از پیرمردهای روستایشان را کشتند تا توجیهی
بر سیاهپوشیشان داشته باشند و قربان صدقهی پسر رفتند و رفتند .جز برادر
تا خوردهای که مثل داسی که خمی را رفتهباشد و تندتر برگردد ،برگشت و
پیراهن پدر امین را چاک زد و دماغ به دماغش چسبانید و سکوت بیمارستان را
با فریاد تازیانه خوردهاش شکست که« :عبداهلل! آخرش معلوم میشه کی راننده
بوده .دعا کن امین نباشه یا اگرم بوده زنده نمونه .عبداهلل خودم داغ امینت را به
دلت میگذارم .به والی علی قسم .خودم» و دماغ از دماغ برداشت و دور شد.
نماند تا شاخهای که داس خورده بود ،بیفتد .او که رفت پدر امین افتاد .انگار
دماغش تکیهگاه عبداهلل بود .افتاد .پیراهنش چاک خورده بود .زیرپوش رکابی
قرمز جگری عبداهلل سوراخ سوراخ بود و موهای سینهاش پرپشت .پرپشتتر
از موهای سرش .ســرش مزرعه بود و ســینهاش جنگل .گذاشتم بیفتد .باید
تمرین افتادن میکرد .دکتر سعادت گفته بود .با محسن بلندش کردیم .حاج
عبداهللاش کردیم .امیدش دادیم
و بردیمش خانه .گفتم« :امشب
هیچ کاری از دســتمان ساخته
او پدر بود .اگر جایش با عبداهلل
نیســت و دکتر ســعادت گفته
عوض میشد و جایش با من،
فردا احتماال امیــن را عمل کنند
غصه میخوردم که چرا دیگر
و انشــاءاهلل خوب میشود و خدا
مثل آن روزهای سپاه دانش
خیلی دوستش داشــته و امشب
در روستاهای شمال سیگار
باید برویم خانه استراحت کنیم و
نمیکشد .مطمئن بودم خودش
با این لباس زشت است ».تعارف
سیگار خودش می شود
کرد اما مقاومت نکرد .تسلیممان
شد و بردیمش خانه .تا فردا صبح
که برگردیم و امین خوب شود.
تنها خواستهاش این بود« :سر راه ،جایی بایستیم ،سیگار بخرد .ایستادیم  .یک
باکس بهمن کوچک خرید».
در مدرسهی دماوند ابله شــده بودیم .همهمان .مقدمات را که تمام کردم
و از بهشــت که رانده شدم شبهای زیادی گریســتم .دلم برای هیچجایی و
هیچکسی و هیچروزی به اندازهی روزها و شبهای مدرسهی دماوند تنگ نشد.
مدرسهمان بهشت بود و بهشت جای ابلهها بود .ابله یعنی اینکه سالها با یک
نفر هم اتاق باشی ،هم مدرسه باشی ،هم سفره باشی .هم بشقاب باشی .موقع له
کردن برنجهای چرب و مرغ سرخ شدهای که حسین آشپز استاد درآوردنش
بود ،در هر لقمه انگشتهای چربتان همدیگر را لمس کنند و گاهی حتی با هم
بر ســر تصاحب تکهای مرغ بجنگند .با او یک کتاب بخوانی ،برای یک روضه
گریه کنی ،به پای یک جوک بیشرمانه بخندی ،یک جور لباس بپوشی ،همان
عبای سبز پستهای که حاجی در ماه رجب به همهی طلبهها هدیه داد و نشان
داد که حتی حاجی هم میتواند بیسلیقه باشد ،اما نفهمی و حواست نباشد که
قصههای تو با قصههای او فرق دارد .شهرت فرق دارد .روستایش فرق دارد.
پدرت فرق دارد .عمویت فرق دارد .نفهمی چقــدر روضهی عباس برای تو،
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توی بی قصه ،توی شهری یکنواخت یک دست ،با
روضهی امین که عبداهلل قصهی برادرش -عموی
امین -را میگفت« :فرق دارد».
عبداهلل تکیه داده بود به دیــوار لخت طبقهی
پایین خانهمان .بیحرکت .مثل یک عکس سه در
چهار آبخورده .دود قابش کرده بود .دود همهی
ســه طبقهی خانه را گرفته بود .بابا عصبانی آمد
پایین .چشمهایش ســرخ بود .مثل سینهاش که
وقت عصبانیت سرخ سرخ میشد .نگاهم را گرفت.
حتی ســینهی بابایم با ســینهی بابای امین فرق
داشــت و من ابله هیچ وقت این را نفهمیده بودم.
فرق بابایی که هیچ وقت نه زیرپوش رنگی پوشید
و نه زیرپوش رکابی با بابایــی که روی چمنهای
بیمارستان افتاد و زیرپوش رکابی جگری تن داشت.
فرق بابایی که جز همان یک عکس دوران ســپاه
دانشش با سیگار ،هیچ وقت ســیگار بر لب دیده
نشــد با بابایی که جز موقع افتادن بیسیگار بود.
فرق بابایی که معلم بود و بابایی که رانندهی خاور .
به حریم بابای معلم تجاوز شده بود .خانهای که
اگر هم ســیگار دیده بود ،مخفیانه دیده بود و تک
نخ .رییس خانه دم در طبقهی پایین ایستاده بود.
همهی عضالت صورتش روی هم فشــرده شد تا
درآید « :این چه وضعشه؟ چه افتضاحیه داری به
بار میاری؟ صد بار گفتم این خونه جای رفیق بازی
نیســت ».صدایش آنقدر بلند بود که عبداهلل هم
بشنود .رفتم بیرون .توی پاگرد .در را پشت سرم
بستم که عبداهلل صدای من یکی را نشنود .جلوتر
از پدر دو سه پله رفتم و خواستم بیاید آنجا .آمد.
نگاهش کردم .یعنی «التماس میکنم بابا ».گفتم:
«حاج آقا امشــب را ،هر اتفاقی افتاد با من بساز.
شب آخر پسرش است ».این را که گفتم بینمان
سکوت شد .بابا ســکوت را شکست .گفت« :یعنی
هیچ امیدی نیســت؟» گفتم« :دکترها میگویند
خیلی بعید است ».گفتم« :دکترها میگویند سطح
هوشیاری خیلی پایین است ».گفتم« :یک نفرشان
هم مرده ».گفتم« :امشب را با من و عبداهلل بساز».
دیدم که چیزی توی چشمهایش تکان خورد .من
آن شب پدر نبودم .او پدر بود .اگر جایش با عبداهلل
عوض میشــد و جایش با من ،غصــه میخوردم
که چرا دیگــر مثل آن روزهای ســپاه دانش در
روستاهای شمال سیگار نمیکشــد .مطمئن بودم
خودش سیگار خودش می شود .خودش خاکستر

سیگار خودش .فقط گفت« :ال اله اال اهلل» و پلهها را
رفت باال و باز آمد پایین .با یک سینی چای .
حاج عبداهلل خودش را جمع کرد .بابایم را «آقا
معلم» صدا کرد .بابایم گفت :صبور باشد .برایش
از معجزههایی گفــت که خودش دیــده بود .از
آدمهایی که همه گفتند میروند و آنها ماندند و
آدمهایی که قرار بود بمانند و یکهو بیخبر رفتند.
از تسلیم گفت و از قضا و قدر و حکمت الهی .میان
حرفهایش پر بود از شــعرهای هم والیتیهای
عبداهلل ،ســعدی و حافظ .آقا معلــم گفت .آقای
راننده همــه را تایید کرد .بابایم را تحســین کرد
و فقط دو ســه جمله گفت .همه بــا بغض و آه و
آخرش هم گریهاش درآمد .گفت« :آقا معلم دلم
فقط از یک چیز رضا نیست .آقا معلم من جنازهی
سوختهی دادشم را خودم از وسط صحرا توی پتو
پیچیدم و آوردم برای ننهم .داداشــم عاشق شد.
خب دهات است دیگر .به خاطر دعواهای طایفهای
دختر را بهش ندادند .یک شــب باران میآمد .با
ننهم خداحافظی نکرد .بــا هیچ کداممان .خاورش
را برداشت .زد به صحرا .زیر باران بنزین ریخت
سرش و خودش را آتش زد .عشق است دیگر آقا
معلم .کسی هم سرزنشــش نکرد .آقا معلم دلم از
یک چیز خون است .من رضا نبودم .به خود امین
هم گفتم .گفتم صبــر کند تا من برســم .خدا به
سر شاهده همهی شــب را یه کله رانندگی کردم
برسم ببینمش .گفت :صبح زود میزنند به جاده.
دوستش که ماشین داشت میخواست صبح زود
برود .به قول خودشان کالس داشتند .توی حوزه
به اینها چی یاد دادند آقا معلم؟ گفتم امین جان
بمان .خودم فردا شب بار دارم برای تهران .خودم
میبرمتان تا قم .دلم تنگ شده بود آقا معلم .سه
ماه بود ندیده بودمش .گفتم بهش نرو بابا .صبح که
رسیدم رفته بود .من رضا نبودم آقا معلم که» اینجا
را حرف نزد .عمل کرد .دستش را باال آورد و زد
توی دهانش .من گریه میکــردم .بابا هم .عبداهلل
گفت« :آقا معلم نه این که حرفی زدهباشــم .خدا
به سر شاهده حتی آه نکشــیدم .اما دلم رضا نبود
آقا معلم».
بابا رفت باال .من هم از سیگارهای حاج عبداهلل
برداشتم .عبداهلل بلند شد .چشمهایش مثل توت
فرنگیهای کردستان سرخ بود با گردهای سفید و
سیاه .مثل شیر در قفس سالن را رفت و برگشت.

رفت و برگشت .رفت و برگشت .هر بار در زاویهای .جز آنکه بر زمین عمود
باشد .میان این رفت و برگشتها صدایم کرد؛ «مسعودم» .مال او شده بودم.
گفت« :برویم بیرون .برویم میوه فروشی ».حدس زدم میخواهد برای خانهی
ما میوه بخرد .شاید برای اینکه دست خالی نیامدهباشد .نگفتم که نمیخواهد
و هست و داریم و نیازی نیست .خواستم هوایی عوض کند .خواستم شب زودتر
تمام شود .دلم میخواست امین زودتر راحت شود .ساعت ده شب بود .به نظرم
مناسبتر از نیمهشــب آمد برای خبر رفتنش .اگر تا صبح میماند آن شب
لعنتی تمام نمیشد .موافقت کردم تا زودتر تمام شود .رفتم باال کلید پراید بابا
را گرفتم .بیمخالفت داد .شب دیگری بود یا نمیداد یا جوری میداد که زهرم
شود .آن شب داد .با آنکه ســاعت از یازده گذشته بود .فقط خواست مواظب
باشم .فقط خواست احتیاط کنم .گفتم« :راه دوری نمیرویم ».میوهفروشی نزدیک
بود .ماشین را از پارکینگ گذاشتم بیرون .ته دلم خوشحال بودم .خیلی وقت بود
رانندگی نکرده بودم .حاال به بهانهی امین و عبداهلل بابا را راضی کرده بودم تا
رانندگی را با ماشین خودم یاد نگیرم .مانده بود تا بتوانم پولهایم را جمع کنم
و ماشین بخرم .صندلی راننده را خواباندم .برایم عقده شده بود .بابا که بود همه
چیز باید صاف میبود .راه صاف .صندلی صــاف .گردن صاف .حاال بابا نبود.
صندلی را ســی چهل درجه کج کردم .دلم میخواست بیشتر باشد .بلد نبودم
کجتر از آن رانندگی کنم .دست چپم را گذاشتم روی فرمان نوار پیچ شدهی
ماشین .همانجوری که معلمها روی ســر بچههای دبستانی دست میکشند.
میلهی دنده را میان انگشتهای دست راستم جا دادم .حمید ربانی همیشه این
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جوری رانندگی میکرد .خود دنده را نمیگرفت .میلهاش را با انگشــتهایش
جابه جا میکرد .عاشق رانندگی حمید بودم.
حاج عبداهلل هم سوار شــد .مثل حلزون شــده بود .خندهام گرفت .ترمز
میکردم  ،سرش میخورد به کفشهای سیاه چرمیاش .آب دماغش راه افتاده
بود .دستهایش را اهرم بدنش کرد تا نیفتد .گفت برویم میوه فروشیای که
نزدیک باشد .رفتم .نه آنکه نزدیک بود و توی خیابان خودمان بود .رفتم آنکه
دورتر بود .توی شهرک .دلم میخواست آنجا حاج عبداهلل را پیاده کنم و صدای
ضبط ماشین بابا را که فقط نوار کاست میخورد با همان تک نوار دود و عود یا
با هر موسیقی دیگری که رادیو داشت بلند کنم .این آخری را برای عبداهلل هم
گفتم اما اصال خیالش نبود .از آن الکپشتهای بدقلق شده بود که از الکشان
بیرون نمیآیند .از وقتی توی ماشین نشست سکوت محض بود .در دلم گذشت
چه میفهمد چیزی که شغل شبانهروزی اوست آرزوی یک شب من است .این
را هم گفتم که رانندگی را دوست دارم و بابا تحویلم نمیگیرد حتی با این سن.
حتی با این که زن عقد کردهام .انگار به دیوار گفته بودم .اصال نشنید .اگر هم
شنید جواب نداد.
جلوی میوه فروشــی شهرک
ایســتادم .به زحمت پیاده شد.
تلوتلو خوران رفــت توی مغازه.
حاج عبداهلل هم سوار شد .مثل
منتظــر بودم موز بخــرد .هویج
حلزون شده بود .خندهام گرفت.
خرید و ســیب .پالســتیکهای
ترمز میکردم  ،سرش میخورد
بزرگ .خندهام گرفت .گذاشــتم
به کفشهای سیاه چرمیاش.
پای تفاوت فرهنگی خانواده ما و
آب دماغش راه افتاده بود.
دستهایش را اهرم بدنش
امین .هویج بردن خانهی دیگران
کرد تا نیفتد .گفت برویم میوه
شاهکار بود .نشست توی ماشین.
فروشیای که نزدیک باشد
اینبار حلزون نبود .مار بود انگار.
پیچ و خم داشت اما چیزی توی
چشمهایش بود .و توی صدایش.
پرسید« :آبمیوهگیری دارید؟» خندهام گرفت .آب هویج مهمانمان کرده بود.
گفتم« :داریم حاجی .پاناســونیک اصل ».پاناسونیک اصل کار خودش را کرد.
جوری سرش را تکان داد که انگار بهترین خبر آن شب را شنیده بود .جدی و
محکم گفت« :خیلی خوبه .خیلی خوبه .پاناسونیک خیلی خوبه ».تا خانه ادامه
داد .انگار اسم رمزی باشدکه باید مدام تکرارش کند .خدا را شکر میکرد که
آبمیوهگیریمان پاناسونیک است .توی خانه مثل بادکنکی شد که بادش کرده
باشــند و بیآنکه درش را ببندند رهایش کنند .تند و سریع و بریده بریده راه
میرفت و بیهدف .مدام به در و دیوار میخورد .نگرانم کرد .خواست هویجها
را و سیبها را کمکش کنم و بشــورم .شستم .خواست آبمیوهگیری را بیاورم.
تأکید کرد لطفا همان پاناســونیک را بیاورم .آوردم .چاقو و پوست کن را هم
با شام آوردم پایین .مامان برای حاج عبداهلل برنج و مرغ ساخته بود .گرسنه
بود .با ولع خورد و بیحاشیه .من هم گرسنه بودم اما آرامتر از او خوردم .تمام
که شد ســینی را هل داد کنار .حس کردم کار بیادبانهای است .مسعودم را
که گفت و با التماس گفت ،انگار حســم برگشت .گفت« :مسعودم بیا هویجها
را پوســت بگیریم ».چاقو را خودش برداشت .پوســتکن را داد به من .من
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پوست هویجها را میگرفتم .الیهای نازک و دراز.
او هویجها را زخمی میکرد .دست خودش را هم
زخمیکرد .در همان چند هویج اول .خواستم چسب
زخم بیاورم ،نگذاشــت .از توی جیبش دســتمال
یزدیاش را درآورد .خاکســتری بود با رگههای
سبز فیروزهای و حاشیهی سیاه .با همان زخمش را
بست .رگههای فیروزهای مثل قطرههای باران روی
شیشه ،مورب روی دستش نشستند .هیجانش فرو
نمینشست .زخمش جدی نبود یا به زخم عادت
داشت که انگار نه انگار بود .گفت« :مسعودم! آب
سیب و آب هویج معجزه میکند .امین از صبح تا
حاال چیزی نخورده .این دکترها حالیشان نیست.
وای! یادمان رفت آب معدنی بخریم .آب معدنی
خالی داریم مسعودم؟» سکوتم را به داشتن گرفت.
بلند شد .ذوق کرد .خنده روی لبهای کبودش جا
خوش کرد .زورکی نبود .واقعی بود .گفت« :با هم
میرویم .تو فقط حواس دکترها و پرستارها را پرت
کن .من کمی آب ســیب هویج بریزم توی حلق
امین .معجزه میکند مســعود .این بچه از صبح تا
حاال چیزی نخورده .ســرم که غذا نمیشود .اینها
حالیشان نیست ».و بعد به دکترها فحش داد .که
نمیفهمیدند .که درد حالیشان نمیشد .که شکم
سیر بودند .که فیس و افادهای بودند.
ذوقش را کور کردم .نگاهم را دوختم به ترک
باز شــدهی دیوار که به ترکهای صورت عبداهلل
نگاه نکردهباشــم .با ترک دیوار حرف زدم انگار
تا ترک گونههــای آدم کنارم بشــنود .گفتم« :
حاج عبــداهلل امین توی کماســت .تنها کاری که
از دستمون بر میاد دعاســت حاجی .امین امشب
آب سیب هویج نمیخواد .دعا میخواد .من هم به
بچههای حوزه گفتهام امشب دعای توسل بخونند».
به بچههای حوزه این را گفتم .امــا نه با التماس.
با تشر گفتم .جمع شــده بودند بیایند اصفهان .به
حاجی-مدیر حوزه -پیــام دادم که آمدن طلبهها
فقط زحمت اســت .گفتم« :فعال اینجا هیچکاری
از دست هیچکس ساخته نیست .جز دعا ».حاجی
هم جواب داد که «بیخــود کردهاند ».و هیچکس
نیامد .محمد گفت :تــوی نمازخانهی حوزه دعای
توسل گرفتهاند .یقین داشتم صدای هق هق طلبهها
ســکوت دماوند را له میکند .میتوانســتم جواد
را تصور کنــم ،وقت روضهی حضــرت زهرا که
توی صورت خودش ســیلی میزند و صالح را که

میپرد تا دســتهایش را بگیرد .تکتک بچهها
را میتوانستم تصور کنم توی نمازخانه .فقط جای
من خالی بود که به دیوار تکیه بدهم و با اشکهای
قطره قطرهام دلخوش باشم و جای امین که با قد
بلندش وقت سینهزنی میانداری کند.
عبداهلل نشســت .باز رفت توی الک سکوتش.
اما نه آرام .اول مچش را مالید .بعد پشت سرش
را خاراند .بعد ســیگار آتش زد .دو پک بیشــتر
نکشــیده ،توی بشــقاب چینی که مال میوه بود
لهاش کرد .بعد ســرش را برد باال و سقف را نگاه
کرد .فین و فونش دوباره راه افتاد .با دستش آب
دماغش را گرفت .بعد گفت« :ما هم دعای توسل
بخوانیم ».خوشم آمد .بلند شدم تا مفاتیح بیاورم.
دستم را گرفت .خواست بنشینم .لبهایش سفید
بود با نمی از صورتی چرک .دستم را نوازش کرد.
رامش شدم .نگاهش کردم .گفتم« :چیزی میخوای
حاج عبــداهلل؟» انگار صورتش را گــرد و غباری
قدیمیگرفتهباشد و بخواهد تمیزش کند ،چند بار
با دست صورتش را از باال به پایین و پایین به باال
مالید و بعد با مشت زد توی دیوار سرد کنارش و
گفت« :میشــود برایم متادون جور کنی؟» گفت،
چند هفتهای است مواد را کنار گذاشته اما امشب
دیگر طاقت ندارد .راست میگفت .طاقتش طاق
شده بود .دستهایش رعشه گرفته بود .لبهایش
سفید شده بود .چشمهایش کاسهی خون .دماغش
مدام نم پس میداد .اما این هم بود که ساعت یک
و نیم نیمه شب بود .متادون از کجا میتوانستم جور
کنم آن وقت شب؟
صالح را با تلفن بیدار کــردم .قصه را گفتم .او
مهدی را بیدار کرد .به قــول صالح« ،مهدی خاله
رباب» را .مهدی برادرش را که داروخانه داشت
و توی پخــش دارو کارهای بود .بــرادر مهدی به
مهدی و مهــدی به صالح و صالــح به من جواب
داد« :نمی شود .عدل همین هفته نمیشود .نیست.
همه را جمع کردهاند .تا صبح بایــد صبر کنیم».
عبداهلل تا صبح نمیتوانســت دوام بیاورد .شــاید
امین میتوانســت توی کما تا صبح دوام بیاورد.
اما عبداهلل نمیتوانست .یک نخ از سیگارهایش را
برداشتم .به کاری که میخواستم بکنم فکر کردم.
پک اول عمیق بود و خشــک .میکردم .پک دوم
نیمه جان بود و داغ .نمیکردم .پک ســوم کش
آمد تا زردی فیلتر .فین و فون خودم هم راه افتاد.

میکردم .شمارهی حسن را گرفتم .ساعت از دو گذشته بود .اگر همان حسن
هفت هشت سال پیش بود حتما بیدار بود .هفت هشت سال پیش همهی شبها
را با هم بیدار بودیم .توی اتاق بسیج .میان بوم عکس شهدا و پارچه نوشتهها
و فایلهای فلزی .همان بود .بیدار بود .خندید .مسخرهام کرد .تحویلم گرفت.
به بقیهی بچهها گفت :کی آن ور خط اســت .رفیق نامردشان بود که از وقتی
رفته بود حوزه سوسول شده بود به قول حسن و دیگر بسیج نمیآمد .حدس زد
سرم به سنگ خورده و میخواهم آن وقت شب بروم پایگاه .گفت :بروم حتما.
گفت :حمید هم هست .حمید را گفت :تا خاطرات شبهایی که با سوره واقعه
شروع می شد و بعد کالشینکف به دوش در کوچه پس کوچههای مضطرب
و خطرناک محله تفسیر میشــد را در ذهنم زنده کند .دلتنگ پایگاه شدم .از
حسن خواستم از اتاق بیرون برود .خودم هم از اتاق رفتم توی حیاط خانه .حسن
مسئول اطالعات پایگاه بود .صدایم را از جوهر خالی کردم و گفتم « :حسن .توی
پایگاه کشفی دارید؟»
توی کوچهی مسجد زدم روی ترمز .ده بیســت متر مانده به در مسجد.
شــب جمعه نبود .اگر بود حتما
دو ســه تا بچه با لباس خاکی یا
پلنگی دمدر نگهبانی میدادند و
دلشان میسوخت که چرا آنها را
دلتنگ پایگاه شدم .از حسن
به گشت نمیبرند .مثل دل خود
خواستم از اتاق بیرون برود.
من که شــش ماه سوخت .زنگ
خودم هم از اتاق رفتم توی
زدم .حســن آمد دم در .به حاج
حیاط خانه .حسن مسئول
عبداهلل گفتم توی ماشین بنشیند.
اطالعات پایگاه بود .صدایم را
نمیگفتم هم نمیتوانست کاری
از جوهر خالی کردم و گفتم:
بکند .پیاده شــدم .حسن را بغل
« حسن .توی پایگاه کشفی
کردم .کشیدم داخل مسجد و باز
دارید؟»
بغلم کرد .حسن سنگ بود .خرد
به بغضی که از سر شب توی گلو
و چشمم دمل شده بود و نمیترکید .عینهو زنهای بچه مرده گریه کردیم .از
هم که جدا شدیم کف دستم را باز کرد .بستهی سیاه نوار پیچ شده را گذاشت
توی دستم .بعد انگشتهایم را بست و گفت« :خرابت بودم .هستم .خواهم بود».
نگاهش کردم .چشم او خیس و سرخ بود .حتما چشمهای من کمی از چشمهای
او نداشت .گفتم« :آقایی کردی حسن .بچهش معلوم نیست تا صبح بمونه یا نه.
چارهای نداشتم ».در آغوشم کشید .بیگریه.
توی ماشین که نشستم از رانندگی بدم آمد .دلم میخواست عبداهلل ماشین
را ببرد و من را توی پایگاه تنها بگذارد .در عوض غنیمتی که از بچه محلهای
قدیمیمان برایش داشتم .بسته سیاه را گذاشتم توی دستش .گفتم حاج عبداهلل
متادون سخت گیر میاومد .اصلش را برات آوردم .بسته را تا مقابل چشمش
آورد باال .بعد بویش کرد .با بویش آرام شــد .گفت« :پیک نیک کجا داریم
مســعودم؟» گفتم عقب ماشین .راه افتادم ســمت صحراهای نزدیک مسجد
که حسن پیشنهاد داده بود .عبداهلل صحرا را که دید در را باز کرد .افتاد روی
خاک .بسته را بوسید و بعد آورد مقابل چشــمش و برایش لب باز کرد که:
«یعنی امشب هم صبح میشه؟»
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پیرزن از درد مچاله شده؛ چروک و نحیف .چشمهایش در گودی عمیقی پشت
نمی از اشک سنگر گرفتهاند .اشکی که سالهاست همانجا نشسته و راه خوب دیدن
را بر چشمهایش بستهاند .خیال بیرون آمدن هم ندارند .کم حرف میزند .یعنی
اصال حرف نمیزند .خودش که پیشقدم حرف زدن نیست .حرفهای دور و برش
هم انگار هیچکدام آنقدر چسب ندارند یا قالبشان چنان جانی ندارند که بتوانند
حواس او را به خودشان بگیرند .شاید هم آنقدر برای خودش فکر و خیالهای نبافته
وسرگرمکننده دارد که حرفهای اطرافش را بیاهمیت میداند و هیچکدام آنقدر
چنگی به دلش نمیزنند که او را از اعماق خیاالت خودش بیرون بکشند.
گوشهایش سنگین است .سخت و اشتباه میشنود .هر جمله را فقط بعد از
اینکه با صدای بلند و شمرده تکرار شد ،میشنود و میتواند جواب بدهد .خیلی
وقتها هم ادب میکند .سوال را دوباره نمیپرسد و درباره چیزهای تکراری که
معموال از او سوال میشود ،جوابی میدهد؛ هرچند بیراه« :دکتر گفت نشکسته،
فقط ترک نازکی برداشته و با اســتراحت خوب میشود ».لگن شکستهاش را
میگوید .بعد از جوابهایی که از اجبار کوتاه و آهسته میدهد؛ دوباره جهت
نگاهش به جای نامعلومی میرود .مگر اینکه یک کلمه را بگویی تا نگاهش کمی
جان بگیرد و سرحال بیاید« :احمد» .این یکی را خوب میشنود .در طول یک
دقیقه هم چندبار تکرارش کنی ،هردفعه تکان خفیفی میخورد .سی و پنج سال
است که دلش میخواهد به جای اینکه از احمدش برای بقیه حرف بزند ،با خود
او حرف بزند .چشم به چشم .با احمدی که نیست .یک روز در پیچ کوچه سوار
ماشین پالک سپاه شد و رفت .نه خبری از او رسید و نه حتی نشانی .پیراهنی
هم از او جا نماند که برایش بیاورند .گم شد .چندین فرسخ دورتر از مادری که
پاهایش توان نمیداد تا همانجا برود و دنبالش بگردد .به فرض که میتوانست،
کجا را میگشت؟ پس مجبور شــد تن به تقدیر بدهد .گوشه خانه بنشیند و
منتظر باشد .صبر را هر روز تمرین و امید را سرمشق کارهای روزانهاش کند.
چشم به در ،گوش به زنگ ،سبک
زندگی مخصوص خودش را پیدا
اسم احمد که میآید،
کرد .کم از خانه بیرون میرفت تا
چشمهایش دو الماس
نکند زنگ تلفنی ،نامهای ،خبری
میشوند .میدرخشند .برق
برسد و او نباشد.
میزنند .اما تا چند ثانیه بعد
اســم احمــد کــه میآیــد،
همه انرژیاش فروکش
چشــمهایش دو الماس میشوند.
میکند .دیگر نای حرف
میدرخشــند .بــرق میزنند .اما
زدن برایش نمیماند .بعد از
تا چند ثانیه بعــد همه انرژیاش
35سال هنوز عادت نکرده
فروکش میکند .دیگر نای حرف
است.
زدن برایش نمیماند .بعد از 35سال
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هنوز عادت نکرده است .هربار شکنجه میشود .عادت
نکرده که پشت «احمد» و «حاج احمد» گفتن دیگران
خبری وجود ندارد ،سؤال اســت ،کنجکاوی است.
مجبور است بهرسم احترام به سوالهای تکراری هزارتا
آدمی که میخواهند مختصات احمد را از زبان مادرش
بیرون بکشند ،جواب بدهد« .احمد خوب بود .خیلی
شیطنت میکرد .درســش هم خوب بود ».نه اینکه
فقط این توصیفهای کلــی از احمدش در خاطرش
مانده باشد .اینها فقط چیزی است که او میگوید و به
دیگران میشناساند و آنها هم انگار همینها برایشان
کافی بوده ،که اینهمه سال ،چیز بیشتری نخواستهاند.
باید چیز بیشتری پشــت خاطراتش از احمد باشد
که اگر فقط این کلیشهها بود ،برای همین خاطرات
دمدستی ،اینطور خمیده نمیشد .بقیه خاطراتش را
باید جایی در پســتوی ذهنش ،در یک گنجینه قایم
کرده باشد تا هر وقت تنها شد یا حرف دیگران چنگی
به دلش نینداخت؛ سراغشــان برود و خودش را با
آنها سرگرم و زنده کند .این را از درهم رفتن ناگهانی
خطوط صورتش ،یا از آه عمیق و ناگهانیاش میشود
فهمید .انگار هرلحظه توی آن خاطرات غرق میشود
و همانها هم نجاتش میدهند.
فقط یکچیز او را دوبــاره به کنش وامیآورد.
«خدا به شــما خیر بدهد مادر! چنین شیرمردی
تربیت کردی!» ســیوپنج سال اســت که برای
جوابدادن به این جمله مظلومتر میشود .سرش
را پایین میاندازد و بیشتر در خودش جمع میشود.
خجل میشود .این حرفها را در اندازه تن نحیف
خودش نمیداند .با لهجه یزدیاش زود به حرف
درمیآید« :من که کارهای نبــودم .راهی بود که
خودش انتخاب کرد و رفت .من شــرمندهام که
کاری نکــردم ».و بغض دیگر امانــش نمیدهد.
اشکهایش روی گونههایش سر میخورند و نفس
راحتی میکشــی! باالخره آن دو تا اشک راه نفس
کشیدن را بر چشــمهایش باز کردند .اما گوشه
چارقدش را که کنار میبرد ،هنوز آنجا هســتند.
دوقطره اشک .که نه میریزند ،نه خشک میشوند.
سهم او از جگرگوشهاش همین دو قطره اشک بود
به یادگاری .مثل سرنوشتش ،بالتکلیف.

بهانههای کوچک

هن

ساجده ابراهیمی
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ســحر بودنش توی خواب چطور معلوم بود را نفهمیدم .اما سحر بود .من توی
خرابههای پالسکو بودم .دود از همهجا بلند بود .نه آنجوری که توی تلویزیون دیده
بودم .انگار دودها میان آتش پالسکو یخزده بودند .داشتم دنبال کسی میگشتم .با
دستهای خودم آهنپارهها را کنار میزدم .کمی بعد به یک جنازه رسیدم .پشتش به
من بود .انگار شعله داشتهباشد ،گرم بودن جنازه را حس میکردم .دست بردم جنازه
را برگردانم ،درست زیرشانهاش را گرفتم .مثل قالی آبخورده سنگین و خیس بود.
برنمیگشت .میخواستم صورتش را ببینم .میخواستم شناساییاش کنم .دستهایم
از بدنش لیز میخوردند .هربار محکمتر میگرفتمش .جایم را عوض کردم .نشستم
کنار شکمش .زانو زدم .پاهایم را زیر پهلویش اهرم کردم و غلتش دادم .نیمرخش
را دیدم .مردی بود  ...با صدای نفسنفس زدن خودم از خواب پریدم .دم صبح بود.
نزدیک اذان .چند ساعت بعد اخبار گفت ،جنازه دیگری را هم پیداکردهاند .من جایش
را بلد بودم .ضلع شرقی ساختمان بود .شــبها توی پالسکو بودم .کارم برگرداندن
جنازههای خوابیده به پشت بود .عصرها پای تلویزیون که از خیر پوشش زنده عملیات
نجات نگذشته بود .مامان خسته شد .از من یا تلویزیون؟ نفهمیدم .شاید انتظار داشت
مثل دفعههای قبل که تلویزیون از مرگ و جنازه حرف میزد« ،اشــکم لب مشکم
باشد و فین و فونم به راه و آهم پشت آه ».من اما ِسر شده بودم .بیگریه ،بیاشک،
بی آه .فقط نگاه میکردم .خیره .مامان حس میکرد باید با من حرف بزند و منی که
همانقدر به صفحهی خاموش و سیاه تلویزیون خیره بودم که به صفحهی روشن و
سیاه و دودگرفتهی تلویزیونی که از پالسکو پخش مستقیم میرفت .نشست و برایم
از زمان جنگ گفت.
ِ
مامان«مرضی»،
از بمباران شهرشان .از تصاویری که در بیمارستان دیده بود از
که پسرش مفقوداالثر شــد و آنقدر گریه کرد که چشــمهایش از سو افتاد .برای
خودش یا برای من؟ این را هم نفهمیدم .فقط میان هر جمل ه از تعریفهایش این را
میگفت که «مرگ حق است و هرکس سرنوشتی دارد« ».مرگ حق است و هرکس
سرنوشتی دارد« ».مرگ حق است و هرکس سرنوشتی دارد ».مامان بیشتر از من
مرگ دیده بود .بیواسطه ،بیرون از رؤیا جنازههای زیادی را برگردانده بود .بیرون از
تلویزیون دود و خاکستر و مرگ را لمس کرده بود .من کم مرگ دیدهبوسی .مرگ
دستهجمعی و دفن شدن زیر حجم ســنگین آتش و آهن را که هرگز ندیده بودم.
ولی مســئلهی من مرگ نبود که «مرگ حق بود و هرکس سرنوشتی داشت ».دلم
میخواست مامان بفهمد چیزی که دارد لهام میکند مرگ نیست ،بیخبری است.
مامان نمیفهمید من هم یکی از آدمهای منتظری بودم که بیرون ساختمان نشسته
و التماس میکردند خودشان هم بروند و البهالی خرابهها بگردند شاید رد و نشانی
از عزیزشان پیدا کنند .من جای جنازهها را بلد بودم .تا یک ماه بعد حالم همان بود.
نیازمند گریه بودم و چشمهایم خشکســالی گرفته بودند .یکجایی از بدنم تهی
شده بود .فکر میکردم قلبم باشد .قلبم به قطر یک انگشت سوراخ شده بود .اسمها
ن یک تکه از بدنم نیست .جایش هنوز زخم بود و بعد از
نشانه بودند تا یادم بیاید آ 
هر یادآوری انگار خون از آن باال میزد .اتفاقها که تمام شد دنبال التیام میگشتم.
نبود .چیزهای کوچک آزارم میداد .منتظر بهانه بودم که از هر چیز کوچک ،اندوهی

بزرگ بسازم و شیون از سر بگیرم .بعد از فاجعهی منا،
خبرنگار از زن میانسالی پرسید «با کی رفته بودی؟»
و او تعجب آمده بود وسط گریهاش و انگار تشر زد« :با
کی؟ معلومه با شوهرم ».بهانه پیدا شد .سوراخ عمیقتر
شد .به انبوه زنان میانسالی فکر میکردم که با شوهر
رفتند ،بیشوهر برگشتند .بدون شوهر چقدر در دیار
غربت اذیت شده بودند؟ چقدر دستپاچه شده بودند؟
چطور توانسته بودند از پسِکارهایشان بربیایند؟ چقدر
به خاطر بدجنسیهای کوچکی که در حق شوهرشان روا
داشتهاند غصه خوردهاند و به خودشان قول دادهاند که
اگر شوهرشان پیدا شد ،دیگر تکرار نکنند .چقدر خجالت
کشیده بودند برای فقدان شوهر گریه کنند؟ بهانههای
کوچک پیدا شدند .مادر و همسر چند نفر چشمانتظار
دیدن فقط یک نشانه از پسر و شوهرشان بودند؟ قربان
صدقه رفتن پسرها از ســوی مادر را زیاد دیده بودم.
محبتی را که جای دیگر رویشان نمیشود خرج کنند،
وقف پسرانشان میکنند .چند زن از این حق محروم
شده بودند .محرومیت آنها تلخ بود .تلخیاش مرا آزار
میداد .محرومیت با خودش درد و حسرت میآورد.
درد تهی شدن و حسرت کشــیدن مادران را من هم
احساس میکردم .یکشبه عروس شده بودم .بیآنکه
سر سفرهی عقد رفته باشم و لباس سفید پفدار تنم
کرده باشم .یکشبه مادر شده بودم .یکشبه مادربزرگ
ی پالسکو شده بود.
حتی .جایی از بدنم مثل جای خال 
تهی .مثل شبی که دندانم را کشیدم و توی آینه جایش
را دیدم؛ دهانهای باز و درونی سیاه و چاهی پر از خون.
اسم آزادشهر را نشــنیده بودم .نمیدانستم چنین
جایی وجود دارد .صدای «یاحسین» مامان را از جلوی
تلویزیون که شنیدم دستانم روی کیبورد خشک شد.
دوباره خبر مصیبت بود .مصیبت فقط مردن آدمها نبود.
حتی اینکه کارگر بودند و حقوقشان سختی کار نداشت و
به تعویق هم افتاده ،مصیبت نبود .مصیبت چشمبهراهی
زنان بود .انتظار کشنده و تهی کننده زنها و مادرانی
بود که صبح بچههایشــان را ،شوهرانشــان را راهی
کرده بودند ،شاید هم با هم دعوایشان شده بود ،شاید
خواب مانده و نرسیده بودند صبحانه برایشان درست
کنند و حاال حسرت اینکارهای کوچک تا همیشه روی
دلشان میماند .میدانم که هرچه از گریه و خیره شدن
به دهانه تاریک معدن چشمهایشان تنگتر میشود،
حفره درونشان بیشتر دهن باز میکند و آنها را در خود
میبلعد .مچالهشــان میکند و جز جسمی دردناک و
بیسایه چیزی از آنها باقی نمیگذارد .همین بهانههای
کوچک ،مصیبتهایی بزرگتر از فقدان یک آدماند.
دهانههایی که بازمیماندند با درونی سیاه.
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همین که صدای زنگ آیفون آمــد مامان گفــت« :وای ناهید خانومه» و
جملهاش تمام نشده بود که دوید سمت حمام .بابا هم جست ،ده پلهی راهرو را
با سه پرش رد کرد و رفت پشت بام .ناهید خانم یکی از همسایهها بود و چند
روز قبل تماس گرفته بود که برای برادرش بیاید خواستگاری خواهرم .مامان
گفته بود« :دخترم کوچک است و درس میخواند» و سریع قطع کردهبود .خدا
را شکر کردیم که با پدرم تماس نگرفتند وگرنه همان پشت تلفن جواب مثبت
میگرفتند و مهریه هم میشد هرچه میل آقاداماد باشد .ناهید خانم چندباری
آمد و رفت و مامان و بابا هربار در توالت و حمام و تراس و کمد و هرجایی که
ممکن بود قایم شدند و ما هم گفتیم «:مامان و بابام نیستن ».انقدر آمد و رفت
که منصرف شد.
پدر و مادرم نمیتوانند به کســی نه بگویند و ناخواسته ما را هم اینطوری
بار آوردهاند .به همین خاطر ســه ســاعت بعد از زایمانم روی تخت یکی از
بیمارستانهای قم بودم و داشــتم برای دوستم دنبال سوئیت ارزان در مشهد
میگشتم .مامان گوشیام را داد دســتم که از فاطمه عکس بگیرم و بفرستم
ارسالن دخترش را ببیند و همان موقع یکی از دوستان تهرانی زنگ زد .بعد از
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تبریک زایمان گفت« :سهیال جان خیلی وقتت رو
نمیگیرم ،ببین ما میخوایم بریم مشــهد ،شنیدیم
فالن مرجع اونجا زائرســرا داره ارزون حســاب
میکنن .به شوهرت بگو اینو برامون پیگیری کنه».
منطق ًا باید جواب میدادم« :عزیزم ،باور کنید اینکه
شوهر من طلبهس به این معنی نیست که تو بیوت
مراجع و حتی زائرسراهای شهرهای مختلف نفوذ و
رابطهای داره .در ثانی؛ من تازه زایمان کردم صبر
کن نفسم سر جاش بیاد ،مهلت بده ببینم چی شد،
زندهام یا مرده و هنوز داغم حالیم نیست ».اما به
جای اینها گفتم« :باشه عزیزم پیگیری میکنم».
شرح نه نگفتنهای من مثنوی هفتاد من کاغذ
اســت .خواندهام برخی عرفا هیچ وقت به مردم
نــه نمیگفتند و تا میتوانســتند کارشــان را راه
میانداختند .ولی نه نگفتنهــای من از این جنس
نیست .دلم نمیآید نه بگویم و ناامیدشان کنم .له
و چالنده هم که بشوم اما جواب رد ندهم .شاهکار
هنریام آنجاســت که نه تنها ،نه نمیگویم بلکه

چنان جواب مثبتی میدهم که طرف فکر میکند
من از خدایم است که این کار صورت بگیرد و حتی
تا جایی که ممکن است ادامه پیدا کند .برای مثال
همسایه طبقه پایین مهمان داشت و قابلمه قرمزم
را میخواست .آن قابلمه مدام مورد استفادهام است
اما چنان با روی گشاده و «اصال قابل شما رو نداره
و فکر کن برای خودته» به او دادمش که یک ماه
اســت در دو قابلمه یک نفره برنج دم میکنم .او
هنوز قابلمه را نیاوردهاست.
یکی دیگر از همسایهها گفت« :میخواهد پسر
نوزادش را ببرد درمانــگاه و پتوی خودش خیس
اســت .پتوی فاطمه را بدهم ،فردا پس میآورد».
و من پتویی که هرشب روی فاطمه میکشیدم را
به نحوی تقدیم همسایه کردم که بعد از گذشت
چهارماه هنوز پتو برنگشــته اســت .حاال با پدر و
مادری که توصیف کردم و از چون منی ،انتظار چه
برادری دارید؟
یک روز تابســتان در حیــاط خانهی پدری
نشســته بودیم و مامان هندوانه قاچ میکرد که
امیر آمد و مامان را کشــید کنار .داشــت پس
گردنش را میخاراند و معلوم بود خرش در گل
گیر کردهاســت .جلسهشان تمام شــد و نتیجه
حر فهایشان میرفت که چشمهایم را از حدقه
بکشد بیرون و مامانم را ســکته بدهد .خواسته
بود برویم خواســتگاری یکی از دخترهای فامیل
دورمــان .چیزی که اینطور به ما شــوک وارد
کرده بود عرض یک متری آن خانم و طول صد
و پنجاه سانتیاش نبود.
ما سی سانت اختالف قد را جوری میپذیریم که
طرف فکر کند اساس ًا مشکل از قد پسر ماست .در
خانواده ما سگ در چند حالت تعریف شده است:
سگ گله ،سگ باغ و ویال ،سگ ولگرد .خیالتان را
راحت کنم ما نه تنها به اینکه آنها در خانه دو سگ
پودل و بیگل دارند اعتراضی نمیکنیم ،بلکه برای
اینکه دلشان نشکند طوری این قضیه را میپذیریم
که یکیمان را بکند مسئول غذای سگها ،یکیمان
مسئول استحمامشان و یکی هم مسئول گردش در
پارک مث ً
ال .اینکه طرف ماهانه سیصد هزار تومان
پاستیل میخورد را هم به جان میخریدیم و همگی
تالش میکردیم که برادرمان در تامین بودجهی
این امر مهم کم که نیاورد هیچ ،بلکه همسر محترم
بتواند تا ســقف پانصد هزارتومان افزایش خرید

داشتهباشد.
مطلوب امیر با ایــن خانم بود .قب ً
ِ
ال
علت تعجب ما تفاوت فاحش همســ ِر
خودش ســپرده بود برایش دختر چادری یا مانتویی محجبــه پیدا کنیم اما
این فامیل دور معموال در مهمانیها روســری نداشت و از افتخاراتش چندبار
ِ
گشت ارشاد بود .دختر هفده ســالهای که در تمامی ساعات
بازداشت توسط
شبانهروز آرایش خلیجی داشت و گل صحبتهایش از خاطراتش با داداشیها،
جاست فرندها ،دوست پسر سابق و دوست پسر کنونی تشکیل میشد .لیست
کراشهایی که داشت و به نتیجه نرسیده بودند هم کوتاه نبود.
نشســتیم و با امیرحرف زدیم ،دعوا کردیم ،قهر کردیــم ،التماس کردیم،
تهدید کردیم و خالصــه به هر دری زدیم که بفهمیم چــرا در این حد تغییر
موضع دادهاست .کاشــف به عمل آمد که فامیل دور زنگ زده به داداش ما
که« :ای امیر جان ،ای به حامد کمیلی بســیار مشابه و جملگی فامیل بر خوبی
تو موافق ،چند سالیست که دل در گرو تو دارم و دیگر تاب نگهداری این راز
ندارم ،بیم آن دارم که این عشــق قلبم را از جای بکند و بسوزاندم .پس لطفا
بیا خواســتگاری و مــن هم قول
میدهم چادر سرکنم ،نماز بخوانم
اما اگر نیایی تــا آخر عمرم نماز
جلسهشان تمام شد و نتیجه
نمیخوانم».
حرفهایشان میرفت که
یکی گفت« :فکر میکنی این
بیرون
بکشد
چشمهایم را از حدقه
چادر سر کنه نگه میداره؟ برات
خواسته
بدهد.
و مامانم را سکته
مهم نیست دوست پسر داره؟»
از
یکی
خواستگاری
بود برویم
امیر جواب داد« :گفته قول میدم
دخترهای فامیل دورمان .چیزی که
سر کنم و با کســی هم نیست».
اینطور به ما شوک وارد کرد ه بود
همان شخص گفت« :قب ً
ال که بوده،
عرض یک متری آن خانم و طول
اونم نه با یه نفــر» و جواب امیر
صد و پنجاه سانتیاش نبود
فصل الخطاب بــود« :مگه رهبر
نگفته مالک حال افراده؟»
گفتم که در نه نگفتن آپشنهای خاص داریم .هیچ عالقهای درکار نبود و این
همه تفاوت را گذاشته بود کنار چون رویش نمیشد نه بگوید .زد و یک شب
فامیل دور به خواهرم پیام داد« :لالم عجیجم .لوفن از عجقم یه عکس بیجیل
بالم بفلست .تولو خدا بالش گوچی اندلوید بیجلید ».خواهرم هم گفت« :طفلی
داداشم پول خرید شارژ هم نداره اندرویدش کجا بود؟» و رفت از پدرم که رو
به تراس و پشت به هال خوابیده بود عکس گرفت و فرستاد .شلوار کردی سبز
تنش بود با زیرپوش آبی .بعد از این بود که فامیل دور دیگر به امیر زنگ نزد
و به خواهرم ســپرد به امیر بگوید که خودش منصرف شده است .طوری هم
بگوید که خیلی غصه نخورد .بعدتر معلوم شد همان موقع که به داداش ما زنگ
زده ،دو تا داداشی داشته و بعد از اینکه بیخیال امیر شده تصمیم گرفته با یکی
از آنها نامزد کند که البته هنوز قطعی نشده .باقیش هم در حیطه وظایف ما
نیست .اینکه مردم چه میکنند و چه نمیکنند به ما ربطی ندارد .تخصص ما
فقط نه نگفتن و پذیرش هر چیزی با ارائه خدمات اوکازیون است.
*( )yes familyعنوان متن برگرفته از عنوان فیلم یس من
( )yes manمحصول  ۲۰۰۸امریکا.
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چراغ خانهی همسایه خاموش است

آناهیتا آروان
http://alefyaa.ir/?p=4559

خانهی خالهی بزرگم یکی از قصرهای رویایی و دوست داشتنی فامیل بود
با کتابخانهی مبلهی مختصر اما معجزهگــرش و اتاقهای تو در توی دو تخته
و بوی مداوم یاسهای سپید که همیشه در بخشی از حافظهی کودکیام موج
میزنند .هنوز هم گاهی در خواب و بیداری و در خلسهی مرور خاطرههایی دور،
خیلی دور ،صدای جیغهای شیطنتآلودمان را از باغشان میشنوم که انگار تا
آخر دنیا داریم با پســرخالهها و دخترخالهها غازهای کوچک را الی علفها
میدوانیم و میخندیم .اما در همان خانه ،عشــق نه مثل خاطرهای به انتظار
حدوث و تجدد آنچنان که شاملو سروده بود ،بلکه همچون فاجعهای به انتظار
حادث شدن کمین کرده بود تا به موقع خیز بردارد و بنیانکنتر از هر سیل و
طوفان و سوزانندهتر از هر آتش و ویرانگرتر از هر جنگ و هر طوفان و هر وبا
و طاعون و انسان سوزتر از هر بال و مصیبت دیگری همه چیز را و هر آنچه که
خوب بوده و زیبا بوده و همهی رویاها و همهی آرزوها و آیندهی آن خانه را با
خودش متالشی کند و باالخره مثل روحی سرگردان که به دنبال مناسبترین
کالبد ممکن باشد در جسم پســ ِر بزرگ خاله حلول کرد .پسرخاله عاشق شد.
بزرگترین پسر آرام و بیسر و صدای آن خانه سال آخر رشتهی ریاضی بود با
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چشمهای درشت سیاهش و جمجمهای که معلوم
نبود جز معادلههــای ریاضی چه اســتداللهای
دیگری را در خودش حمــل میکند .فاجعه اوایل
ناپیدا بود اما چیزی نگذشت که خودش را نشان
داد .اندک اندک شروع کرد به نشت کردن .طولی
نکشــید که بوی فاجعه در همه جای خانه رسوخ
کــرد .در فنجانهای پی در پی چــای که به اتاق
پسرخاله میرفت .در دود ســیگارش که اتاق را
مثل درههای مه زدهی صبحهــای زود میکرد و
در خود او که لب تخت یــک زانو را بغل میزد و
درست عین تخته ســنگ قوز کردهی میانهی مه
میشد .بوی فاجعه در صدای شــاملو هم بود که
صبح تا شب و شــب تا صبح از نوار کاست ضبط
صوت بلند میشد و توی خانه میچرخید در نگاه
نگران و آههای پی در پی خاله بود .در غذایی که
میپخت و جارویی که میکشید .در خاک گلهای
ســفید یاس و مگنولیاهای پیر بود .در انجیرهای

درشــت و آبدار درخت انجیر سه فصلهشان بود.
در باغ بود .در ســیم خاردارهــای دور باغ بود و
اصل فاجعه آنطرف سیم خاردارها داشت پرسه
میزد؛ دختر همسایه .نمیدانم چه شکلی بود یا چه
میپوشید .اما دوســت دارم خیال کنم با یک بلوز
آستین دراز و دامن بلند گلدار توی حیاط بیدیوار
کنار پرچینهای پر از تمشک میپلکید .دامنی که
فقط گلهایش از گل آفتابگردان به گلهای بنفشه
تغییر میکردند.
خیابانهای ســال شــصت و یک کافی شاپ
نداشتند .پیغامهای عاشقانه را چت نمیکردند .توی
نامههای سربسته مینوشــتند و در گذر شتابناکی
از کنار هم یــا در خم کوچهای ناپیــدا رد و بدل
میکردند .عاشقی کردن بیشتر خیال بافی بود مثل
رویاپردازیهای طول و دراز .با این حال به اندازهی
سیاسیکاری خطرناک بود .مثل حزبی بودن .مثل
منافق شــدن خالف بود .مجازات داشت .عاشقی
کردن آدم را از چشم همه میانداخت .از چشم پدر
و مادر از چشم همکالسیها .از چشم فک و فامیل و
در و همسایه ،دختر اگر بودی انگشت نما میشدی.
همکالسیها از ترس خانوادههایشان ،از ترس اینکه
از راه به در نشــوند از تو کنــاره میگرفتند .تازه
اگر بخت یارت بود و به چشــم هرزهها بهت نگاه
نمیکردند ،هفته که هفت روز است هشت روزش
را باید میرفتی دفتر مدرســه به مدیر و معاون و
معلم حساب پس میدادی برای چه؟ برای نامهی
عاشقانهی توی کیفت.
برای عکس هنرپیشهی هندی الی کتابت .برای
پسر دبیرســتان خیابان بغلی که فقط به تو لبخند
زده بود و باقی راپورتش را داده بودند .برای حرف
اول اسم کسی که روی نیمکت کالس کنده بودی
و اول اسم برادر و پدرت نبود .پسر اگر بودی شاید
خیلی خیلی خیلی اگر جگرش را داشتی در گذر از
کوچهی دختر سرت را باال میگرفتی ببینی پشت
پنجره چشم منتظری هست یا نیست یا دخترکی
پســرکی از دوســت و آشــنا و فامیل را واسطه
میکردی تا نامات را به معشوقه برساند .پسرخاله
در چنین شرایطی عاشق شــده بود .اما روش او با
همهی معیارهای معمول دههی شصت فرق داشت.
دخترهمسایه را باخودش همهجا میبرد .همینطور
روشن و آشکار و پررنگ مثل نقش برجستهی یک
دهن کجی .یک پوزخند بزرگ که راه میرود ،که

در همهجا جاری است ،توی خیابانها و کوچههای فرعی ناشناخته و ییالقهای
نزدیک که میشناختند دست در دست میچرخیدند .پسرخاله معشوقهاش را
پنهان نمیکرد .به عکس ،دلش میخواست به همه نشانش بدهد .میخواست
همه بدانند عروس آیندهی خانهشان چقدر خوشگل است .چقدر او را میخواهد
که حاضر شده دست در بازوی او خودش را به عشق بسپارد .او را به خانهی ما
هم آورد وقتی که خانه نبودیم و قفل در را شکست و با هم رفتند تو و خاله و
شوهرش چقدر خجالت کشیدند .نامههایشان را ندیدم و نخواندم اما شنیدم که
دختر همسایه همیشه مینوشت عاشق و منتظر است و یا او یا هیچکس دیگری
و وقتی المپ روی ایوان خانهشان را روشن میکند یعنی لحظهی دیدار نزدیک
است و پسرخاله برود ته باغ.
خاله از خانوادهی سرشناسی بود .نِرس تنها بیمارستان شهر از دههی چهل.
شوهرخاله فرهنگی بود و سری توی سرها و از نظر خاله و بخصوص شوهرش
آن دختر اصال در شان این خانواده نبود و گیریم در شان هم میبود پسرک تازه
داشت دیپلم میگرفت .ســالهای جنگ بود .سربازی نرفته بود .کار نداشت.
پســرخاله مجنون شد .سرش را
به دیوار میکوبید .شیشــهها را
میشکســت .مثل دیوی که به
بندش کشیده باشــند و بخواهد
پسرخاله معشوقهاش را پنهان
زنجیر پاره کند نعره میکشــید.
نمیکرد .به عکس ،دلش
چــارهی خاله وشــوهرخاله که
میخواست به همه نشانش بدهد.
ناچار شد ،اجازه خواستند بروند
میخواست همه بدانند عروس
آیندهی خانهشان چقدر خوشگل
خواســتگاری ،پــدر دختر گفت
است .چقدر او را میخواهد که
نمیدهم .وضع بد بود ،بدتر هم
حاضر شده دست در بازوی او
شد .معشــوقه پیغام فرستاد که
خودش را به عشق بسپارد
دایــیاش مخالف اصلی اســت
و اوســت که توی گوش پدر و
مادرش ساز مخالف کوک میکند
و مانع ازدواجشان شدهاست .پسرخاله درنگ نکرد یاغی تنگسیری شد تفنگ
شکاری عمویش را امانت گرفت .صاف رفت سر وقت دایی دختر همسایه و
جمجمهی دایی را نشــانه گرفت و بنگ گ گ گ .....دایی نمرد .در واقع تیر
از بغل گوشش رد شد و فقط به سرش خراش انداخت اما صدای شلیک همه
جا پیچید .پسرخاله را کت بسته از جلوی چشم مادر و پدر و برادران و خواهر
بهتزدهاش بردند کالنتری و از آنجا زندان .برای من که آن سالها کوچک
بودم حضور این عشق مثل هجوم چنگیزی بود .مات و مبهوت مانده بودم .مثل
کسی که دنیای خیال انگیز پیش رویش به جادویی یا نفرینی در کسری از ثانیه
از روی زمین محو شده باشد.
دود شده و به هوا رفته باشــد .با بدبختی رضایت شاکی را جلب کردند و
پسرخاله از زندان بیرون آمد اما انگار یک نفر دیگر شده بود مثل این بود که
کس دیگری را تحویل گرفتهباشند .پر از اضطراب ،پر از التهاب ،تند تند راه
میرفت ،تند تند سوال میپرسید ،مدام از این دادگاه به آن دادگاه از این قاضی
به آن قاضی از این آشنا به آن آشنا ،تالش میکرد سربه زیر و حرف گوش
کن باشد .حتی برای پوشیدن جوراب مناســب نظر میخواست؛ «این جوراب
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خوب است؟ این پیراهن را بپوشم خوب است؟ این را بگویم؟ این جوری حرف
بزنم؟» داشــت زیرباران طعنهها و مالمتها بال بال میزد .مهندسی نساجی
قبول شد نتوانست برود .ترم اول را مرخصی گرفتند ،باز نرفت.
چسبیده بود به آن خانه .به آن باغ .به آن پرچینهای نحس .به آن عشق
شــوم بی فرجام .نفهمیدم از کی و از کجای ماجرا این شعر شاملو را نوشت و
چســباند به دیوار اتاقش« :کوه با نخستین ســنگها آغاز میشود و انسان با
نخستین درد .در من زندانی ســتمگری بود که به آواز زنجیرش خو نمیکرد.
من با نخستین نگاه تو آغاز شــدم ».رفت و آمدها به خانهی خاله کم و کمتر
شد غریبه و آشنا از آنها کناره گرفتند .خانهشان در هالهای از تیرگی و ترس
فرو رفت .خیال کردند ســربازی تنها راه عالج است .یکجور توفیق اجباری
است .به زور از آنجا دور میشــود و خیال دخترک از سرش میافتد .دو تا از
پسرخالههای همسن با هم رفتند ســربازی .جنگ بود .بعد از آموزشی از هم
جدایشان کردند .یکیشــان افتاد مراغه .پسرخالهی عاشق را فرستادند کجا؟
جزیرهی مجنون .ماهها میگذشت و هیچ خبری از او نبود .خبرهای ضد و نقیض
میرســید .گاهی میگفتند حتما
مفقود شــدهاند .گاهی میگفتند
در محاصرهانــد .خالــه اما هیچ
نمیگفت .فقط تکیــه میداد به
سالها گذشت .خیلی سال.
دیوار آشــپزخانه و منتظر بود.
شاید  15سال ،خواهرش
باالخره تلفن زنگ زد و پسرخاله
پزشک شد ،شوهر کرد .جنگ
از آن ور خط گفت« :ســام ما
تمام شد .من بزرگ شدم،
خوبیم ».همه زدند زیر گریه اما
دانشجو شدم .اما زخم کهنهی
خاله گریه نکرد .پسرعاشق ،سالم
پسرخاله مداوا نشد که نشد
از جنگ برگشت .یک خراش هم
برنداشته بود اما کاری که جنگ
با او نکرده بود ،دختر همســایه
کرد .یکدفعه بیخبر شوهر کرد
و جلوی خانهی خاله ،پیش چشم عاشق دلشــده ،بازوی شوهرش را با افتخار
گرفت و از کوچه گذشت که یعنی به کوری چشم شما عاقبت بخیر شدم این
هم شوهرم .همه کیش مات شده بودند .پسرخاله این زخم را تاب نیاورد .سخت
بیمار شد .کارش به آسایشگاه کشید .بارها و بارها .آن قصه تمام نشد .مصیبتی
شــد مدام در تکرار ،خانه ،آسایشگاه ،خانه ،آسایشــگاه ،مدتی از ترس اینکه
اتفاق بدی نیفتد میگذاشتندش خانهی اقوام .اما هیچکس تحملش را نداشت.
شــبها نمیخوابید .حرفهای عجیب و غریب میزد .حالت طبیعی نداشت.
ریشهایش بلند میشد .حالت چشمهایش غریب و غریب تر ،راه که میرفت
گامهایش را زیادی بلند برمیداشت .سرش را زیادی زیر میانداخت .انگار از
دیدن دنیای اطراف واهمه داشت .سرش را حین راه رفتن تکانتکان میداد.
مثل کسی که چیزی را تایید میکند و فقط سیگار میکشید .سیگار میکشید.
سیگار میکشید ...
سالها گذشت .خیلی سال .شاید  15سال ،خواهرش پزشک شد ،شوهر کرد.
جنگ تمام شد .من بزرگ شدم ،دانشجو شدم .اما زخم کهنهی پسرخاله مداوا
نشد که نشد .در یکی از دفعات بستری شدنش سر راه دانشگاه رفتم بیمارستان
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میرزا کوچک خان رشت برای مالقات .بیشتر برای
اینکه به خاله خبر بدهم حال پسرش خوب است.
مسئول بخش گفت« :تازه از شوک آمده مالقات
ندارد ».اما نمیدانم در چهرهام چه دید که گفت:
«بنشــین تماس بگیرم» و اجازه داد بروم تو .یک
نفر را هم همراهم فرســتاد .نور سفید مهتابیها را
یادم هســت و راهپلههایی که نردههایش به سقف
چسبیده بود و راهروهای سرد ســفید و نگاههای
مات و یا ترس خورده وگیج و ســرگردان .پشت
دود سیگار دیدمش با ریشهای پر و بلند که حاال
یک در میان سفید میشدند .تکیه داده بود به دیوار
اتاقی شــلوغ و زانوها را مثل جنین توی شکمش
جمع کرده بود .تا مرا دید از جا پرید .ذوق کرده
بود اما گفت« :تو چه جوری آمدی اینجا؟! اینها
حالشان خوب نیســت یکدفعه یکیشان بیهوا
میزند توی سرت .زود برگرد برو ».اصال نمیدانم
چه گفتم اما یادم هســت که گیج و منگ شــده
بودم و تا دانشگاه گریه میکردم .خاله مرد .دختر
همســایه را هرگز ندیدم .خبرداشتم که چندسالی
بعد از ازدواجش بچهدار نشد و پسرخاله همچنان
امیدوار بود از شوهرش جدا شــود و برگردد که
نشد و برنگشت .یک بار هم از دخترخاله پرسیدم
«واقعا خوشگل بود؟» گفت« :بود» اما هرچه تالش
میکردم چهرهاش را به خیال بکشم نتیجهی کار
یا نامادری سفیدبرفی از آب درمیآمد یا جادوگر
شــهر اوز؛ هیچ ردی از زیبایــی در ذهن من به
جای نمیگذاشت .باغ ســرجایش ماند .پرچینها
و یاسها و مگنولیاها و انجیرهای ســه فصله هم
ماندند .برای من امــا آن خانه هرگز هرگز هرگز
آن خانه نشد که میشناختمش .خانهای با درهای
باز و شیشههای رنگی که نور را به اتاق میکشید
و ایوان بزرگی که به طــرز عجیبی در تمام فصول
سال روشن بود و همیشه رنگی از رویا داشت و ما
را به آغوش یاسهــا و مگنولیاها و پرتقالها پرت
میکرد تا خودمان را توی باغی که انتها نداشــت
گم کنیم و خاله گاهی برای خوردن نهار یا عصرانه
پیدایمان کند .هنوز هم گاهی ،هر از گاهی وقتی از
کنار نردههای باغ میگذرم ،همچون خانهی طلسم
شــدهای که فقط صدای بعضی از ارواحش بیدار
و زندهاند ،جیغهای شــاد کودکانهمان را میشنوم
و میدانم آن ســوی پرچینهای باغ ،هیچ چراغی
روشن نیست.

فصل سوم (داستان)

لطفاًاصحابکهفراازخواببیدارنکنید!
درخت تناور تجربه شخصی
بوطیقای هند
پریهای رنگی با دستهای تهی
رمانی که داستان منیگوید
رویای نیمه شب و کابوس صبحگاهی

داستان

لطفاً اصحاب کهف را از خواب
بیدارنکنید!

الگوهای تکرارشوندهی منقضی در «قصههای بند»

عماد درویشی
http://alefyaa.ir/?p=4792

«قصههای بند» ،قصههای آدمهای دربندمانده است .قصههای پرندههایی که در
قفس گرفتار آمدهاند و مادام آواز آزادی و رهایی و پیروزی سرمیدهند .قصههای
دردهایی است که از نگاه داســتاننویس دور نماندهاست ،حتی در جزئیات ،با
نگاهی وسواسگونه ثبت و ضبط شدهاست.

«علیاشرف درویشیان» در این مجموعه ،خاطراتی را به زبان قصه درآورده است
که ما ترجیح میدهیم خاطره باشند تا داستان .خاطرههایی سرزنده و پویا از روزگاری
نه چندان دور .خاطرههایی که میتواند فراتر از زمان و مکان نگارشاش فهم و درک
شود و حس گردند .میتوانند ما را به استادیوم شیلیِ پینوشه ببرد ،میتوانند قتلعام
و سرکوب شورشــیهای اندونزیایی را جلوی چشممان بیاورند ،یا حتی خاطرات
همین چند ساعت و چند روز پیش تمامی مردمان دربند و اسیر و زجرکشیدهی
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دیکتاتورزدهی خاورمیانه باشند.
کتاب قصههای بند حکایت ســالهای پیش از
انقالب ایران است .حکایتی که از منظرهای گوناگون
روایت شدهاســت .حکایت سیل پشت سدی است
که ســالها منتظر طغیان بوده و به یکباره فوران
کرده اســت .راوی این قصهها ،خود ســالها پشت
این ســد بوده ،با تمامی حواس دردها و آالم روزگار
استبدادزدهی ایران را در پس میلههای زندان درک و
لمس کرده است؛ همهی زندانهایی که در قصههای
این مجموعه به آنها اشاره شده و فضای آنها توصیف
گشتهاســت .میتوان دو دیدگا ِه کلی که نسبت به
این مجموعه هست را از هم تفکیک کنیم .از دیدگاه
ثبت برههای از تاریخ مبارزات سیاسی و اجتماعی و
حال و هوای آرمانخواهانهی آن دوران ،کتابی است

صمیمی و ساده و بیپیرایه که در تک تک سطور آن
میتوان روح مبارزه و ایستادگی را دریافت .سطوری
که روایتگر داستان شخصیتهاست ،شخصیتهایی
که به پررنگترین شــکل ممکن انقالب و آزادی و
برابری را فریاد میزنند .بهتر است بگوییم قصههای
بند قصههای شــخصیتهای آرمانی در بند است
و نویسنده در خالل داســتانها ما را با هر کدام از
این شــخصیتهای آرمانی و بینقص آشنا میکند.
شخصیتهایی که هرکدام میتوانند رهبر یک انقالب
خوشفرجام باشــند .اما از دیدگاه دیگر ،در قدرت
داستاننویسیِ داســتاننویس با کمبودها و نواقصی
روبهروییم .در اغلب داستانهای این مجموعه همواره
در حال مشاهدهی صفآرایی دو جبههی خیر و شر
هستیم .در طرفی خیر مطلق حضوری سنگین دارد و
در طرف دیگر شر مطلق ایستادهاست .عالوه بر این
مقابله و رویارویی ،ما با رویارویی دو دســتهی دیگر
نیز به طور کلی مواجهایم؛ رویارویی نسل مبارزان و
قهرمانان آرمانیشده و نسل پدرها و مادرهای آنان.
در خالل داستانهای این مجموعه بارها به مواردی
برمیخوریم که شــخصیت-های آرمانی در خالل
یادآوریها ،مالقاتها ،مرور گذشته و کودکی ،رنج
و جور حاکم بر شرایط زندگی پدرانشان را به خاطر
میآورند و بازگو میکنند ،به نوعی به ذم و نکوهش
ســکوت مظلومانهی آنان می-پردازند .نگاه انقالبی
نویسنده در این الیه از اثر باقی مانده و به همین اکتفا
شدهاست .نگاهی که به ما متذکر میگردد که سکوت
و سکون در برابر ستم ،خود نوعی ستمکاری است و از
آن رو قهرمانانش را می-ستاید که نه به فکر خود بلکه
به فکر نسلهای پسیناند و در پی خوشبخت کردن
آیندگان و فرزندان خود هستند.
با نگاهی دقیقتر به فهرســت نام داســتانها به
موضوعی پی میبریم؛
«میرزا حسینعلی»« ،مام حیدر»« ،الکساندر»« ،سالم
صفرخان!»« ،ترانههای همایــون»؛ اینها همگی نام
شخصیتهایی است که در داستانهای این مجموعه
قهرمانهای آرمانی داستاننویس را با لحنی یکسان
و زبانی مشترک معرفی میکنند.
در این بین داستان «کیســهی آقای طاطاعی» از
تفاوتی بارز برخوردار اســت .نام داستان «کیسهی
آقای طاطاعی» نیز حامل نام شخصیت پرداختهشدهی
داستاننویس است ،با این تفاوت که دیگر از قهرمان
مثالین و ابرمرد مبارز خبری نیســت .در شــیوهی

داستانگویی نیز از سایر داســتانهای مجموعه تخطی آشکاری میکند .داستان
با فهرست کردن وســایل آقای طاطاعی که در کیســهی جادوییاش قرار دارد
شروع میشود .این خود به تفاوت آن میافزاید .در ادامه ما با آقای طاطاعی آشنا
میشویم .کسی که برخالف سایرین نه شخصیتی پوالدین دارد و نه فرجامی انقالبی
و قهرمانانه ،چه از نوع شهیدشونده و قربانی و چه از نوع پیروزمندانه و زندهمانده ،او
شخصیتی است مضحک و عوامانه در بین مبارزان آزادی و برابری و این تفاوت در
شخصیتپردازی به داستان وجوه متفاوت و اثرگذاری بخشیدهاست .برخالف سایر
شخصیتهای قهرمان و مثالی این مجموعه که نویسنده اغلب به توصیف قهرمانیها
و تشریح وجوه اخالقی آنان بسنده میکند ،آقای طاطاعی ویژگیهای متفاوتی دارد
که آن ویژگیها را در موقعیتهای ترسیم شده توسط داستان-نویس بروز میدهد
و دست به عمل داســتانی میزند و در نهایت هم از بند آزاد میشود؛ بدون هیچ
حماسه و شهادتی .او یکی از نادمان است .از معدود شخصیتهای «قصههای بند» که
جبههی واحد و ثابتی ندارد .البته که نویسنده از او شخصیتی مضحک و کمیک ساخته
است و در نهایت از تیغ تیز ارزشهای انقالب و داستاننویس در امان نماندهاست.
او به خیل نادمان میپیوندد .میتواند در جبههی خیر باشد و ابرمرد گردد اما ندامت
پیشهمیکند و از زندان رهایی مییابد و به زندان اخالقیات نویسنده دچار میشود.
در مجموعهی این داستانها شاهد بازتولید همیشگی مقابلهی خیر مطلق و شر
مطلق هستیم .نویسنده حتی در تصویرها و توصیفات خود به کرات به این مقابله و
ارزشهای انقالب و آرمانهای آن اشاره میکند .این تکرار منجر به عدم طراوت و
سرزندگی توصیفات و تصویرها شدهاست .نویسنده مؤکدا ً به توصیف پرندههای آزاد
و در حال پرواز در آسمان زندان پرداختهاست .موضوعی که از نگاه خوانندهی تیزبین
دور نمیماند و در تکرار خود تازگی را از آن میگیرد .مثال در صفحهی هشــتاد:
«نگهبان دم در ایستاده منتظر است تا آن چند دقیقه هم تمام بشود و زندانیها را به
بند بفرستد .پرندهای آزادانه در آسمان بال میزند و میگذرد و سر و تن در آفتاب
میشوید و به سوی شهرهای دور و شاید شهر پرخاطرهی من پرواز می-کند».
یا در جای دیگری از کتاب در صفحهی صد و هشتاد و شش ...« :به دیوار تکیه
داده بود و مسیر پرندهای را در آسمان زندان دنبال میکرد و دود غلیظ سیگارش
چهرهی او را محو نشان میداد ».در توصیفها نیز به مستقیمترین شکل زبان را در
خدمت آرمانهای انقالبی قرار میدهد .مثال در صفحهی دویست و شصت و نه:
«شب چون قیر مذاب در قالب اتاقها میریزد و همه چیز را در خود فرومیبرد.
یاکریمی که گوشــهی پنجره النه
ساخته ،خود را جمع و جور میکند و
از باال به زندانیها خیره میشود......
برق مسلســلی از برج نگهبانی به
در اغلب داستانهای این
سینهی سیاه شب زینت میدهد».
مجموعه همواره در حال
از موضوع دیگری نیز که نباید
مشاهدهی صفآرایی دو جبههی
غافل بود مســالهی لحن اســت.
خیر و شر هستیم .در طرفی
با توجه به گفتههای پیشــین ،در
خیر مطلق حضوری سنگین
خالل داستانها با شخصیتهایی
دارد و در طرف دیگر شر مطلق
ژرف و پیچیــده و چندوجهــی
ایستادهاست
مواجه نمیشویم .این نکته در لحن
آدمهای قصه و گفتارشان نیز قابل
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داستان
مشاهده است .داستان اول از زاویهی دید اول شخص یک کودک خردسال روایت
می-گردد؛ اما خوانندهی دقیق نمیتواند ذرهای تصور کند که با فیلتر ذهنی یک
خردسال در حال دیدن دنیای اثر است ،چرا که نویسنده در نزدیک شدن به دنیای
ذهنی خردسال ناکام ماندهاست .در داستانهای بعدی این مجموعه نیز با عدم تکامل
ذهنی شخصیتها طرفیم .به نوعی سادهنگاری و درسطحماندگی شخصیتها که
خواننده را از لمس واقعی آنان دور نگه میدارد .گویی نویسنده در پروژهی تشخص
بخشیدن و منحصر به فرد کردن شخصیتها و آدمهای داستانهایش ناکام مانده
و به توفیق چندانی دستنیافتهاست .پس از خواندن مجموعه و فاصله گرفتن از آن
به سختی شخصیتهای آن را به خاطر میآوریم و از هم تفکیک میکنیم؛ چرا که
بنا به همان تقسیمبندی خیر مطلق -شر مطلق کافی است شخصیتهای جبههی
خیر را با هم و شخصیتهای طرف شر را با هم جابهجا کنیم .آنوقت اتفاقی نمیافتد
و داستانها تغییر چندانی نمیکنند .نویسنده نتوانستهاست شخصیتهایی نوعی و
در عین حال یکه خلق کند و در بهترین حالت دست به خلق تیپهایی زده است
که در اغلب موارد به تکرار آنها پرداختهاست .الگوهایی از پیشساخته و شابلونی
خلق کرده و براساس آن الگوها به تولید انبوه دستزدهاست .الگوی بازجو ،الگوی
زندانی باسابقه ،الگوی ساواکی فاسد ،الگوی پدر و مادر رنجکشیدهی روستایی ،الگوی
شکنجهگر ،الگوی نگهبان و. ...
بر طبق همین الگوها و براساس آن ،دیگر هیچ آوایی جز همان آرمانها به گوش
نمیرسد .گویی آدمها تابع محض قاعدهی مبارزهی همیشگی خیر و شر هستند و
از خود اختیار و قدرتی ندارند و صرفا یا باید جبهه-ی خیر را برگزیده باشند یا شر
بودن را .در مواردی مسالهی انتخاب زاویهی دید و تغییر آن نکتهی قابل تأملی در
داستاننویسی این مجموعه است .به طور مثال در داستان «مالقاتی» که بلندترین
داستان این مجموعه نیز هست ،در اواسط داستان به ناگاه با تغییر زاویهی دید از
دانای کل به اول شخص مواجهایم .مسالهای که هیچ توجیهی ندارد و چیزی جز
سردرگمی به همراه نمیآورد .در آغاز ،راوی دانای کل محدود است و زمانی که
بخش دوم داستان آغاز میشود زاویهی دید به اول شخص تغییر میکند .نویسنده
در قسمت مالقات  3نیز زاویهی دید اول شخص را برمیگزیند و دلیلی برای دانای
ِ
اهمیت دیگر دربارهی این داستان
کل بودن بخش اول یافت نمیشود .نکتهی قابل
شروع درخشان بخش سوم آن اســت .شروعی که به نحوی گیرا ما را میخکوب
میکند .در مالقات  3به درســتی از دید اول شــخص داستان پرداخت میشود
و با زبان و فضایی دقیق به وســط
دلهرهی پرآشوب شخصیت پرتاب
میشویم .داستاننویس با جملههای
کوتاه و یک ضرب ادامه میدهد تا پس از خواندن مجموعه و
شخصیت به محل مالقات زندانیها فاصله گرفتن از آن به سختی
و خویشانشــان برســد .سرعت شخصیتهای آن را به خاطر
جملهها و ضرب آنها به درســتی میآوریم و از هم تفکیک میکنیم؛
چرا که بنا به همان تقسیمبندی
در خدمت ساخت فضای پرالتهاب
خیر مطلق -شر مطلق کافی است
شخصیِ زندانیِ چشمبندبسته قرار
شخصیتهای جبههی خیر را با هم
میگیرد و در کمال تعجب به ناگاه
و شخصیتهای طرف شر را با هم
ریتم درست داستان قطع میشود
جابهجا کنیم.
و باز هم به الگوهای تکرارشوندهی
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سادهانگارانهی داســتاننویس بازمیگردیم .زندانی
با پدر پیرش مالقات میکند .پدر پیری که باز هم
نمایندهی نســل پیش از انقالبیهای داستان است.
همان نسل ستمدیدهی رنجور که سکوتی منفعالنه را
بر آزادگی ترجیح داده ،از همین رو محکوم به زوال و
شایستهی نکوهش است .نویسنده باز هم در البهالی
بازگشتهای مکرر و سادهی شخصیت به کودکی و
خاطرات آن ،در پی تشریح و توضیح همین انفعال و
ست م ِکشی است و در مقابل ،ترسیم چهرهی انقالبیای
که در پی آرمانها به این انفعال نه میگوید .درصدد
همان محکوم کردن و مورد نکوهش قرار دادن است.
در ادامه ،شــخصیت در دل بازگویی خاطرات
کودکی دست به روایت داستانهای دیگری میزند
که ما را در ارتباط با شروع قصه گیج و سردرگم
میکند و به شــکلی ســطحی از زمان گذشتهی
کودکی به زمان گذشتهی شکنجه در زندان در حال
رفت و آمد است و این خود به سردرگمی خواننده
میافزاید .شخصیت آنقدر در روایت و توصیف و
تعریف پیشمیرود که پدر را فراموش میکنیم و
اص ً
ال درکی از حضور او در مالقات نداریم و گویی
به میدان آمدنش توجیهی است برای مرور همان
خاطرات و نکوهش آن نسل.
در آخر نباید فراموش کنیم که نویسنده با استفاده
از گنجینهی سرشــار خاطرات سالهای زندان و در
طول دوران بند دســت به آفرینش داستانها زده و
به فاصلهای اندک به بازنویســی آن پرداختهاست.
نمیتوانیم شرایط و حال و هوای آن سالها را از نظر
دور بداریم .نمیتوانیم در خوانش آثار این مجموعه
لحظهای فراموش کنیم که نویســنده در تب و تاب
انقالبی ســترگ در حال نگارش آن بودهاســت و
نمیتوانیم به خاطر نسپاریم که در درجهی اول ،ما
با روزهای زندان و شکنجه و انقالب طرفیم و در اوج
امید و آرزو و آرمان یک جامعه .داســتاننویس در
کوران هیجانات انقالبی آن دوران دست به خلق این
آثار زده است .با نگاهی منصفانه درمییابیم که این
جنس ادبیات محصول شرایط اجتماعی عصر خود و
زیست لحظهای نگارندهی آن است .البته نباید از نظر
دور داشت که پس از چیزی حدود چهل سال ،دیگر
این ادبیات ماحصل نیروهای اجتماعی تاریخ انتشار
خود نیست؛ گویی شخصیتهایش پس از سالها از
خواب برخاستهاند و سکههای عهد دقیانوس را در
بازار خرج میکنند.

درخت تناور تجربه شخصی

به مناسبت چاپ جلد چهارم «شازده حمام»
نوشته محمدحسین پاپلی یزدی

محمد محمودی
http://alefyaa.ir/?p=4786

برای کسانی که سالهاست با رمان سروکار داردند و قوت غالبشان ادبیات
داستانی اســت ،خواندن کتابی با تم خاطرهنگاری بسی دشوار است؛ چه اینکه
خاطره امریست عینی ،اتفاق افتاده و بیرون از مخاطب ،فارغ از تخیل و از جنس
ادبیات شفاهی .مضاف بر آنکه آن کتاب ،متعلق به فردی غیر مشهور (ویا به قولی
سلبریتی) و مربوط به دوره کوتاه زندگی شخص (نوجوانی) و شهری کوچک (یزد)
است .پرسش اصلی اینجاست :به چه دلیل مخاطبان جدی ادبیات خاطرات کس
یا کســانی را میخوانند ،آن هم کتاب خاطرات یک استاد جغرافیا را؟ مگر در
کتابهای سرگذشتنامه ،اتوبیوگرافی ،خاطرات و سفرنامه چه چیزهایی وجود
دارد که امروزه یافت نمیشود؟ آیا رمانهای امروز روز در چهارچوب دیوار یا به
تعبیری قصههای آپارتمانی محصور مانده است که ما را به سمت و سوی خاطرات
افراد مختلف سوق میدهد؟ آیا تجربه ،که یکی از بدیهیترین مشخصههای رمان
نوشتن است ،به پایان رسیده است و کتاب خاطرات حاوی چنین تجربهای است؟

آیا کتابهای غیر ادبیات داستانی (کتاب خاطرات
و سفرنامه و )...که تنه به ادبیات میزنند ،این نقص
مبرم را میپوشانند و جای خالی آنرا پر میکنند؟

«شازده حمام» روایت نوجوانی است ماجراجو از
دهه آب قناتها و سر کوچه نشستنها (دهه سی
و چهل) .خاطرات نوجوانی که به خاطر نداری همه
کاری میکند ( پادویی ،شوفری ،گیاه کتیرا کندن و
 )...و همه جا سرک میکشد ( یزد و قزوین و مهاباد
و  .)...این کتاب خاطرات یک نفر هم نیســت .در
واقع مجموعهای از سرگذشــت فردی و جمعیای
که نویسنده یا در آنها حضور داشته ،یا از نزدیک
دیده و یا کسی برایش تعریف کرده است .با اینکه
اکثر خاطرات کتاب در یــزد میگذرند و احتماالً
باید مخاطبان کتاب یزدی باشند ،ولی راوی چنان
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داستان

خاطرات را از خاطرهگویی صرف از منطقهای خاص درآورده که هر مخاطبی
با هر سنی میتواند آن را مطالعه کند .کتاب شرح حال زندگی «حسین پاپلی
یزدی» در دهه های  ۳۰و  ۴۰شمسی در یزد است و سفرها و ماجراهایی که
برای خودش و یا آشــنایانش پیش آمده اســت .کتاب نگاهی مردمشناسانه
دارد و با دقت و جامعیتی که در توان نویسنده است به شرح تحوالت طبقات
مختلف اجتماع آن زمان میپردازد .توصیفها و جزییات روایت شده بسیار
به جا و متنوع است .گوناگونی شــخصیتها ،فضاها ،ماجراها و توصیف بافت
روستایی ،شــهری و یا اجتماعات کوچکتری مثل مکتب یا گاراژ و یا ساز و
کارها و مناسبات اجتماعی دیگر به خوبی بسط داده شده .نثر زنده و روانی دارد
و دیالوگها به اندازه و به جا آمدهاند .حسین پاپلی یزدی همانطور که خودش
هم از کودکی به یاد دارد ،قصهگوی خوبی است و با اینکه گهگداری هم ممکن
است صحبتهایش به حاشیه برود اما بلد است چطور خواننده را دنبال خودش
از یزد به مشــهد و قزوین و مهاباد و حتی کردســتان عراق بکشاند و او را با
جزئیترین گوشههای زندگی مردمان این نواحی آشنا کند .کتاب خاطرات فقر و
نداری مردم نواحی مختلف است.
البته فقر در این کتــاب ،از نوع
فقری که در سینما نشان میدهند ،حسین پاپلی یزدی همانطور
چرک و کثیف و ضد آدم نیست .که خودش هم از کودکی به یاد
فقر عزتمندی است از آدمهایی دارد ،قصهگوی خوبی است و با
که بــه دلیل محیــط اجتماعی ،اینکه گهگداری هم ممکن است
شــرایط زندگی و نبود امکانات صحبتهایش به حاشیه برود اما بلد
مجبورند با زندگی دست و پنجه است چطور خواننده را دنبال خودش
نرم کنند .نویسنده در واقع قصد از یزد به مشهد و قزوین و مهاباد و
حتی کردستان عراق بکشاند و او را با
نشان دادن لخت و عریان مسائل
جزئیترین گوشههای زندگی مردمان
را ندارد .او سوژههایی را انتخاب
این نواحی آشنا کند
میکنــد و قصههایــی را روایت

94

میکند که سرانجامی نیک دارند .آدمهایی که در
برابر مشکالت سر خم نمیکنند ،وا نمیدهند و با
جان سختی خودشان را و طبقه اجتماعیشان را که
در آن هســتند ،تغییر میدهند .نویسنده از نشان
دادن فقر باکی ندارد و از آن هم طرفی نمیبندد.
آدمهای قصه او در اینکه در نداری دســت و پا
میزنند ،محکوم به شکســت ابدی نیستند .آنها
از آینده ترسی ندارند و با شهامت به سویش گام
برمیدارند .خود نویســنده یکــی از آن آدمهایی
اســت که به خاطر نبود پدر و تأمین مخارج خود
و مادرش کارهای طاقتفرســا میکند .از همان
اوان کودکی و عنفوان نوجوانی جورکش و بالکش
خانواده شود .این یکی از خصیصههای مثبت کتاب
است .یعنی نویسنده ،جنس آدمهایش را میفهمد
و از باال به پایین به آنها نگاه نمیکند؛ دربارهشان
غلو نمیکند و از آنها اسطوره نمیسازد .جنس درد
و غم و سختی و شکســت و پیروزی را میداند .او
به درســتی نتیجه قصهی آدمهایش را از اول لو
نمیدهد .مث ً
ال نمیگوید زری سلطان (زری سلطان
(ص ۱۳۴کتاب) دختــرک زیرک و معصومی که
در نوجوانی به خاطر یک ناخوشــی داخلی فدای
معتقدات سنتی و خرافات حاکم بر محیط خود شده
و تا پای مرگ از عفت و عصمت خود دفاع میکند
و بی تقصیر از جامعه رانده شده و مورد سختترین
عتابها و ســرزنشها و حتی کتــک کاریهای
کشــنده واقع میگردد ،در نهایت به دانشــکده
پزشکی دانشگاه پهلوی شیراز راه پیدا کرده و پس
از اخذ درجه دکترا با یکی از اســتادان آمریکائی
آن دانشگاه ازدواج و به آمریکا مهاجرت میکند
و در صف نوابغ ایرانی مهاجر که در دانشــگاهها
حائز مقامات واال میشوند ،او هم در ماساچوست
نام و نشانی به دست میآورد و باعث میشود که
خویشان و وابســتگان فقیر او یکی بعد از دیگری
از یزد به آمریکا مهاجــرت کنند) یکی از نخبگان
دکتری آمریکا است .نمیگوید للو فوق متخصصان
هوا و فضای فرانسه اســت .نمیگوید مهری و آقا
رضا به کجاها رسیدند .نویسنده با این کار از محالی
یک امر میکاهد و آن را باورپذیر میکند .او آدمها
را از اسطورهگرایی میرهاند .قصه را قطره قطره در
دهان مخاطب میچکانــد و حس همذاتپنداری
مخاطــب را آرام آرام از دل خاطره ،نســبت به
شخص مورد نظر قصه برمیانگیزد تا باورمندی آن

برای مخاطب به منتهای درجه برسد.
در اول کتاب جلد چهار آمده است« :اول کتاب
و یک پرســش :زندگی مردم را روایت و حکایت
میکنیم .آن را شرح میدهیم ،میگوییم ،مینویسیم،
میخوانیم و میدانیم .ولی آیا واقع ًا زندگی مردم را
میفهمیم؟ درک میکنیم؟ و یا فقط زندگی مردم
را میدانیم؟» دقیقترین ســوالی کــه میتوان از
نویسنده کرد خود از خود پرسیده است .فیالواقع
نویسنده اولین و یکی از مخاطبان اصلی کتاب خود
است .او درد را چشیده و فهمیده و وقتی درد کسی
را ترسیم میکند ،میداند از چه زاویهای به او نگاه
کند که یک :ترحم برانگیز نباشد ،دو :سیاه و چرک
نباشد ،ســه :ادای مصلحان اجتماعی را در نیاورد.
نویســنده حد و اندازه کتــاب را میداند :خاطره
میگوید؛ اســیر بازیهای زبانی ،فرمهای تکنیکال
داســتانی نمیشــود .و با اینکه احتماالً رمان زیاد
خوانده است و فرق بین رمان و خاطره را میداند،
روایت سرراست و ســادهاش را تعریف میکند.
از همه مهمتر خــودش را و آدمهای قصهاش را
سانســور نمیکند .کتاب مجموعهای از شیرینی،
تلخی ،تراژدی و کمدی و لحظههای ناب انســانی
است .همه چیز در این کتاب پیدا میشود .به قول
دوستی با آدمهای قصه؛ گریهات میگیرد ،خندهات
میگیرد ،فحش میدهی ،خسته میشوی و . ...یک
نویســنده چه میخواهد غیــر از اینکه مخاطب
درکش کنــد و به قول امروزیها بوســه و الیک
برایش بفرستد .حسین آقای پاپلی همه این کارها
را با مخاطب میکند.
یکی دیگر از مسایلی که در کتاب شازده حمام،
نویسنده ،ضریب باالیی به آن داده و جابجا به آن
پرداخته است ،موضوع سنت و مدرنیته است .او
احتماالً «دکارت» و «کانت» و «هــگل» نخوانده
اســت .یا اقوال ســنتگرایانی مثل «رنه گنون»،
«تیتوس بورکهارت» و «حســین نصر» به گوشش
نخورده اســت .او از پدیده لمسشــدنی زندگی
فردی خود حرف میزند .از تغییر فضای شهری،
روابط اجتماعی ،ساختارهای فرهنگی و رفتارهای
خانوادگی صحبت میکنــد .از تغییر آب انبارها و
قناتها و نظام بهرهبرداری سنتی از آب و تبدیل
آن به لولهکشــی و سیستم فاضالب شهری سخن
میگوید .از تغییر مکتب خانهها به مدارس بحث
میکند .نویسنده یکطرفه به قاضی نمیرود .غرب

را عامل بدبختی ما نمیداند؛ آن را نقد میکند ،اما تخطئه نمیکند .او سالها در
فرانسه زندگی کرده ،در آلمان بوده و بیشتر کشورهای فوق مدرن را از نزدیک
دیده است .از طرف دیگر در یکی سنتیترین شهرهای ایران (یزد) زیست کرده
است .نه درباره شرق و غرب ،نه حرفهای معرفت شناسانه فلسفی میزند و به
انتزاع میرود و نه داعیه شناخت غرب را دارد .از دید ارزشگذارانه و دو قطبی
به قضیه نگاه نمیکند .چیزهایی که خودش در غرب و در اینجا (ایران) دیده را
به سنجش و مقایسه گذاشته و به نتایجی رسیده است .مهمترین مسأله کتاب
شازده حمام (عالوه بر خود خاطرهها) مسأله گذار است .گذار جهان سنتی به
جهان مدرن (هر چند خیلی نیمبند و ناقص) در شهری با بافت سنتی .نویسنده
خاطراتی را در کتاب استناد کرده است که این وجه از قضیه پررنگ مشاهده
میشود .شازده حمام کتاب خاطرات نوجوانی دکتر محمد حسین پاپلی یزدی
است؛ استاد جغرافیا؛ درس خوانده سوربن فرانسه ،مدرس دانشگاههای فردوسی
مشهد و تربیت مدرس تهران .استاد پاپلی مکان شناس خوبی است؛ یعنی یک
شهر سنتی دههی چهل را با مختصات جزء به جزء و با فضاسازی فوق العاده
برای ما ترســیم کرده است .به
خودم میگویم اگر ده نفر باسواد
یکی دیگر از مسایلی که در کتاب
کار درســت مثل اســتاد پاپلی،
شازده حمام ،نویسنده ،ضریب باالیی
زحمت خاطرهنگاری شهرشــان
به آن داده و جابجا به آن پرداخته
را بکشند ،به لحاظ مکا نشناسی
است ،موضوع سنت و مدرنیته است.
و توصیف شهرهایشان ،به لحاظ
او احتماالً «دکارت» و «کانت» و «هگل»
زمان تاریخی (دهه سی و چهل)
نخوانده است .یا اقوال سنتگرایانی
برای من وهمساالنی که آن دوره
مثل «رنه گنون»« ،تیتوس بورکهارت»
را از نزدیک ندیدهاند ،چه موهبت
و «حسین نصر» به گوشش نخورده
بزرگی است و چه خوراکی است
است .او از پدیده لمسشدنی زندگی
برای رماننویسان و فیلمسازان ما.
فردی خود حرف میزند
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ابری که باران نمیزند

یادداشتی دربارهی رمان «همهی دختران دریا» نوشتهی الهام فالح
آناهیتا آروان
http://alefyaa.ir/?p=4680

فریبا ،شیرین و ستاره سه زن جوان هم سن و سالاند که همسایه و همبازی
بودهاند و در سفری زنانه به سمت شمال ،همسفر میشوند .شیرین فوق لیسانس
مامایی است ،فریبا دکتری دارد و در دانشگاه درس میدهد و ستاره نویسندهی
است با آثاری چاپ شده یا توقیف شده .این سه زن که به نظر میرسد بناست
سه گروه از زنان نسل امروز را نمایندگی کنند در شمال با زنی میانسال به نام
ماندگار آشنا میشوند که در ابتدای انقالب ،همســرش به فعالیت در یکی از
گروهکهای سیاسی میپرداخته .شوهرش در نخستین سال ازدواجشان متواری
شده و اهداف سازمانی را به زندگی زناشــویی ترجیح داده است .ماندگار در
همان سالها پس از متواری شدن
همســر ،خودش را معرفی کرده،
ِ
روایت این رمان
زندان کشیده ،فرزند معلولاش را زاویهی دید در
که انگار مبتال به سی پی بوده ،از مدام تغییر میکند .نویسنده در هر
دست داده و وقتی همسرش بعد فصل زاویهی دیدی متفاوت بهکار
از سالها ،بیخبر بازگشته ،او را به میگیرد در حالی که ضرورت این
ضرب چاقو کشته و راهی زادگاه کار معلوم نیست؛ آنچنان که اگر
و خانهی پدریاش در شمال شده؛ تصور کنیم تمام سیصد و پنجاه
سپس با ســه زن قصه برخورد صفحهی این رمان با یک زاویهی
کرده و علیرغم میل آنها همراه دید روایت شده ،چیزی تغییر
و همسفرهشان شده است .ماندگار نمیکند
در اندوه از دســت دادن پسرش
که در گذشته غرق شده و در وهم یا تردید درستی و نادرستی ارتکاب به قتل
همسر خود و یا عذاب وجدان ناشی از آن ،خود را به دریا میسپارد و سه زن
را درگیر معمای زندگی و مرگ خویش میکند .این مختصری است از آنچه در
رمان «همه ی دختران دریا»میگذرد.
ِ
روایت این رمان مدام تغییر میکند .نویســنده در هر فصل
زاویهی دید در
زاویهی دیدی متفاوت بهکار میگیرد در حالی که ضــرورت این کار معلوم
نیست؛ آنچنان که اگر تصور کنیم تمام ســیصد و پنجاه صفحهی این رمان با
یک زاویهی دید روایت شــده ،چیزی تغییر نمیکند .روایت ماجرا از زوایای
مختلف نیز نه پرده از حقیقت نامکشوفی میگشاید ،نه گرهای باز میکند و نه
حتی روایتها در پیوند و ارتباط زنجیروار و منطقی ناگسستنی با یکدیگر قرار
گرفتهاند .پس ضرورت این همه تغییر در زاویهی دید کجاســت؟ با این حال
آنچه از نخســتین فصلها توجه خواننده را جلب میکند توانایی نویســنده در
توجه به جزییات و فضاسازیهای دقیق است .در تمامی فصلها این برجستگی
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به شــکلی یک دست حفظ میشــود و توصیفها
و صحنهها ،بــه خصوص گذار مالیــم هر یک از
این دو به دیگری و در هم تنیدگی درستشــان،
توانسته ســطرها را زنده و پرخون و تپنده سازد و
گاهی خواننده را در التهاب پرتپش لحظهها شریک
گرداند.
«...شیرین پاهایش را دراز کرده بود روی هم و
مانی نشسته بود زیر پنجره و باز مانتو تنش کرده
بود یکطوری که انگار هر آن آمادهی رفتن باشد.
فریبا تکیه داده بود به اوپن آشــپزخانه و من هم
روی مبل نشسته بودم هیچ کدام حرفی نمیزدیم
...شــیرین چشــمهایش را دوخته بود به صورتی
ناخنهای پایش؛ جوری که مث ً
ال دارد برای ده تا بچه
کوچولو قصه میگوید ( »...صفحهی )۲۴۸
«...ستاره دســت زیر چانه گذاشــته بود و به
شب و دریا و رفت و آمد مردم توی بلوار ساحلی
نگاه میکــرد .روگرداند و امین را نــگاه کرد که
نور چراغهای زرد رنگ بلوار ســاحلی یک طرف
صورتش را روشن کرده بود .از جا بلند شد .مانتوی
گشــاد ِکرم رنگش از روز ورودشــان به هتل ،به
چوب رختــی دم در آویزان بــود ...راه افتاده بود
توی بلوار ساحلی؛ بیتوجه به مردمی که تفریحشان
محدود میشد به دور دور الکی توی بلوار و تخمه
شکســتن و هره و کره کردنهایِ از سر بیخیالی.
خــودش را محکم بغل کرده بــود و راه میرفت»
(صفحه ی )۲۴۱
از این نمونهها در اثر بسیار است .توجه نویسنده
به جزییات در تصویرســازیها تا جایی پیشرفته
که درست مثل فیلمنامهای دقیق میزانسن چیده،
دکوپاژ طراحی کرده و سر دوربین را به ضرورت
به هر جهتی که تشــخیص میدهد ،میچرخاند تا
خواننده پالن به پالن شــاهد و ناظر چشماندازها
و اعمال و رفتار و سرنوشت شخصیتهای داستان
باشد .اما با وجود این برجستگی و همچنین اشراف
نویســنده به زبان ،نثر رمان از درخشش ویژهی
نثری تأثیرگذار برخوردار نیســت و نتوانسته در

ســطحی فراتر از توصیف و صحنه قــرار بگیرد و
نثر در همه جا از پــس انتقال آگاهانهی یک حس
تجربه شده (چنانکه تولستوی بدان اشاره میکرد)
برنیامده اســت .نثر همانگونه کــه پیش از این
شرحش گذشت و با توجه به تصویرسازی به سینما
نزدیکتر است تا به نثر اثری داستانی.
امتیاز دیگر رمان توجه بــه ارزشهای بومی-
اقلیمی اســت .نویســنده به مدد تجربهی زیستی
در شمال و جنوب کشــور ،تصویر بسیار ملموس و
درســتی از این دو منطقهی جغرافیایی ارائه نموده
اســت که به کار رمان آمده؛ اما با این همه چند
نکتهی دریغآور هم به چشم میخورد و خألهایی
که اگر برطرف میشــدند و ظرافتهایی که اگر
صبورانهتر و هنرمندانهتر به آنها پرداخته میشد
میتوانســتند در موفقیت رمان اثر گذار باشــند.
نخســت اینکه ،رمان در ارائــهی قصهی اصلی
بالتکلیف مانده است .به نحوی که به نظر میرسد
نویســنده نتوانســته از میان روایت قصهی فریبا،
شیرین و ســتاره و قصهی ماندگار یکی را نتخاب

کند و در نهایت همهی آنها را در یک رمان در کنار هــم گنجانده ( در واقع
چپانده) و تالش کرده به هر ضرب و زوری هست همهی آنها را به هم مربوط
کند و بچســباند که چنین اتفاقی نیفتاده و حضور ماندگار در کنار آن سه زن
تا پایان رمان همچون وصلهای ناجور است و ماندگار همچنان پیکرهای کام ً
ال
مجزا از سایرین باقی مانده است .نویسنده میتوانست در برابر وسوسهی روایت
ِ
داســتان همهی آنها در کنار هم مقاومت کند .در این رمان بر سه شخصیت
محــوری ابتدایی و دغدغههای آنها متمرکز شــود و در اثر مســتقل دیگری
به داســتان ماندگار بپــردازد؛
چرا که این زن بــه تنهایی البته
با شــخصیتپردازی و پرداختی
امتیاز دیگر رمان توجه به
عمیقتر و درستتر میتوانست
است.
ارزشهای بومی-اقلیمی
بــار دراماتیک یک رمــان را بر
ی
نویسنده به مدد تجربه
دوش بکشد؛ در حالیکه در این
جنوب
زیستی در شمال و
اثر در سایهی سایر شخصیتها به
ملموس
بسیار
کشور ،تصویر
محاق رفته و در چنبرهی حوادث
ی
ه
منطق
دو
این
و درستی از
متعدد و کشــمکشهای بســیار
که
است
نموده
ارائه
جغرافیایی
پیرامونش که نویسنده را ناگزیر
آمده
رمان
به کار
به شتابزدگی میکند فدا و نابود
گشته است.
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اطالعات پایهای نویسنده درخصوص حرکتها و حوادث تاریخی که بخش
عظیمی از رمان را بر آنها سوار کرده ،قابل توجه است اما این اطالعات پیرنگ
سست دستان را محکم نمیکنند .در اغلب حوادث رمان نشانههایی از پیرنگ
سست و پرداخت شتابزده پیداست .حوادثی که نه تنها در بستر روابط علی
و معلولی جا نیفتاده و دهها پرسش بیپاسخ در ذهن خواننده بر جای میگذارند،
بلکه در بعضی فصلها ،به خصوص پایان ماجرا را به شدت ضعیف کرده و اثر
را تا سطح پایان فیلمهای ضعیف هندی و فیلمفارســیها پایین کشیده است.
نمونهاش بازگشت یکبارهی شــوهر ماندگار و استفادهی فراوان از تلخیص به
جای توصیف در شرح زندگی اوست.
نکتهی دیگر شــخصیتپردازیها و دیالوگنویسیهاست .فریبا ،شیرین و
ستاره هر سه تحصیل کردهاند و درست یا به غلط ،انتظار میرود نمایندهی سه
طیف از زنان تحصیل کردهی هم عصر و هم نسل خود باشند در حالیکه هیچ
تشخصی در گفتگوهایشان نیست .جوری با هم حرف میزنند که هر زن کم
سواد دیگری .ضرورت واژههای نشســتهی کوچه بازاری در دیالوگ نویسیها
چیست؟ تا اواســط رمان خواننده حتی نمیتواند حدس بزند شیرین یک زن
تحصیلکرده در رشتهی ماماییست یا فریبا اســتاد دانشگاه است .روح و جان
هر ســهی این زنها از دغدغهها
و حسادتهای حقیر لبریز است.
نشــاندن عین گفتگوی آدمهای
اطــراف در یــک اثر داســتانی
از مهمترین نکات قابل بحث
عدم همذاتپنداری خواننده
رئالیستی ،نه نشــانهی قوت کار
با شخصیتهای اصلی است.
اســت ،نه اثر را هنرمندانهتر یا
شخصیتهایی که به محض
ملموستر میکنــد .هرچند بارها
پایان گرفتن رمان و گاه حتی
گفته شده و شنیدهایم که گفتگوها
پیش از به پایان رسیدن رمان
باید از زبان مــردم کوچه و بازار
در ذهن خواننده تمام میشوند
بیرون آمــده باشــند ،اما همین
زبان مردم کوچه و بــازار وقتی
به داستان میرسد باید تبدیل به
زبان داستان شود؛ همانگونه که
وقتی به سینما میرسد تبدیل به زبان سینما میشود و اگر در تئاتر بنشیند ،باید
تبدیل به زبان تئاتر شده باشد .ضمن اینکه گنجاندن واژههایی همچون غربتی،
عوضی ،چرت نگو ،چرند نگو ،مرتیکه و ...در گفتگوهای میان این ســه زن ،نه
نشانهی عمق دوستی یا رابطهی صمیمی آنها است و نه عامل طنازی .میتوان
گفت نویسنده در پرداخت شخصیتهای فرعی نظیر ننه سهیلی و شاید تراب ،به
مراتب موفقتر عمل کرده است تا زنهایی که تمام حجم رمان را با دغدغههای
نه چندان قابل عرضه پر کردهاند .گذشــته از همهی آنچه در باال ذکر شد و
همهی آنچه که اینجا نیامد ،اما میشود دربارهی این رمان گفت و یا نوشت ،یکی
از مهمترین نکات قابل بحث عدم همذاتپنداری خواننده با شخصیتهای اصلی
است .شخصیتهایی که به محض پایان گرفتن رمان و گاه حتی پیش از به پایان
رسیدن رمان در ذهن خواننده تمام میشوند .واقعیت این است که هر شخصیتی
با هر خصوصیتی آن زمان که در جهان داستان قرار میگیرد موجودیتی منحصر
به فرد مییابد ،ویژه میشود؛ به زبان سادهتر شخصیتهای مانای جهان ادبیات
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داستانی آنهایی هستند که با عبور از ذهن خالق و
پاالیشگر نویســنده ،به چنان قابلیتی رسیدهاند که
شأن حضور در دنیای داستان را یافتهاند .برای اینکه
دیده شوند ،شنیده شوند؛ تا آینهی آرمانها و رنجها
و شادمانیها و ...باشند؛ تا خواننده اگر نتوانست آنها
را به خاطر بسپرد ،دستکم بتواند در بازهی زمانی
خوانش اثر ،به هر دلیل و فارغ از هر قوت و ضعفی
که در آنهاست ،دوستشان بدارد .اما دریغا که هیچ
یک از زنهای این رمان چنین خصوصیتی ندارند.
آنچنان کــه مخاطب رمان از خودش میپرســد
دلیل انتخاب این شخصیتها چه بوده است؟ سفر
مستقل زنانهای نیز که امید میرفت بتواند در هر
سه و یا چهار زن تحول ایجاد کند کوچکترین کمکی
به آنها نکرده است و شــخصیتها همچنان ایستا
باقی ماندهاند.
ستاره که نویسنده است در جایی خطاب به فریبا
میگوید« :فریبا حرف مامان بزرگا رو تکرار نکن.
گذشت اون دوره که زن باید میپخت و میشست
و میزایید و کتک میخورد و منقل و قلیون شوهر
رو فراهــم میکرد که بــه خیالــش داره زندگی
میســازه» عجیب اینکه این ســه زن میخواهند
نقش پررنگتری داشته باشند اما میبینیم که در
عمل چنین اتفاقی نیفتاده و کار ارزشــمندی انجام
نمیدهند .اگر چه انگیزهی سفر زنها ،آنگونه که در
رمان آمده ،مطلق ًا کششی برای طرح و تعلیق ندارد
اما حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که سفر کردن
آنها مث ً
ال قرار است تمرینی باشــد برای ستایش،
آزادی و رهاییِ انسانی که زن است و میخواهد بر
پای خویش بایستد ،از رهگذر چنین سفری نه تنها
تجربهی تازهای نمیاندوزند بلکه بر عکس ،در پایان
خواننده را متقاعد میکنند که نباید به تنهایی راهی
سفر میشدند و این همه بدبختی که بر آنها باریده
نتیجهی خواســتهی نامعقول خودشان بوده است.
پس بهتر بود از کنــار خانواده تکان نمیخوردند تا
حادثه و اتفاقی تهدیدشان نکند .کما اینکه در واقع
از گرفتاری خالص نمیشوند مگر با دخالت شوهر
ستاره و همراهی او؛ بنابراین بعید نیست خواسته یا
ناخواسته خواننده را نیز به چنین نتیجهای برسانند
که به تنهایی سفر کردنشــان از ابتدا اشتباه بوده
اســت .پس «از آمدن و رفتنشــان سودی کو»؟
دریغا که این «دختران ننه دریا» امیدی نمیآموزند
و خودشان را و همه را ناامید میکنند.

بارانبمبئ ی

«باران بمبئی» قصهای گنگ و مبهم
یادداشتی دربارهی مقایسه باران بمبئی با عزادارا ِن بیل

سیدبهنام طالبکیش
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 .۱نمیدانم «پیام یزدانجو» یک دههی گذشته را کدامور جهان بوده و چه
میکرده .اما میدانم قصههایش در «باران بمبئی» اص ً
ال برای ایرانیها نوشته
نشده .یعنی مدل دیالوگها ایرانی نیســت؛ و اگر کتاب به زبان فارسی و در
ایران منتشر نشــده بود جملهی قبلی را نمینوشــتم .تجربههای رویاگونهی
یزدانجو در باران بمبئی اتفاقی نو در داســتان ایرانی محســوب میشود اما
بینهایت آشفته و گنگ .نویسنده تجربههایش در بمبئی« ،بنارس» و «گوآ» را
در قالب رمانی بلند و تکه روایتهای کوتاه به خواننده ارائه داده است؛ طوری
که با خواندن هر داستانکوتاه ،تکهای از پازل رمان نویسنده سر جایش قرار
میگیرد؛ چه گاوی شده است مشدی حسن در ب َ َیلِ خیالی ساعدی و از او بهتر
ِ
ســگ خاتونآبادیِ عباس .اما آن چه در باران بمبئی به چشــم میآید نگاه
دیگری به روایتهاست .جاهایی از قصههای یزدانجو مثل پرداخت شخصیت
«راجاراجندرا» در «تئوسوفیست» و «نارایانا در مانترا» را میتوان درآورد که
بود و نبود چنین پرداختهایی هیچ صدمهای به قصه نمیزند و حتی «تاگور»

را؛ مگر این که اســم تاگور را جایی دیگر شنیده
باشید که بشناسیاش و ارتباطکی بگیری با آن واال
در باران بمبئی ،تاگو ِر روایتها را مرده شخصیتی
میبینی که هــر از چند گاهی بیدلیل اســمش
آورده میشود .شخصیتی که زنده نباشد و نتواند
نفس بکشد نمیتواند جایی در رمان داشته باشد
و بودنش زائد است .شــخصیتهای باران بمبئی
در روایت گم هستند وگنگ و کسل کننده .مانی
در قصهی اول فرقی با ربات نــدارد .انگار راوی
یادش رفته او را با خودش پیــش نارایانا ببرد .یا
راجاراجندرا و حتی «رنــوکا» در الهه و «توماس»
و «آنگس »در مرگهای مادر ترزا همه رباتاند.
رباتهای داســتانی .برای دیــدن پرداختهای
یزدانجو ،بندی از اول کتاب را ببینید که شــروع
قصه محسوب میشود و نویسنده دارد شخصیت
«نارایانا» (یعنی همان که راوی و دوستش مانی به
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داستان

دنبال ترجمهاش از فالن کتاب هندی میگردند) را به خواننده معرفی میکند
و بخوانید حدیث مفصل از این مجمل.
«شــری شــریماد بهاکتی ودانتا نارایانا ماهاراجا در ۱۹۲۱در دهکدهای
در بیهار و در خانــوادهای از برهمان بانفوذ به دنیا آمد.در جوانی با شــریال
ناروتتاماناندا برهماچاری ،از مبلغان وابسته به «انجمن گائودیا ودانتا» مالقات
کرده بود...بعدتر ،بعد مکاتباتی
با شــریال بهاکتی پراجنانا کساوا
مهاراجا ،مشــهور به گورودوا یا این که مخاطب ایرانی تا قیام
گورو مهاراجا ،کار و بار و اهل و قیامت با روایت نویسنده ارتباط
عیالاش را رهاکرد»...
نمیگیرد یک بحث است و این
تا
ایرانی
این که مخاطب
قیام
که شخصیت نارایانا ،هم در این
ارتباط
نویسنده
قیامت با روایت
قسمت و هم در ادامه مصنوعی
این
و
است
بحث
نمیگیرد یک
و ساختهی ذهن یزدانجو است و
در
هم
نارایانا،
که شخصیت
این
غیر قابل باور ،بحث دیگری .آوردن
مصنوعی
ادامه
در
قسمت و هم
اسامی عجیب و غریب و اضافه در
و ساختهی ذهن یزدانجو است و کل کتاب فراواناند.
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غیر قابل باور ،بحث دیگری .آوردن اسامی عجیب
و غریب و اضافه در کل کتاب فراواناند.
.۲روایتهای ساعدی و دست باالی او گارسیا
مارکز و نویسندگان ادبیات آمریکای مرکزی را
که ورق بزنی ساختار متفاوتی از فرمهای کالسیک
داستانی خواهی دید .طوریکه واقعیت و خیال در
هم آمیخته میشوند و نحوهی شخصیتپردازی،
کشش قصه ،دیالوگها ،بحرانها ،پایان داستان و...
با نگاه جدیدی روایت میشوند؛ آن هم در حالتی
که قصه کام ً
ال واقعی به نظر میرســد و افسانهها
در جنبهی رئال قصه حل میشوند .خواننده گویی
داستانی تمام ًا واقعی را میخواند .بخشی از روایت
ساعدی در عزاداران بیل در همان شروع قصهی
اول کمک زیادی خواهد کرد برای آشنایی جزئی
با ســاعدی و دنیای داســتانهایش و صد البته
مقایسهای درست با باران بمبئی یزدانجو.
« میخــوای بری؟...کدخــدا ایســتاد .پاپاخ
هم ایســتاد .هر دو کله را نــگاه کردند .کدخدا
گفت«:حال ننه رمضان خرابه .می برمش شهر »
پنجرهی دیگری باز شد .کلهی مرد دیگری آمد
بیرون و گفت« :عصر که حالش خوب بود .نبود؟»
کدخدا گفت« :عصــر خوب بود امــا حاال دیگه
نیست .راسی اگر پیرزن بمیره .چی کار بکنم؟ ها؟
اسالم ،چیکار بکنم؟ پسره را چه کار بکنم؟...پاپاخ
که دید کدخدا گرم صحبت اســت .نشست کنار
استخر ،پوزهاش را گذاشت رو پنجههاش و چشمها
را بست»...
همانطور که میبینید قصه کام ً
ال واقعی است.
افسانه هم دارد .صدای زنگولهها ،دیدن ننه توسط
رمضان بعد از فوت او و جان بخشی که برای پاپاخ
در داستان شکل گرفته و ...همه افسانههای روایت
اســت .اما خواننده احســاس نمیکند از واقعیت
خارج است .رفتارهای پاپاخ کام ً
ال منطقی و واقعی
است درصورتی که افسانه هم هست؛ و همین طور
سایر قصههای ســاعدی مثل گاو مشدی حسن
یا ســگ خاتون آبادی عبــاس در همین کتاب،
خواننده را نگه میدارد .تازه شــخصیتهای زنده
با دیالوگهایی که درســت سر جایشــان قرار
دارند و قصه را پیش میبرند .در همان شــروع
همهی شخصیتها نشــان داده میشوند .بحران
از همان خط اول شروع میشــود و قصه خواننده
را سرجایش میخ کوب مینشــاند؛ بهدور از زدن

حرفهای اضافه .حاال سراغ باران بمبئی یزدانجو
بیاییم .ده صفحهی اول مانترا را میشــود در سه
صفحه خالصه کرد .بدون وارد شدن کوچکترین
آسیبی به جریان قصه .بیشتر بخش معرفی نارایانا
اضافی است .اسامی قصه خواننده را عصبی میکند.
متنی که در بند اول آورده شــد حاکی از اتفاقات
عجیب و اسامی خســته کنندهی روایت یزدانجو
برای پیدا کردن نارایانا اســت .شخصیت مانی را
میشود دور انداخت .خیاالت نارا بر واقعیت قصه
غلبه کرده اســت .قصهی اول پایــان خوبی دارد
و مقدمهای برای شروع ســایر روایتهای کتاب
اســت .همهی افراد مهم قصــه در پایان روایت
اول وارد میشوند .شخصیتهای قصه گنگاند و
خیالی .شخصیت اصلی قصه برای خواننده تا آخر
کتاب نامعلوم میمانــد؛ و تازه راویِ روایتها هم
خودش اســت .اگر هر ن ُه روایت باران بمبئی را
هم بخوانی هیچ ارتباطی با راوی برقرار نمیکنی.
راوی در افســانههای روایتها خــودش را گم
کرده است .و چون گم شده نمیشود با او ارتباط
گرفت .در تئوسوفیســت انگار شــخصیت اصلی
خبرنگاری است که فقط سئوال میپرسد و با دقت
زیاد زمینهی قصه را توصیــف میکند .مهاراجه
هم در تئوسوفیســت فقط و فقط حرف میزند و
دیالوگهای طوالنی و گاه بیارتباط با قصه دارد.
یزدانجو جایی اعتراف کرده است به نامعلوم بودن
شــخصیت اصلی .تو فقط میتوانی خود نویسنده
را جای شخص اول داســتان بگذاری .همین .در
صورتی که در عــزاداران بیل ایــن امکان وجود
دارد که خواننده هرچند برای لحظاتی خودش را
جای سگ خاتون آبادی عباس هم بگذارد .چون
کام ً
ال واقعی است و دارد نفس میکشد .به همین
راحتی .در «دوالوکا یا میــدان خدایان» «،در برج
خاموشی»« ،تئوسوفیســت» و «باران بمبئی» هیچ
اتفاق جدیدی نمیافتد .افســانههایی که کام ً
ال بر
متن غلبــه کردهاند ،شخصیتهاشــان گنگاند،
شروع داســتانها خوب نیســت و دیالوگ هایی
که هر از چندگاهــی از کادر قصه بیرون میزنند.
نویســنده بخصوص در تئوسوفیست پرگویی را با
قصهگویی خلط کرده است .در تئوسوفیست روایتی
از حضور راوی در یک کاخ بزرگ است که در هر
تاالر تابلوهایی دیده میشود و همهی گفتوگوی
راوی ،با مهاراج ْه راهنمای کاخ است .دوگانگی و

تضادی در این سه قصه مشاهده نمیشود .در بیل ساعدی کل روستا به جان
هم میافتند که آیا سگ خاتونآبادی در روستا بماند یا نه؟ عباس با جوانهای
روستا درگیر میشود و همه زندگیشــان را رها میکنند که ببیند سرانجام
مشدی حسن و گاوش چه میشود.
خاویر ،مرد معجزات بهترین قصهی یزدانجو در باران بمبئی اســت .چون
دیالوگهایش در خدمت قصه اســت .شخصیت راوی پرداخت بهتری دارد.
راوی و نامزدش سارا وارد گوآ میشوند و روایتی شکل میگیرد .درامیکه بین
رمضان و دختر مشدی بابا در قصهی اول ساعدی ایجاد میشود کجا و درام
سارا و راوی« .البته اگر بشود گفت درامی اتفاق افتاده .درام میناکشی و راوی
روایت جالب تری دارد» .روایت قصه خواننده را غافلگیر میکند چرا که تصمیم
خاویر برای رفتن و نرفتن عوض میشــود و خواننده دوست دارد بداند قرار
است مردم گوا تصمیمات خاویر را عملی کنند یا نه.
.۳چه خوب بود اگر میشــد میناکشــی را در «االهه» پیدا کرد و از او در
باب هندوســتان و معضالت اجتماعی مردم آن پرســید .تازه میشد جلوی
خودکشیاش را هم گرفت .هند شــخصیِ روایتهای یزدانجو به واقع جهنم
است .جهنم .کتابی که نه مخاطبان ایرانی خودش را راضی میکند و نه مردم
بمبئی و بنارس را؛ و بهتر است بگوییم نه هیچ کدام از مردمان بلوک شرق.
یکی از ویژگیهای اساسی ساعدی عدم قضاوت شخصیتهای قصه و نیاوردن
نظرات شخصیاش در ماجراهایی که روایت کرده است .در مرگهای مادر
ترزا همهی افراد قصه وحشی و مریض هستند و هیچ امیدی به رهایی جامعه از
شر آنها نیست .چند نفری آمدهاند آنها را نجات بدهند .یکی توماس و دیگری
آنگس که راوی برای کمک به آنها آمده است و حفاظت از آنگس ایرلندی در
مقابل وحشیان اقامتگاه مادر ترزا .در خاویر مرگ معجزات ،مردمی وحشی را
میبینی و چند نفر از کشیشان اسپانیا به آنجا وارد میشوند تا کمی آدمشان
کنند و اندکی فرهنگ درست زندگی یادشــان دهند .تا اینکه راوی خودش
را خاویر جا میزند و وارد روستای گوآ میشود و بدبختی مردم آن منطقه را
مشاهده میکند .جایی در تئوسوفیست جای مهاراجه حرف میزند و سر زبان
شخصیت حرف میگذارد و جایی میگویید هر کاری به هندوها سپریدیم گند
زدند و در عوض ایتالیاییها کارشان بینظیر بود و بعد میگوید :میخواهم کار
هندوها را به ایتالیاییها بدهم تا خرابکاری آنها را سر و سامان بدهند .اینکه
یزدانجو چند ســالی هندوستان
زندگی کرده جای بحث ندارد .او
هر نگاهی که به مردم هندوستان
در تئوسوفیست روایتی از
دارد محترم است؛ اما کسی که
حضور راوی در یک کاخ
دارد قصــه میگوید حــق وارد
بزرگ است که در هر تاالر
کردن نظرات شــخصی ،خودش
تابلوهایی دیده میشود و همهی
را ندارد .در اینصورت او دیگر
توگوی راوی ،با مهاراج ْه
گف 
داستان نویس نیست ،توریستی
راهنمای کاخ است .دوگانگی
اســت که دارد تجربیاتش را «
و تضادی در این سه قصه
در ِ
قالب رمان»بیــان میکند؛ و
مشاهده نمیشود
این در «قالب بودن» تما ِم مشکل
کار است.
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بارانبمبئ ی

زمان در «باران بمبئی» نوشتهی پیام یزدانجو
دانیال حقیقی
http://alefyaa.ir/?p=4354

پس از سه اثر داســتانی ،باران بمبئی بیشــک اولین اثر تامل برانگیز پیام
یزدانجو است که میطلبد با دقت بیشــتری به ظرفیتهای متن او نگاه کنیم.
به نظر من ،زمان و برخورد نویسنده با آن در این مجموع ه داستان که میتواند
به عنوان یک نواالی برش-پرش هم در نظر گرفته شود ،گرانیگاهی است که
میشود با مداقهای اجمالی درش به روش فکری یزدانجو نزدیک شد.
باران بمبئی در واقع ،شرح ماجراهای روشنفکرانهی شخصیتی بینام و چهره
است که برای تحصیل و دانش اندوزی از ایران به هند سفر کرده .دنبال کردن
خط سیر زمانی که اتفاقا مقطع هم هست میتواند به فهم بهتر اثر کمک کند.
عالوهبر این ،یزدانجو با دست بردن در ارتباطی که شخصیت راویاش با زمان
ش ادبی در حدی
در ذهنش و به طبع آن شکل و روش روایتگریاش دارد ،ارز 
آفریده.
اولین داستان کتاب «مانترا» یک سال پس از سفر راوی به هند اتفاق افتاده
است .وقتی او به دیدن دوستش مانی به دهلی میرود تا به همراه یکدیگر یکی
از متون کهن هندی را به فارسی ترجمه کنند .سرتاسر این داستان یا این برش،
شرح و تفسیری است بر موضوع ترجمه .اینکه چطور میشود حتی از زبان مبدا
به زبان «مبدا» ترجمه کرد یا از زبان مقصد به زبان «مقصد» و از زبان متنافر با
زبان مبدا وارد متن اصلی شد و قس علی هذا .یک معمای الینحل! که به زیبایی
هر چه روشنفکرانهتر ،یک « امر محیرالعقول واقعی» میآفریند.
«دلوکا یا میدان خدایان» داســتان دوم یا به تعبیــری ،اولین پرش کتاب
است به برشی از ســفر شــخصیت-راوی به درون معبدی که ناگهان تغییر
حالت میدهد و از مسیر دگرگون کردن زمان ،فضا هم به ریخت کارناوالی در
میآیدکه راه گریزی از آن نیست
مگر آنکه بپذیــری «خدایگونه
شوی» و به بیان بهتر شخصیت
باران بمبئی در واقع ،شرح
راوی بپذیــرد تــا وارد بــازی
ماجراهای روشنفکرانهی
کارناوالوارهی معبد شــود .که
شخصیتی بینام و چهره است
اگر بپذیرد هم باز نمیتواند از آن
که برای تحصیل و دانش
کارناوال خارج شود .خروجی که
اندوزی از ایران به هند سفر
ورود است .امر محیرالعقول واقعی
کرده .دنبال کردن خط سیر
دوم کتاب!
زمانی که اتفاقا مقطع هم هست
در داستان ســوم ،شخصیت
میتواند به فهم بهتر اثر کمک
میناکشــی ،معشــوقهی راوی
کند
وارد این بازی میشــود و اتفاقا
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دیگــر نمیتواند از آن خارج شــود .او خودش را
خدا یا االههای میپندارد و تنهــا راه گریز از این
نفرین خودکشــی اوست که در داســتان چهارم
کتاب یا بــرش چهارم از این رمــان مقطع با آن
روبهرو میشویم .زمان در این داستان نزدیک به
داستانهای نوآر میگذرد ،ســنگین و چگال .که
این عکس سبکی داستانهای پیشین کتاب است.
داستان چهارم«کاماسوترای آمریکایی» یک جنایی
درجه یک از آب درآمده با پایانبندیای که فقط
از استادان اعظم ادبیات نوآر انتظار میرود .سراسر
داســتان با رکودی رخوتآلود پیــش میرود و
ناگهان در یک چهارم پایانی ،رفته رفته ریتم تندی
میگیرد تا در دو سه جملهی نهایی ،چنان ضربهای
به خواننده وارد شود که ادامهی کتاب را به وقتی
دیگر موکول کند .این ضربه ،نه با جادوگری که با
کار کردن با ریتم و ســرعت در داستان به دست
آمده .درست مانند داســتان آن نقاش افسانهای
که کالوینو مثال میزند در کتاب شش یادداشت
برای هزارهی بعدی .آنجا که نقاش پس از سالها
که همه را برای کشــیدن خرچنگ معطل کرده،
ناگهان در عرض چند لحظه ،قلم به دست میگیرد
و طرح نرمتن را روی کاغذ میآورد .آنهم کامل
ترین نرمتنی که تا به آن زمان کســی روی کاغذ
ترسیم کرده.
«مرگهای مادر ترزا» تنها داســتانی از کتاب
است که ســعی میکند برای بیشمار سواالتی که
راوی پیش روی خواننده میگــذارد کمی جواب
دست و پا کند یا دست کم تالش میکند .هرچند
که این تالش ،در بستری غیرعادی اما رئالیستی
راه به جایــی نمیبرد وقتی مــرگ را هم چارهی
کار نمیبیند .اینجا نویســنده نــه در بعد روشها
و شــیوههای روایت ،که معنا را در بستر معرفت
شناسی خلق میکند.
«تئوسوفیســت» هرچند که اصال داستان بدی
نیست اما در قیاس با سایر داســتانهای کتاب،
ضعیف تر است .چرا که عالوه بر یکنواخت بودن

روایت ،در بعــد معرفتی هم داســتان تکرار آن
چیزهایی اســت که در قطعات پیشین این رمان
باز به شیوهای بهتر بیان شدهاند .داستان سیاحت
راوی در باغی نه چندان معمول با تاریخی پیچیده،
محیرالعقــول منتها بــاز هم کامــا واقعی :وقتی
سرنوشتهای متولیان باغ ،امتداد یک سرنوشت
مشترک است و زندگی هرکدام بخشی از یک کل
بزرگ تاریخی را شــکل میدهند و خود را دقیقا
امتداد وجود پیش از خود میدانند.
«برج خاموشی» ایدهای را که در داستان قبلی
با آن تمرین شــده بود به نهایتش میرســاند.
راوی به درون منطقهای ممنوع وارد میشــود
و زمان به کل از حرکت میایســتد .یزدانجو با
ظرافت هرچه استادانهتر این کار را کرده وقتی
در انتهای داســتان ،زمان هم به انتهای خودش
میرسد .جایی که ریتم کند کتاب با صحنههای
شالق خوردن و مصیبتبار راوی میل به تندتر
شــدن ســرعت را در مخاطب باال میبرد اما
نویسنده خودآگاهانه از تن دادن به این خواسته
طفره میرود .مخاطب میخواهد ،شخصیت راوی
که حاال مجبور است چون اسب گاری را بکشد،
هرچه سریعتر این کار را بکند و خودش را از شر
شــاقهای نگهبان منطقه ممنوعه برهاند .اما او
نه یک اسب که یک انســان معمولی است .یک
هاردبویلد است .اینجاســت که زمان ذهنی در
ارتباط با زمانی که در واقع جعل داستانی زمان
واقعی است در تقابلی درون متنی با یکدیگر قرار
میگیرند و نوشــتار حلقهی واسط زمان ذهنی و
کهنالگویی ما و زمان واقعی و فیزیکی میشود.
ی زیبای این داستان تا مدتها در ذهن
پایانبند 
زنده میماند :وسط دخمه دایرهی بزرگ دیگری
بود و آن وسط انبوه اســتخوانها تلنبار شده بود.
گودال عمیق احتماال همان استودان بود اما نشانی از
استوبان نمیدیدم .آفتاب به سمت غروب میرفت
و کف اســتودان روشن نبود .ســرم را خم کردم
تا بهتر ببینم .ســایهام روی تل استخوانها افتاده
بود(یزدانجو  .)134 :1395تصویرسازی بدیع که
نیاز به تخیلی قوی دارد.
«خاویر مرد معجزات» شرح سفر زوجی جوان
و به بحران رســیدهای اســت که با معنویت یک
کشیش در صدههای پیشین آشنا میشوند .آنها
به جایی سفر میکنند که نه روی نقشه وجود دارد

و حتی جای مشــخصی دارد .جزیرهای که در اذهان شخصیتها شکل گرفته.
مکانی محیرالعقول ،منتها باز هم کامال باورپذیر و رئالیستی! روایت این داستان
گاه چگال ایستاست ،که در نیمهی اول این چنین است وقتی شخصیتها بیشتر
میل به اقامت کردن دارند و زمانی که قصد سفر و ماجراجویی میکنند ،سبکی
قصه ،خواننده را به دنبال شخصیتها از این ســو به آن سو میکشاند .چنین
تباینی در ضربآهنگ ،به موازات وضوح در تصویرسازیها کیفیتی واقعا ادبی
آفریده است که تاثیر ذهنی ماندگاری میگذارد.
باران بمبئی ،آخرین قطعهی این پازل دفورمه ،روایت ارتباطی اســت که
شــخصیت اصلی و یکی دو تن دیگر با تجربهی زیسته و ذهنی صادق هدایت
در هند دارند .راوی ،دوســت فیلمســازش و رفیق هندی بازیگرشــان قرار
است دربارهی بوف کور و هند فیلمی بســازند .این سه نفر ،در انتهای داستان
درمییابند به نوعی با هدایت و راوی بوف کور ،نه سرنوشــتی متوالی آنطور
که در تناسخ بودیستی به آن اعتقادی هست که «سرنوشتی مشترک» دارند.
سرنوشتهایی ادامهدار و در امتداد و ارتباط با هم .این را شخصیت کریشنا،
بازیگر آماتور هندی درمییابد وقتی پس از مرگ پــدرش در حال و هوایی
معنوی درمیابد که سرنوشت او و پدرش اشتراکات ناگزیری دارند .دریافتی
که همانقدر محیرالعقول است که واقعی ،وقتی سایهی پسر هم مانند نمایهای
از پدر ،پلههای همان برج را از پی گربهای که بلد راه اســت ،باال میرود .این
ایدهای است که به مدد ساختن دستگاهی متنی در ارتباط با زمان تاریخی ،زمانی
فیزیکی و زمان ذهنی نویسنده توانسته به آن بپردازد.
زمان در تک تک این داستانها عنصر اصلی ســازندهی فضای آنهاست.
فضاسازی کامال با شکلی که زمان در حرکت است انجام گرفته و یزدانجو به ما
نشان میدهد که چنین رفتار خالقانهای با زمان تا چه اندازه حائز ظرفیتهای
ادبی و زیباشناختی است .ساختن دســتگاهی ذهنی و درونمتنی از زمان-فضا
شــاید یکی از قویترین روشهایی باشد که میشــود به مدد آن بازنمایی از
روابط فضا و شخصیتها داشت به شکلی که الحانی از واقعیت را هم ضمیمه
داشته باشند .درواقع ،این که نوشته شــدن از برخی داستانهای این کتاب،
استادانه توصیف شــد ،نه یک تمجید که یک واقعیت است .چرا که به نظر
میرسد یزدانجو جای آنکه به عناصر داستان به شکل سنتی نگاه کرده باشد،
به متن همچون یک فضا نگریســته که میبایست آن را طراحی کرد و مکان
برای پرسه زدن و کشف و شهود
در آن ســاخت .غیر از این ،در
یک بررسی فاصلهدار و انتزاعی،
یزدانجو جای آنکه به عناصر
میتوانیم کمی بــه ارتباطی که
داستان به شکل سنتی نگاه
زبان با زمان به شــکلی ضمنی
یک
کرده باشد ،به متن همچون
برقــرار میکند پی بریــم .این
بایست
فضا نگریسته که می
ارتباط ،روشی استعاری است در
برای
مکان
آن را طراحی کرد و
توضیح معنای فضا یا آنچیزی که
در
شهود
و
پرسه زدن و کشف
گاستون باشالر آن را «بوطیقای
آن ساخت
فضا» مینامد .یعنی آنچه از فضا و
زمان ،در سپهر ادراکی و ذهنی ما،
موثر برجا میماند.
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زندگی در خیابان انتخابات
یادداشتی بر رمان «ما اینجا داریم میمیریم»
فرزانه رحمانی
http://alefyaa.ir/?p=4236

ِ
داستان روایت زندگی دو خواهر است که در آپارتمانی در محلة
این کتاب،
یوســفآباد تهران زندگی میکنند؛ زندگیای سراسر تضاد و تناقض .در کنار
این دو خواهر زندگی آدمهای دیگری که به شــکلی به آنها مربوطاند ،روایت
میشود؛ از همسایهها و دوســتان تا برادرزادهشان ما با روایتهای متعددی از
ِ
ترکیب فضای
این آدمها در فضای انتخاباتی کشور روبرو هستیم .حسینیان با
فانتزی حضور چند پری با واقعیت داستانیِ زندگیِ مردم روزگار ما ،دست به
خلق روایتی مدرن زده است .روایت زندگی آدمهای راهگمکردهای که رؤیاهایی
در سر دارند که برایش تالشــی نمیکنند و مانند پریهای داستان منتظرند تا
کسی با چوب سحرآمیز بیایید و آنها را به ســرزمین خوشبختی برساند .تمام
آدمهای داستان بهدنبال چیزهایی هســتند که ندارند یا روزگاری داشتهاند و
حاال فقط حسرت داشتنشان برای آنها مانده است .پری یکی از دو خواهر اصلی
داستان در جستجوی شوهر است و خواهرش گوهر در حسرت از دست دادن
دوستش توران .برادرزادهشان در جستجوی محبت و گرفتن پول از عمهها است
و دختر دانشجوی همسایه در جستجوی بردن روحانی در انتخابات .آدمیزادی
که پریها او را کوچک کردهاند تنها نگران پرداخت قسطهای عقبافتادهاش
است و اضافهکاری بیشتری که همکارانش در نبود او خواهند گرفت .زن همسایه
به دنبال از دور خارج کردن رقیب و نگه داشــتن شــوهر و پریهای داستان
به دنبال چوب سبز پری برای برگشــتن به جنگل .همه و همه در جستجوی
خوشبختی گمشدهشان هستند .روایت مریم حسینیان نوگرا است و در هر فصل
راوی تازهای برای داســتان رو میکند و با کنار هم قــرار دادن راویان واقعی
در کنار شــخصیتهای جادویی پریها ،قصد دارد فضای جامعة امروز ایران
را در بوتة نقد قرار دهد :جامعهای که سراســر تضاد و تناقض است و میتوان
نمونة کوچکش را در خانة دو خواهر اصلی داستان دید .جامعهای که هیچکدام
از آدمهایــش واقعی نیســتند،
همانگونه که پریهای داســتان
واقعی نیستند .حسینیان در «ما
روایت مریم حسینیان نوگرا است
اینجــا داریم میمیریم» بیشــتر و در هر فصل راوی تازهای برای
از آنکه شخصیت بســازد تیپ داستان رو میکند و با کنار هم
ساخته است .هریک از آدمهای قرار دادن راویان واقعی در کنار
داستان به شکلی نمونهای از افراد شخصیتهای جادویی پریها،
جامعه را در خود دارند و وقتی با قصد دارد فضای جامعة امروز ایران
روایت خاص خودشــان خواننده را در بوتة نقد قرار دهد :جامعهای
را مخاطب قــرار میدهند ،از او که سراسر تضاد و تناقض است و
میخواهند که دنیا را از چشمان میتوان نمونة کوچکش را در خانة
آنها بنگرد .گوهر کــه در نقش دو خواهر اصلی داستان دید
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یک مصلح اجتماعی اســت و میخواهد جامعه را،
خواهرش را ،خانهاش را ،پاک و منــزه نگه دارد؛
پری ،خواهرش که در ولنــگاری و خوشگذرانی
سرآمد است؛ زن همسایه که در نقش زن خوب و
تمیز و کارکن در تالش است تا شوهرش را بهزور
کنار خودش نگه دارد؛ مژگان دختر دانشــجویش
که فقط به پیروزی کاندیدای محبوبش فکر میکند
و خاطرخواهــش را مجبــور بــه رأی دادن به او
میکنــد و دیگرانی که در داســتان حضور دارند.
تعدد راوی ،داســتان را یک اثر چندصدایی کرده
است .حسینیان تا دوسوم پایانیِ کتاب سعی دارد
جهتگیری انتخاباتی ویــژهای نکند و صدای تمام
آدمهای داستان را در مورد فضای انتخاباتی حاکم
بر داستان به گوش مخاطب برساند .اما میتوانست
پایان هوشــمندانهتری برای رمانش رقم بزند اگر
پیروز انتخابات را اعالم نمیکرد .دو خواهر مدام از
صدای تق و توقی که از گوشة آشپزخانه میشنوند و
نمیدانند از کجاست شکایت میکنند و هیچ کاری
نمیکنند .صدا از پریها است .پریهای گم کرده
راهی که در آشپزخانة این دو خواهر گیر افتادهاند
ِ
جهان خود را ندارند .مسئلة
و قدرت بازگشت به
پریها در این اثر هم جنبه استعاری دارد .نمونهای
تمثیلی از آدمیزاد ره گم کردة روزگار ما که پیر و
مرادش را از دست داده و حاال دیگر نمیداند چطور
در این جامعة تاریک راه اصلی و خیر را بیابد و در
تشخیص سره از ناسره دست به انتخاب زند« .دم
کیوسک رســید .روزنامهها و مجلهها ردیف چیده
شده بودند روی زمین .آجر هم گذاشته بودند روی
چندتاشان تا باد نبردشان .هیچ تیتر به درد خوری
نداشــتند .همهاش دعواهای انتخابات بود .مناظرة
کی با کی؟ چه فرقی داشت کدامشان رییسجمهور
شود؟ وقتی قیمتها پایین نیاید چه فایدهای دارد؟
وقتی آلودگی هوا باشــد و مردم نتوانند گوشت و
مرغ و تابلوفرش بخرند ،چه چیز خواندنیای دارند؟
سرش را برگرداند و راه را کج کرد ...وقتی توی ریة
مردم سرب باشــد چه فرقی میکند احمدینژاد
باشد یا محسن رضایی؟ یا حداد عادل؟ یا نمیدانم
آن یکی دیگرشان که خوشقیافهتر است و عمامه
سفید دارد؟ همین شیر کمچرب از همهچیز مهمتر
نیست؟ حتی انتخابات؟» ص39
«ما اینجا داریم میمیریم» قصة آدمهاییست
که در خیابان انتخابات زندگی میکنند.

مادار یم می میر یم

پریهای رنگی با دستهای تهی

نقد رمان «ما این جا داریم میمیریم» نوشتة مریم حسینیان
آناهیتا آروان
http://alefyaa.ir/?p=4262

اگر بپذیریم که جهان امروز ،مجموعهای اســت از تناقضها «ما اینجا داریم
میمیریم» با عنوان هوشمندانهاش و با روایت زندگی موازی و تمثیلیِ پریانههایی
که در دنیای آدمها و جهان تاریکیها گم شــدهاند ،روایتگر بخش کوچکی از
زندگی تهی و تَنگ آدمهای بســیاری اســت که در جهانی گسترده اما سرشار
از تناقضها ،رنجها ،بیتفاوتیها ،ترسها و تنهاییهــا گرفتار آمدهاند با اینحال
مهمترین کشمکش رمان نه رویارویی شــخصیتها با جهانی متناقض بلکه کنار
آمدن آدمها با آدمها است؛ کســانی که بههر دلیل ناچار به تحمل یکدیگرند.
رمان روایت زندگی گوهر و پری است و گروهی از آدمهای پیرامون آن دو .گوهر،
فرهنگی بازنشستهای است که هرگز ازدواج نکرده و سخت پایبند به هنجارها،
اخالقیات و سنتها است و پری خواهر کوچکتری که دو ازدواج ناموفق را پشت
سر گذاشته و برخالف خواهر بزرگاش بیاعتنا به پایبندیهای اخالقی اجتماعی
همچنان به دنبال تجربههای تازه است .هیچیک از این دو حاضر و یا قادر به درک
دنیای دیگری نیست و این بیگانگی و تنهایی به تعداد تمامی شخصیتهای رمان
تکثیر میشود .اگرچه اثر در پرداخت به جزئیات و فضاسازیها موفق عمل کرده
اســت و خواننده در هر فصل ناظر جزئیات قابلتوجهی از زندگیهای در کنار
هم اما از یکدیگر بیگانه است اما فصل روایت فانتزی پریانهها که یک در میان
بین سایر فصلها و به تناوب تکرار میشود حکایت دیگری دارد .این فصلهای
فانتزی و البته کنایی و تمثیلی که درواقع نوعی تلمیح ظریف به پریای شاملو نیز
هستند و خواننده را به یاد آنها میاندازند ،نهتنها فضای باورپذیر و جذابی ایجاد
نکردهاند بلکه یکدستی کار را برهم زده و زبان اثر را در فصلهای موردنظر ،از
دایرة رمان بزرگسال خارج و به رمان نوجوان نزدیک کردهاند .تنها در فصل آخر
است که پیوند میان فانتزی و رئال ،طنز مطبوعی آفریده که میتوانست از ابتدا با
چهارچوب و پرداختی درستتر در تمامی اثر بهکار رود.
رمان با این جملهها آغاز میشود« :خانم بودن به چه درد میخورد؟ مهم این
است که دو تا توی دهان مردک بخورد و خوب بفهمد وقتی یک خانم چهلوسه
ساله روبهرویش ایستاده و میگوید ده تا قیف خالی بستنی به من بده آنطور پوزخند
نزند » ...از همین نخستین سطرها به نظر میرسد اثر در تالش است تا روایتگر
دنیایی زنانه باشد یا راوی دنیای زنانی که در چهارچوب داستان میزیند .اما حتی
اگر با رویکردی فمینیستی (به معنی دور زن محور در این رویکرد از  1920تاکنون)
به این رمان بنگریم ،نویسنده در ارتقا و یا انتقال حس زنانه چندان موفق نبوده است.
شاید یکی از عمدهترین دالیل شکست یا دستکم عدمتوفیق قابلانتظار در این
زمینه ،کنار هم قرار دادن طیف وسیعی از زنان بهظاهرمتفاوت اما درواقع شبیه به
هم و همرنگ ،در اثری واحد است :زنانی که تقریب ًا همه مثل هم فکر میکنند یا اگر
مثل هم فکر نمیکنند ،مثل هم حرف میزنند ،مثل هم عمل میکنند و به یکاندازه
درگیر پوچیها و بیهودگیهای جاریاند و نهایت آمال و آرزوها و نیز حسرتها و

رنجهایشان یا انزواطلبی است یا اغواگری یا پیداکردن
شوهر و راضی نگاه داشتن او .در خوشبینانهترین نگاه
میتوان پنداشت نویســندة اثر بر آن بوده تا نشان
بدهد که چگونه زندگی اغلب زنان اطراف ما (البته
نه همة زنــان) در اقیانوســی از بیهودگیهای مدام
اللآور و ترسناک و
و دلخوشــیهای بیمحتوای م 
دلواپســیهای کممایه موج بر میدارد و بهسرعت
غرق میشود اما نکته اینجا است که تنها پرداختن
به بیهودگی و پوچی زندگی این زنها یا این آدمها چه
ارزش انسانی قابلتأمل و ناشناختهای دارد یا چه حس
ویژهای در جان خواننده بر جای میگذارد که بتوان
در اثری صد و چند صفحهای به آن پرداخت؟ هیچ
نوری از درون ،هچ امید روشنی ،هیچ تغییری و هیچ
حرکتی وجود ندارد؛ همه یا ته فنجانهای قهوه بهدنبال
سرنوشتشان هستند یا منتظرند تا پریهای سبز و
زرد خوشبختیهای کوچکی توی جیبهاشان بگذارند.
در تمامی اثر نگاه آگاه و دردمندی نیست تا بتواند
الیههای زندگی این آدمها و بهطورمشخص این زنها
را کنار بزند و حسهای ناب مدفون شده را کشف
کند و به نمایش بگذارد .آن ِ
«آن» شــگفت ،بخشی
از آن هوشیاری ناب هنرمندانه غایب است حضور
ندارد تا بتواند گوهر از دل ســنگ برکشد« .گوهر»
که میتوانست نمایندة چنین دیدگاهی باشد در میان
وسواسها و تنگناهای فکریاش زندانی است و تحلیل
میرود .یا «مژگان» که تحصیلکرده است و دانشجو و
کتابخوان از قاعدة سایر زن ها مستثنی نیست و درگیر
کردنش با جریان انتخابات و بکارگیری زمان تاریخی
انتخابات در اثر نیز بهشدت غیرضروری و باسمهای
شده است تاآنجا که میتوان بهکلی آن را حذف کرد.
بنابراین خواننده از ابتدا تا انتها فقط و فقط شاهد تقالی
کسانی است که همگی از مرد و زن در جهل مرکب
خویش دست و پا میزنند.
«ما این جا داریم می میریم» روایت زندگی آدمهای
در حال مرگ نیســت ،بلکه یادآور اشارة بسیار تلخ
«فروغ» برای اندیشیدن به حقیقت یأسآوری است
که تکرار میشود؛ زندههای این رمان چیزی به جز
تفالة یک زنده نیستند.
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داستان

تبلیغات به جای ادبیات!

مادار یم می میر یم

نقد داستان «ما اینجا داریم میمیریم» نوشته «مریم حسینیان»

فردین آریش
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«ما اینجا داریم میمیریم» ،از یک منظر ،نمونهای کامل و تمام عیار است که
میتوان نامشان را گذاشت «داستانهایی برای نخواندن» .داستانهایی که به
جای روایت قصه و خلق تجربهای معین  -هرچند کوچک و ساده -میکوشند با
دستاندازی به تمهیدات گوناگون ،آگاهانه یا از سر نابلدی ،کوالژی از عناصر
نامربوط و ظاهرا پیچیده را به اسم داستان در اختیار مخاطب بگذارند .و به این
ترتیب مخاطبی را که به درستی تحمل خواندن و پیگیری چنین اثری را ندارد به
این اشتباه بیندازد که نکند مشکل از دانش و درک محدود اوست و نه کتاب!
در ادامه میکوشم دالیلم را برای اثبات ادعایم توضیح بدهم.
اولین مشکل «ما داریم اینجا میمیریم» تعدد راوی است .کتاب با راوی اول
شخص شروع میشود  -چه کسی است؟ نمیدانیم! -صفحه بعد و خیلی زود،
راوی به دانای کل محدودی تغییر میکند که درباره گوهر و پری (دو خواهر،
یکی ترشــیده و یکی مطلقه) توضیحاتی میدهد .بعد دوباره راوی اول شخص
میشود که اینبار میفهمیم پری است .تا پایان کتاب گاهی هر بخش ،یک و
عموما چند راوی دارد و روشن نیســت چرا همه کتاب یک راوی ثابت ندارد
و مثال تغییر از راوی اول شخص به دانای کل محدود چه اثری روی پیشبرد
قصه و نزدیک شدن مخاطب به آدمهای داستان دارد؟ اینطور نیست که فقط
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با روایت اول شخص پری روبرو باشیم و حتی در
نیمه دوم کتاب شخصیتهای فرعی و بیکارکردی
مثل ســیروس (برادرزاده گوهر و پری) هم راوی
میشــوند و تا انتهای کتاب مخاطــب با روایت
آدمهای جدید روبرو میشود که اهمیت چندانی
ِ
داستان نداشته کتاب ندارند و به راحتی میشود
در
آنها را کنار گذاشت .مشکل اصلی این جابجاییهای
مدام و مکرر راوی این اســت که مخاطب باید با
آغاز هر بخش -و حتی قسمتی از هر بخش که با
سه تا ستاره جدا شده است -مدت زمانی را صرف
تشــخیص راوی کند و این یعنی خلل در همراهی
و همدلی مخاطب با «قصه» و شــخصیتهای آن.
ادبیات معادالت دیفرانسیل نیست و قرار نیست
مخاطب برای فهــم روابط شــلوغ  -و نه لزوما
پیچیده -داستان مغزش را به کار بیندازد که این
خود به منزله بیرون آمدن از داستان و بهمخوردن
تجربه حسی مخاطب است.
گیرم کســی هم نوشته باشــد این تعدد راوی
به خاطر ایجاد چندصدایی اســت .اما منطق این

رابطه (تعدد راوی مساوی اســت با چندصدایی)
روشــن نیســت و در آثار بزرگان تاریخ ادبیات
مثل؛ مثل داستایوســکی ،بالزاک و دیگران ،مثال
نقضهای بســیاری برای آن یافت میشود .این
بزرگان با روایتهایی اساســا خطــی و تنها یک
راوی ،با خلق شــخصیتهای مانــدگار و مختلفی
در رمانهایشان چندصدایی را درس دادهاند .در
واقع این شخصیتها هستند که  -اگر شکل گرفته
باشند -حامل صدا هستند و نه لزوما ازدیاد راوی.
برای همین در مورد داستان مریم حسینیان نتیجه
کار نه چندصدایی ،که هرج و مرج از آب درآمده
است؛ از این شاخه به آن شاخه پریدنهای مداومی
که به خاطر فقدان قصه و شخصیتپردازی -درباره
این دو مشکل بیشتر خواهم گفت -کالفگی مخاطب
را مضاعف میکند.
بامزهتر اینکه ،البالی ایــن روایتها  -یک در
میان و در ادامه ،چند در میان و باز مثل همیشــه
فاقد هیچ الگو و نظمی -موجودات کوچکی به نام
پریهای جنگلی هــم حضور دارنــد .ظاهرا اینها
قرار است بار سنگین «رئالیســم جادویی» کتاب
را به دوش بکشــند! و البد به همین خاطر مبهم،
نامتعین و غیرشفاف هستند .موجودات ناموجودی
که در سرزمین آشپزخانه انسانها گیر افتادهاند و
مهمترین خاصیتشان در کتاب این است که مدام
حرفهای مثال شازدهکوچولویی بزنند؛ موجوداتی
لوکس و خوشــگل! و صد البته بیارتباط با قصه.
جدای از اینکه ما را از قصه آدمهای اصلی کتاب
بیرون میآورند و به ریتم و کشش داستان آسیب
میرسانند ،کتاب را به شدت دو پاره کردهاند .آش
آنقدر شور است که نویســنده در پایان کتاب با
شــعبدهبازی «ماهرانه»ای آنها را با گوهر (دختر
ترشــیده و بدعنقی که خواهرش را از خانه فراری
داده) روبرو میکنــد و عجیبتر اینکه گوهر حتی
مسئولیت نگهداری این پریهای خوشبختی را به
عهده میگیرد .چه پایانی!
کتاب به جای قصه ،توضیحاتی تکراری درباره
آدمها میدهد .نکاتی بیربط که هیچ بار داستانی
ندارند و صرفا حجم باالیی از اطالعاتی هســتند
که درباره افراد قصه داده میشود .بنابراین با یک
پرگویی زنانه مواجهیم .با پرانتزهای پشت سر هم
و تودرتو که آنهــا را میخوانیم بدون اینکه انتظار
داشته باشیم آنچه خواندهایم به کاری بیاید .برای

نمونه در آغاز کتاب به مهمانی زنانهای اشاره میشود که پری قصد دارد آن
را برگزار کند .بعدتر به جای توضیح خود موقعیت اشارههایی به آن میشود.
این حذف موقعیت آن هم وقتی مخاطب آماده شده با آن مواجه شود بیمعنی
است .از آن بدتر ،خبر مرگ ِ
زن ا ِ ماِسی همسایه است که خودش را پرت کرده
پایین .جدای از روایت نکردن این موقعیت -که مالت خوبی هم دارد -نویسنده،
از ســطح اخبار حوادث روزنامهها فراتر نمیرود و به نقل «خبر» مرگ اکتفا
میکند .در نتیجه مخاطب را از همذاتپنداری با موقعیتها و شخصیتهای
قصه محروم میکند.
این مشکل البته در جای جای کتاب هســت؛ اینکه آدمهای قصه بیرون از
موقعیت و به صــورت مونولوگ حرافی میکنند درباره خودشــان و دیگران.
مشکلی که به شخصیتپردازی کتاب هم آسی 
ب رسانده است .ما به جای دیدن
واکنش شخصیتها در موقعیتهای مهم کتاب ،با صفتهایی روبرو هستیم که
یا راوی یا خودشان به خودشان نســبت دادهاند .پر واضح است که چون همه
اینها بیرون از داســتان و موقعیت و فضا اتفاق میافتند باوری را در مخاطب
برنمیانگیزند.
«ما اینجا داریــم میمیریم»،
آشکارا ،نه شــخصیتی دارد ،نه
حتی تیپی .اینطور نیست که اگر
«ما اینجا داریم میمیریم»،
آد مهای قصهای به شــخصیت
آشکارا ،نه شخصیتی دارد،
نرســند لزومــا تیپ هســتند.
نه حتی تیپی .اینطور نیست
تیپسازی ،یعنی توانایی ساختن
که اگر آدمهای قصهای به
ابعاد آشــنا و مشترک یک نوع.
شخصیت نرسند لزوما تیپ
مثال مژگان حتــی به عنوان یک
هستند .تیپسازی ،یعنی
تیپ دانشجو ساخته نمیشود .چه
توانایی ساختن ابعاد آشنا و
اینکه از دانشــجو بودنش چیزی
مشترک یک نوع
نمیبینیم .فرقــش با مادرش که
غیردانشجو است ،چیست؟ اینکه
در دانشکده حلقه نقد داستان دارند چه اهمیتی دارد؟ اگر نمیگفتیم دانشجو
است رفتارهایش فرقی میکرد؟
در واقع ،دو آدم ظاهــرا اصلی کتاب ،پری و گوهــر -و بقیه حتی فهیمه و
دخترش مژگان -فاقد تشخص هستند .همه یکسره توی ذهنشان به هم بد
و بیراه میگویند و در رفتارها و ویژگیهای شخصی و حاالتشان فرق چندانی
با هم ندارند .برای همین اگر اسم شخصیتها را حذف کنیم ،سخت بشود از
روی تفاوتهای آنها تشخیصشان داد .حتی فهیمه که زن خانهداری است و
فکر میکند پری دارد شوهرش را هوایی میکند ،از یک طرف مجله موفقیت
میخواند و از یوگا حرف میزند و ورزش توی پارک و از طرف دیگر شوهرش
را به خاطر ترک نماز صبح و هیأت نرفتن سرزنش میکند .حتی برای شوهرش
آرزوی مرگ هم میکند در ذهنش ،هرچنــد زود پس میگیرد و خودخوری
میکند .بعد همین فهیمه وقتی از پری حرف میزند هرچه از دهنش درمیآید
میگوید .کامال مثل خود پری .یا مژگان که دانشجوی دانشگاه تهران است و
میخواهد به روحانی رای دهد باز مثل بقیه زنهای کتاب پرحرف است و با
یک فال قهوه دگرگون میشــود و همچنان اهل لیچار است و در آرزوی غش
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غش خندیدن بدون نگرانی از قضاوت شدن توسط مادر! از طرفی ،هیچکدام
از شــخصیتها ســیری را هم طی نمیکنند .پریِ آغاز کتاب با پایان کتاب
فرق چندانی نکرده است .بقیهشــان هم همینطور .نه گذاری اتفاق میافتد نه
تغییری .آدمها ،همه تخت و یکبعدی ،بیآنکه چیزی برشان حادث شود ،دور
خودشان میچرخند و تنها مخاطب را خسته و سردرگم میکنند« .ما اینجا داریم
میمیریم» یک روایت زنانه و البته ضدزن است .بیشتر زنهای کتاب فحاش
و هتاک هستند .شکستخورده و مغموم و درب و داغان .همهشان به همدیگر
بدبین هستند و جز لیچار گفتن ویژگی مهمی ندارند .نهایت کنشمندی زنهای
قصه در مژگانی متجلی است که فَنِ روحانی است و برای تبلیغات شال بنفش
ســر میکند و به مردم تراکت میدهد! و اینکه خانم نویسنده هیچ زن سالم و
معقولی را در کتابش نساخته به خودی خود بامزه و معنیدار است« .انتخابات»
هم بیربط با اثر است و هم کامال مستقل از آدمهای قصه؛ یکجور سوءاستفاده
فرامتنی اســت برای جبران کاســتیهای فراوان کتــاب .آن عالقه مژگان و
همکالسیاش (حمیدیان) هم آبکی است .با آن پایان کمیک که معلوم میشود
پسر جوان به خاطر خانواده سنتیاش تراکت جلیلی پخش میکرده  -مژگان
وقتی تراکت پخش کردن او را برای جلیلی میبیند ،به پســرک محل ســگ
نمیگذارد -وگرنه قلبا طرفدار روحانی است و برای اثبات عشقش حتی رأی
خودش را به روحانی جلوی مژگان توی صندوق میاندازد تا سوءتفاهم برطرف
شود و طبق پیشبینی فال قهوه  -تقریبا همه پیشبینیهای مبتنی بر فال قهوه
محقق میشوند -به هم برسند! اشــارات مکرر به انتخابات  ،92بیش از آنکه
تم سیاسی به اثر بدهد ،تقلیل داستان به ابزاری تبلیغاتی است و چه حیف که
ِ
نویســنده به بهایی کم این جفای دور از انصاف را در حق ادبیات و مخاطبان
محدودش روا داشته است! چه اینکه ،اطالعات و نگاهی که نویسنده کتاب به
انتخابات دارد ،فراتر از اخبار روزنامهها و بحثهای شبکههای اجتماعی نیست
و آن قدر رو و جانبدارانه طرف کاندیدای محبوبش ایستاده که گویی نوشته
شده تا در کشاکش انتخابات  96دســت کم به سبد رأی دولت کمکی کرده
باشد« :طفلک  10دقیقه ایستاد و آهسته درباره حسن روحانی برایم حرف زد.
گفت آدم خوبی است.
روی سیاست خارجی بیشتر میخواهد مانور دهد .راستش از حرفهایش
چیزی نفهمیدم ،ولی شال بنفشــی که آورد برایم خیلی قشنگ است .چند تا
دســتبند بنفش هم آورده بود.
گفت بدهم به دوســتانم ...شبنم
هم مرا به کمپین «من ســرهنگ
«ما اینجا داریم میمیریم»
نیســتم» دعوت کرده است»...
یک روایت زنانه و البته
وقتی این رویکرد را در برابر نگاه
ضدزن است .بیشتر زنهای
سوپرتیپیکال نویسنده به مذهبیها
کتاب فحاش و هتاک هستند.
 که از گفتگوهای کلیشــهایشکستخورده و مغموم و درب
تلویزیون با مردم در راهپیماییها
و داغان .همهشان به همدیگر
فراتر نمیرود -قــرار میدهیم،
بدبین هستند و جز لیچار گفتن
این باور در ما جدیتر میشــود
ویژگی مهمی ندارند
که بیش از آنکــه ادبیات برای
نویسنده مسأله باشد ،کار سیاسی
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و موضعگیریهای گلدرشت و دوقطبیسازیهای
قالبی بین مردم برایش اصالت داشــته اســت:
«فروشــنده لبخندی زد و گفت :مردمی که شهید
دادن میدونــن به کی رأی بدن که خون شــهدا
پایمال نشــه .برو دختر جان ،برو مزاحم کسب ما
نشو .امثال شما بودین که سه چهار سال پیش ،روز
عاشورا به خون امام حسین بیحرمتی کردین .حاال
هم ریخت و قیافه خودتو نــگاه کن ،بزک دوزک
کردی که تبلیغ کنی؟» پشــت جلــد کتاب متنِ
تبلیغی-تهییجیِ عجیب و غریبی درباره رمان دوم
مریم حسینیان نوشــته شده است .حال آنکه عقل
میگوید با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشود
و با بســتن تعابیری چون «فانتزی»« ،رئالیســم
جادویی» و امر داستانی «مدرن» به ناف کتابی که
هنوز چند کیلومتر تا اول راه فاصله دارد ،شاهکار
خلق نمیشود .آنکه توانی داشته باشد و عرضهای،
خودش را پشــت این واژههای «شیک» و «گنده»
قایم نمیکند و آنکه این پیام بازرگانیِ کاسبکارانه
را پشت کتاب نوشــته ،ادبیات را با دکان اشتباه
گرفته است .وگرنه کســی که هنری داشته باشد،
ِ
عوض فریب و شــانتاژ ،آن را متواضعانه عرضه
ِ
حــد کارش را «زمان» و
میکند و اجازه میدهد
«مخاطب» تعیین کنند که این هر دو داوران نهایی
و حقیقی هنر و خاصه ادبیات هستند.

س
وگواریربایشوالیهاه

خیلی دورِ نزدیک

یادداشتی اسطورهکاوانه دربارۀ رمان «سوگواری برای شوالیهها»
سحر ح.مقدم
http://alefyaa.ir/?p=4117

در رمان سوگواری برای شوالیهها میشود دستاویزهای زیادی برای نقد پیدا
کرد .نگاه نویسنده به زن و آفرینشــش از دندۀ آدم ابوالبشر ،نگاهش به وقایع
تاریخی و تحلیلی که از قرارداد  1919و دوره سلطنت قاجارها دارد ،که ستایشگر
قدرت است و بسیاری نکات دیگر دربارۀ بازنمایی روحانیت و جنسیت در این اثر
و آثار کربالییلو میتواند الهامبخش نقد شود و زبانسراییها میتوان کرد از قبل
اینگونه مسائل در رمانها و داستانهای او .سکری در داستانگویی کربالییلو در
این رمان بوده است که قویتر از باقی مسائل مرا در برگرفته؛ سکر رهایی از دنیای
مدرن و ذهنیت پوزیتیویستی .تا وقتی ساختار تکرار شوندهای که روایتهای او را
در برمیگیرد نشناسیم ،روابطی را که در رمانها و داستانهایش ترسیم میکند
نمیتوانیم بفهمیم.
روایت کربالییلو در رمان سوگواری برای شوالیهها به روایت داستانهای هزار
و یکشب میماند؛ روایتی شبیه قصههایی که شبها ،در گذشتههای دور ما در
بین مردمان ایرانی جریان داشته .در سوگواری برای شوالیهها همهچیز و همهکس
روایتی دارند برای گفتن و کا ِر تو این است که گوش به روایتشان بدهی و در
آن غرق شــوی .کربالییلو با روایتهای تو در تو ما را غرق دنیایی میکند که
مرزهای رویا و واقعیتش را از بین برده است .داستانی به شیوۀ اساطیر.
اگوست کنت ســه مرحله گذر برای ذهن بیان میکند :مرحله خداشناختی
(ذهنیت ابتدایی یا اســطورهای) ،متافیزیکی و مرحله پوزیتیو یا اثباتی .برای فهم
ذهنیت اسطورهای مخلوق آن یعنی اسطوره مورد تحقیق و تحلیل قرار میگیرد.
کاسیرر اسطوره را نیروی متحدکنندۀ نوعی شناخت برمیشمرد که قائم به ذات
است و جهانی ویژۀ خود دارد .او اســطوره را شیوۀ خاصی از عینیت بخشیدن به
جهان میداند؛ اسطوره به منزلۀ فرم سمبلیک و به این ترتیب اسطوره ،راز است.
در نگاه کاسیرر اسطوره مخلوق عواطف و فضای متأثر از آن است که از شیوههای
تفکر پیشمــدرن حکایت دارد.
منشا تفکر اسطورهای را نه مفهوم
متمایزی از خدا میدانســته و نه
روایت کربالییلو در رمان
روح و شخصیت؛ بلکه شهود کام ً
ال
سوگواری برای شوالیهها
نامتمایز و نامشخصی از اثربخشی
به روایت داستا نهای هزار
جادویی نهفته در اشــیا آغاز این
و یکشب میماند؛ روایتی
تفکر است .البته باید دقت داشت
شبیه قصههایی که شبها،
که اگر چه اسطوره از لحاظ معنوی
در گذشتههای دور ما در
فوق جهان اشیاست ،اما در شکلها
بین مردمان ایرانی جریان
و تصاویری که اسطوره جایگزین
داشته.
جهان اشــیا میکند شکل دیگری
از مادیت و بندگی اشیا نهفته است

که نیرویی قویتر محسوب میشــود؛ زیرا نیروی
مادی صرف نیست ،نیرویی معنوی و جادویی نیز به
همراه دارد .در ابتداییترین تجلیات اسطوره شاهد
واقعیت صرف نیستیم بلکه با بیان خالق مواجهیم
و هرقدر که نیروی بیان آگاهانهتر و نمایانتر شود
نیروی تأثر عاطفی حسی را به حاشیه میبرد.
اســطوره نیــروی فرمدهنــده بــه روایــت
کربالییلوست؛ شــخصیتهای داستان دارای تفکر
و ذهنیت اسطورهای هســتند .میتوان گفت روایت
بر پایۀ ذهنیت اسطورهای شــکل گرفته است .در
فضای اسطورهای فضا متجانس نیســت .فضاها با
هم تفاوتها و خاصیتهایی دارند که دیگر فضاها
نمیتواند از آن برخوردار باشند؛ در جادۀ نه چندان
با اهمیت در مسیر شمالغرب قم است و با دعای
فردی خاص ماشینها عیبدار می شوند؛ اینگونه
رزق و روزی مردم روستا از قهوهخانه و تعمیرگاه و
آهنگری و تراشکاری تامین میشود .فضای دیگری
که نامتجانس بهنظر میرسد خانه کاشفیهاست و
اتفاقاتی که در آن میافتد .و یا فضاهایی که کاشفی
خطاط به دنبال آن است تنها با ذهنیت اسطورهای
جور درمیآید.
آگاهی اسطورهای فاقد طیفهای معنایی و ارزشی
است که شناخت و آگاهی تئوریک وجود دارد .در
اســطوره انقیاد آگاهی در برابر تأثر حسی و وجود
لحظهای داریم .تأثر عاطفی در روایت رمان «مرثیهای
برای شوالیهها» شالودۀ اعمال شخصیتهای داستان
است .وقتی سرمدی ( شــخصیت اصلی) مسافر قم
است ،در مسیر شمالغرب قم ،در نزدیکی روستایی،
اتوبوسشان خراب شده است ،خود را به مسیرهای
فرعی میزند تا درختهای انار را سیر کند ،به ماشین
خاوری برمیخورد که در مقصدش به کاشان ،از قم
میگذرد و با توجه به حس یکباره و بیمقدمهای که
به زن ( حورا) پیدا کرده ،او را با خود همراه میکند؛
این تصمیم نه با عقالنیت و نــه با فرهنگ عمومی
ســازگار اســت که مردی ،به زنی که در حد چند
ساعت میشناسد ،پیشنهاد همراهی بدهد یا بهعکس،
زنی که مــردی را آنقدر کم میشناســد ،اعتماد
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داستان
نمیکند؛ تنها وقتی که به عواطف رجوع شود ،جواب،
همراه شدن است .یا شگون نداشتن جویدن تصویر
دو شــوالیهای که روی مدادی اســت که سرمدی
جوان به حورا زن جوان حاملهای که ویار چوب دارد
میدهد .جای دیگری از روایت که عملی از شخصیت
اصلی سر میزند که نشــان از ذهنیت اسطورهای
شخصیت اصلی دارد آن هنگام که مداد فابرکاستل
را از فروشنده مسن لوازمالتحریر میگیرد و با مداد
احساس غریبی میکند .دیگری لحافی است متصل به
رویا که متعلق به کاشفی سیاستمدار است .در ذهنیت
اسطورهای شخص برای اشیاء ساحتی قائل است که
از آنها متاثر میشود .نگاه به طلوع خورشید و تب
و دیوانگی مواجهه با آن و دندانهای مجاهدان که
در دهان مرد کالهی است و عطشی که در دندانها
برای انتقام از روسهاست.
در اســطوره که زادۀ آگاهی اســطورهای است
پرسپکتیو نداریم ،تمایزی میان زمینه و پس زمینه
نداریم .اسطوره فاقد خط ممیز میان واقعیت و تصور
است؛ برای آگاهی و اندیشــۀ اسطورهای میان عالم
رویا و جهان واقعیت عینی فاصلهای نیست .در تفکر
اسطورهای میان مرگ و زندگی تمایز روشنی برقرار
نیســت .رابطۀ مرگ و زندگی رابطه بودن و نبودن
نیست؛ مرگ و زندگی دو بخش مشابه وجودی واحد
هستند .در اندیشۀ اسطورهای موثر بودن به معنای
وجود داشتن واقعی است .این امر که بازمانده هنوز
از طریق عواطف عشق ،ترس و مانند اینها با شخص
مرده در ارتباط اســت به معنی بقای شخص مرده
است؛ در واقع مؤثر بودن دلیل وجود داشتن است.
مرگ و زندگی که در این رمان دو روی سکه وجود
اســت؛ وقتی عباسمیرزا از ذکر مظلومانهای که به
شیوۀ روضهخوانی برایش خوانده شده ،عصبانی است
و یکباره سروکلهاش پیدا میشود و کاشفی خطاط
را میکشد .یا دیدار ســه جانبۀ کاشفی سیاستمدار،
ســرمدی جوان و رئیسالوزرا در فضایی اساطیری
رخ میدهد؛ وقتی ســرمدی جوان ســرگردان در
کوچهها در پی زنی است که از او شیر بستاند ،وقتی با
عباسمیرزا روبرو میشود درست بعد از قتل کاشفی
خطاط مرزی بین رویا و واقعیــت نمیتوانیم قائل
شــویم .تداخل و در هم آمیختگی امور و بیتفاوتی
نسبت به سطوح مختلف عینی کردن از خصوصیات
بارز اندیشه و تفکر اسطورهای است.
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معشوقی که نه تحرک
میبخشد و نه حرکت
میکند
زنانگی در رمان سوگواری برای شوالیهها
طاهره حبیبی
http://alefyaa.ir/?p=4132

جهانی که رمان سوگواری برای شوالیهها ترسیم میکند ،جهانی رازآلود و
مبهم است که تکلیف بسیاری چیزها در آن روشن نیست .سرمدی ،شخصیت
اصلی ،که گویا بــرای یافتن آرامش یا ترمیم برخــی زخمهای روحی به قم
آمده و تحت توجه و تربیت برادران کاشفی قرار گرفته ،جستجویی بهظاهر
صادقانه را در انبوهی از ماجراهای پیچیده و رازآلود آغاز میکند .جستجویی
که به گوشــه وکنار قم و به درمانگاه و موزه آســتان محدود نمیشود؛ هم
تاریخ گذشته را به روزگار معاصر میکشــاند و عباس میرزا و وثوق الدوله
را وا میدارد که از حســرتها و آروزهای درونیشان سخن بگویند و هم به
نقاط دیگر دنیا ،روسیه و اســکاتلند میرود .این جستجوی مرموز که هرچه
پیش میرود فراز و فرودهای آن بیشتر میشــود ،بهظاهر قرار است پرده
از معماهایی بردارد که از گذشته ،از تاریخی که ذیل مشروطیت آغاز شده،
تا امروز وانگشوده باقی ماندهاند .معماهایی که بســیار بزرگتر از قد و قواره
سرمدی جوان هستند و حضور برادران کاشفی ،موزهدار آستان ،که با نام مرد
کالهی معرفی میشود و ارواح بازگشته از تاریخ قرار است سبکی و خامی او
را جبران کنند.
در این یادداشــت ،من از تمام وجوه این جهان رازآلــود و تمام اموری که
تکلیف آنها روشن نیست و جستجوی ســرمدی و دوستانش قرار است آن را
روشن کند ،صرفنظر میکنم و بسنده میکنم به تنها چیزی که در این میان،
نهتنها از رنج ابهام رها اســت بلکه از فرط روشنی و آشــکارگی به وصلهای
ناچسب بر پیکر داستان میماند :وصلهای که البته جایگاه اسفل آن باعث شده
چندان هم زمخت و چشم آزار نباشد.
هر چه در رمان ســوگواری برای شــوالیهها ،تکلیف جهــان و کار جهان
مشــخص نیســت ،تکلیف زن و زنانگی مشخص است .شــیرین و ناتالی و
حورا ،سه شخصیتی هستند که قرار اســت معرف زن و زنانگی باشند ،البته
با چشمپوشی از سایر زنان منفعل این گوشــه و آن گوشه داستان که عمدت ًا
درون نسب خانوادگی جای گرفتهاند .حضور این سه زن که تا حد قابلتوجهی

مستقل از نســب خانوادگی هستند ،آشکارا پیوند
دارد با گوشــهای از معماهای بزرگی که سرمدی
جوان با آنها درگیر میشود .آنها گاه بسیار شبیه
وطنی میشــوند که عباس میــرزا و وثوق الدوله
دغدغه حفظ و صحت آن را داشتهاند .اما نه وطن
در کاملترین معنایش بلکه بــه تقلیلیافتهترین
معنایش که زمین و خاک باشد .به همان سادگی
که خاک ایران مورد تجاوز روسها قرار میگیرد،
شــیرین و حتی ناتلی ،مورد تجاوز و تعرض آنان
قرار میگیرنــد و نیز به همان انــدازه که خاک
نیازمند مردانی اســت که آن را بازپس گیرند و
محافظتش کنند ،این زنان هــم نیازمند مردانند.
اینجا زن ،همانند زمین و خاک ،موجودی اســت
ضعیف که آشــنایش او را فریــب میدهد ،ابزار
هدف خویش میسازد ،میآزارد و سرانجام رهایش
میکند تا بیگانه به او تجاوز کند .زنی بسیار شبیه
تعبیر ارســطویی ماده که اگر صورت مردانگی بر
او ننشــیند تا حد عدم بیچاره و بیخاصیت است.
همیشه به مردی محتاج اســت ،حتی مردی که
او را فریب دهــد ،حتی مرد بیگانــهای که به او
تجاوز کند و البته مردی که نهایت ًا بتواند منجی او
باشد .همین مرد آخری است که در قالب سرباز
یا سیاستمداران بزرگ برای نجات سرزمین قدم
پیش میگــذارد .مردی که هنــوز تکلیف خیلی
چیزها را نمیداند و در اندیشة یافتن بهترین راهها
برای نجات این ضعیفة ملول است .از قضا زمانی
که یکی از این سه زن تنها کنش قابلتوجهش را
در داســتان انجام میدهد ،یعنی جایی که حورا
برای پس گرفتن دندان عاریهای ،تا پای قتل هم
پیش میرود ،نویسنده از تعبیر کار مردانه استفاده
میکند که شک نکنیم که اینجا نه مادة بیخاصیت
مؤنث که صورت مذکر فاعل حقیقی بوده است.
جدا از این اشارات کنایی به مشتاقی و مهجوری،
نویسنده در عباراتی صریح و کوتاه ،تعریف و تکلیف
زن را جمعبندی میکند و به مخاطب ارائه میدهد
تا جای هیچ شــبههای برای او باقی نماند« :سرمه
سیاه است و قهر چشم را تشدید میکند و این در
دل زن که سرتاپایش با لطف و انحنا ریخته شده
نفوذ خوشی دارد . ...کسی که از استخوان خمیده
آفریده شده ،همهاش انحنا و تمایل است .مشتاق
چیزی است که فاقدش است )63( ».ولی این زن
که نویسنده میگوید واقع ًا محتاج چه چیزی است؟

قهر مرد؟ عقل مرد؟ یا هوسهای ناپختة او؟ در داستان و در آشنایی سرمدی
با حورا و غلیان احساساتش نســبت به او ،خواننده ممکن است به غلط انتظار
عشق داشته باشد .اما حتی در دیدارهای پنهانی سرمدی با حورا هم هیچوقت
عشق متجلی نمیشود .حورا این میان قادر نیست چیزی ببخشد و احتیاجی را
رفع کند .او اص ً
ال چیزی ندارد که بتواند ببخشد .چون کودکان فریفتة عشقی
دروغین شــده که حاصلش جنینی ناقصالخلقه بوده و اگر پیرامونش مردانی
نباشــند که محافظتش کنند ،سرنوشــتی جز رجوع به همان عاشق دروغین
ندارد .نسبت ســرمدی با فیاض بههیچوجه عشقی نیست که در ادبیات کهن
میشناسیم .لطف زن اینجا فیاض نیست ،چیزی نمیآفریند و حرکتی را موجب
نمیشود .لطفش هم فقدان است ،مثل سرزمین که اینجا فقط ظرف است :جسم
فاقد روح که روحش باید در قالب مردی او را همراهی کند .اما روحی سرگشته
و وامانده در تکلیف خویش.
نویسنده جای دیگری هم از زبان کاشفی سیاستمدار ،نظام سلسلهمراتبی را
میستاید و علت آشفتگی روزگار معاصر را در فروریختن نظم سلسلهمراتبی
میداند )171( .اما در زمانة انقالب و فروریختن آن نظم سلســلهمراتبی،
جایگاه زن در سلســلهمراتب تغییر نکرده است .هر سه زن داستان که در
زمانة بعد از انقالب مشروطه زندگی میکنند ،همان خمیدگی و انحنایی را
دارند که عهد عتیق مبنای جایگاه زن در سلسلهمراتب قرار داده بود .حتی
وقتی نویسنده به حکمت اشراق اشاره میکند ،آن را چنان به داالن سیاست
مردانه میکشاند که ابعاد زنانه این حکمت هم دیده نمیشود .البته ابعادی
که از جنس خمیدگی و انحنا نیســتند و حتم ًا به ذهن نویســنده نیامده که
میتواند زنانه هم باشد.
سوگواری برای شوالیهها در جستجویش برای زدودن ابهام ،هرچه پیش میرود،
شتاب بیشتری میگیرد و فراز و فرود بیشتری مییابد .جستجویی که هرچه پیش
میرود ،سرشت معکوس آن آشــکارتر میشود و ختم میشود به سرگردانی در
دیدن دوشیزه تورنتون .دوشیزه تورنتون همچون مثال زیبایی زنانه معرفی میشود،
آن موجود عالی دستنیافتنی که تماشایش جز اشتیاق و حسرت نمیافزاید .این
مثال زیبایی زنانه ،زنی است بیگانه که جســتجوگر داستان در سرزمینی بیگانه
به دنبالش میگردد .زنی که ظاهرا ً دیگر فقط انحنا و خمیدگی نیســت و نهتنها
به مردان نیازی ندارد بلکه از نیــاز مردان به خود اســتفاده میکند ،پول آنها
را به جیب میبــرد و همچنان در
حسرت نگاهشان میدارد .سرمدی
جوان هم در انتهای جســتجوی
سوگواری برای شوالیهها در
ناقص و ابترش میان حال و گذشته
جستجویش برای زدودن ابهام،
و میان رویــا و واقعیت ،به چنین
هرچه پیش میرود ،شتاب بیشتری
سرزمین و چنین زنی میرسد که با
میگیرد و فراز و فرود بیشتری
وجود مشابهت ژنتیک ،کام ً
ال با آن
مییابد .جستجویی که هرچه
گذشته و آن ماجراها بیگانه است.
پیش میرود ،سرشت معکوس آن
زنی کــه از نظم سلســلهمراتبی
آشکارتر میشود و ختم میشود
رهیده ،جذب شدن در او میتواند
به سرگردانی در دیدن دوشیزه
انتهای جســتجوی ناقــص و ابتر
تورنتون
سرمدی باشد.
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نگاهی به رمان «سوگواری برای شوالیهها»

محسن قزلی
http://alefyaa.ir/?p=4084

رمان تعریفی مشــخص دارد .ویژگی اصلی رمان که جز ذاتی آن محسوب
میشود ،اصل قصه گوییســت .به عبارتی رمان مبتنی بر یک قصه است و باقی
اجزا که؛ قصههای فرعی ،شخصیتها و تیپها ،اتمسفر و ...میباشند فرع آن قرار
میگیرند .با توجه به این پیشفرض ،آیا «سوگواری برای شوالیهها» رمان است؟
آیا این کتاب برای مخاطبش قصه میگوید؟ روند داستان در این کتاب به چه
شکلی پیش میرود؟ و ...؟!

کلی سوال و عالمت تعجب

«سوگواری برای شوالیهها» با مشکوک شــدن یک افسر پلیس به یک
ماشــین و زن و مردی که داخل آن هستند آغاز میشــود .تشکیکی که
داستان بر مبنای آن شکل میگیرد .در ابتدای امر مخاطب اینطور احساس
میکند که با یک رمان در ژانر پلیسی روبرو است .اما!!! در فصل بعد دوباره
داستان با همان شخصیت پلیس که نامش مسعود امینیست آغاز میشود،
اما چند سال بعدتر از آن اتفاق .دختر افسر که از اتفاقات سال  88دلگیر
است در سودای مهاجرت است و مسعود امینی هم در حال بردن دختر به

112

فرودگاه است .بعد از رساندن دختر به فرودگاه
و رفتنش ،او در مسیر برگشت به ناگاه با همان
ماشینی که چند سال قبل به آن مشکوک شده
بود برمیخورد و برای سردرآوردن از ماجرای
آن ماشین وارد خانهای میشــود .ورود امینی
به آن خانــه و رفتن پیــش صاحبخانه روند
داستان را به کلی تغییر میدهد .امینی که مشام
پلیسیاش تیز شــده در آن خانه پای صحبت
مردی (سرمدی) مینشــیند که چند سال قبل
در آن ماشــین چند کلمهای بــا او هم صحبت
شده بود .ســرمدی در ابتدای امر یک سیگاری
میچاقد و شروع میکند به کشیدن آن و داستان
از این جا دیگر کامال تغییر میکند .داستانی که
ســرمدی برای امینی تعریف میکند ،ملغمهای
است از چندین روایت با آدمها و شخصیتهایی
که دائما وارد قصه میشوند ،اما تاثیری در روند
آن ندارند .تا پایان کتاب سرمدی حدیث نفس
میکند و بعد به ناگه داســتان تمام میشود و
مخاطب هم مانند امینی با کلی سوال و عالمت

تعجب روبرو میشود.

روایتهایی که رمان نیستند

در این کتاب چیز مشخصی به نام فصل وجود
ندارد .تنها شاید بشــود دو بخش ابتدایی آن را
فصل نامید .چون داســتان و روند آن در این دو
بخش کامال در چارچوب یک درام کالســیک
پیش میروند .در ســطور باال هم اشــاره کردم
که در ابتدا ،مخاطب اینطــور میپندارد که با
یک داستان پلیسی روبروست ،اما به زودی تمام
بافتههای ذهنی او پنبه میشــود .چون قســمت
زیادی از حجم کتــاب اختصاص پیدا میکند به
روایتهای -دقت کنید روی کلمه روایت تاکید
دارم -بی سرو تهی که سرمدی در حال بیان آن
است .از روایت سفر به قم تا عاشق زن بارداری
شدن که همسفر اوست .از روایت حورا در مورد
مادر بزرگ و مادرش که بــه خاطر تجاوز یک
افسر روس به مادربزرگش رگ و ریشهای روس
پیدا کردهاند تا برادران کاشفی که یکی سیاستمدار
بوده و دیگری خطاطی کــه در لباس روحانیت
است .از نقشه طالهایی که نسل به نسل در دل
حورا و مــادر و مادربزرگش بوده تا ورود عباس
میرزا ولیعهد شــهید دودمان قاجار به داســتان
و قتل کاشفی خطاط به دســت او و البته روایت
وثوق الدوله از قــرداد  1919تا پدری روحانی و
ضد مسیح و ترک دنیا کردهای که در قره کلیسا
کارش ریشهیابی نسب آدمها از طریق ژنهاست.
تمام این مواردی که گفته شد روند روایتها را
پیش میبرد .اما چرا میگویم روایت؟! برمیگردم
به پیش فرضی که در ابتدای متن به آن اشــاره
کردم .قصــه! کتاب هیچ قصه کلــیای ندارد تا
قصههای فرعیای که در پیشــبرد داستان شکل
میگیرند به آن کمک کنند .بــه عبارتی اینها
تماما روایتهایی ناقص از شخصیتهایی ناقص
هستند که سعی دارند داستان را پیش ببرند .اما
نکته اینجاست که اساسا داستانی وجود ندارد که
بتوان با این روایتها آن را جلــو برد .البته این
امکان تا قبل از حضور شخصیتهای تاریخی در
درام وجود داشت .به خصوص حضور شخصیت
حورا در بستری رئال ،تا حدی شکلی داستانی به
آن داده بود .اما از وقتی که شخصیتهای تاریخی

وارد روایت میشوند تمام پیش فرضهای رئالیستی داستان را به هم میزنند
و مخاطب را با فضایی سورئالیستی مواجه میکنند که هیچ منطق رواییای
ندارند .انگار که ســرمدی به عنوان راوی داســتان دارد تنها حدیث نفس
میکند .حدیث نفسی که شــاید تا حدودی متاثر از مخدریست که قبل از
روایت داستان کشیده .به هر شکل این کتاب رمان نیست چون اساسا قصه
و داستانی در آن روایت نمیشود.

از خودآزاری تا دگرآزاری

تمام شخصیتهای «ســوگواری برای شــوالیهها» به نوعی دچار یک نوع
مازوخیست روانی هســتند .مازوخیستی که ســرمدی به عنوان راوی اصلی،
بیشترین درگیری را با آن دارد .با این احوال سرمدی برای درمان سرگشتگیای
که دارد سراغ افرادی میرود -برادران کاشفی -که این شخصیتها هم در روند
زندگی شخصی خودشان مانند ســرمدی دچار یک نوع خودآزاری مزمناند.
کاشفی سیاســتمدار ،نمونه عینی این موضوع است یا شخصیت حورا که برای
انتقام گرفتن از طرف روس دست به یک انتحار شخصیتی زده؛ انتحاری که به
مانند سرمدی منتهی به همان مازوخیست روانی حاد میشود .جدای از دنیای
سورئالیستی و شخصیتهای این جهان داســتانی ،در اتمسفر رئالیستی هم باز
خودآزاری شخصیتی کامال مشهود است .نمونه این مازوخیست رئالیستی در
پایان داستان آنجا که ســرمدی عنوان میکند که بعد از این ماجراها خودم
را جلوی ماشــینهای عبوری میانداختم نمود عینی پیــدا میکند .خلق این
شخصیتهای خودآزار توسط نویسنده در پایان روایتها از شکل مازوخیستی
به شکل سادیسمی تبدیل میشود .به عبارتی نویســنده انگار سعی دارد تا با
پایانی بی ســر و ته و روایتهایی که هیچ داستانی را دنبال نمیکنند ،مخاطب
خود را آزار بدهد .به بیانی دیگر مخاطب هم در روند خوانش متن دچار این
مازوخیسم روایی داستان میشــود .یعنی مجبور است خودش را آزار بدهد و
روایت به روایت پیش برود و شخصیتهایی را تحمل کند که به شکل تهوع
آوری در مسیر داســتان نیســتند تا ببیند در انتها چه اتفاقی میافتد! و پایان
داستان جاییست که نویســنده خوی دگرآزاری خودش را نشان میدهد و
رسما از زبان سرمدی به این موضوع اعتراف میکند که حتی شخصیت شنونده
داستان سرمدی که همان مسعود
امینیســت هم متوجه آن نشده
است.
تمام شخصیتهای «سوگواری
برای شوالیهها» به نوعی دچار
یک نوع مازوخیست روانی
هستند .مازوخیستی که سرمدی
به عنوان راوی اصلی ،بیشترین
درگیری را با آن دارد.

حرف زدن از زبان
شخصیتهای تاریخی

نویســنده در اثنای روایتها
ســعی دارد از ارجاعات تاریخی
برای پیــش بردن داســتانش
اســتفاده کنــد .شــاید حضور
عباس میرزا و وثوقالوله و البته
مجاهدین ایرانیای که در جنگ
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داستان
در مسیر درام چه اتفاقی میافتد؟ به نظر میرسد
نویســنده با آوردن این ارجاعات ســعی دارد تا
گفتههای خــودش را از زبان ایــن آدمها بزند یا
شاید میخواسته داســتانش را از فضای واقعی به
دنیای سورئالیستی بکشــاند که اگر این هدف را
دنبال میکرده باید از او پرســید که ماحصل این
تغییر چه بوده؟

وهم و رمز

با روسیه تزاری حضور داشتند نمونههای واضح این ارجاعاتند .از گذشتههای
دور و در بسیاری از رمانهای مختلف ایرانی و خارجی ،نویسندگان از ارجاعات
تاریخی برای روایت درام خود استفاده کردهاند و اساسا این اتفاقی طبیعی در
روند داستانگویی است .اما آیا این ارجاعات نباید در مسیر قصه باشد؟ حضور
عباس میرزا و قتل کاشفی خطاط به دســت او نه تنها هیچ گرهای از داستان
باز نکرد ،حتی نتوانست گرهای هم در داســتان بیاندازد .چرایی قتل و اصرار
نویسنده برای اینکه این اتفاق را در محیطی واقعی روایت کند هیچ نقطه عطفی
در مسیر داســتان ایجاد نمیکند .چرا که تنها دلیل قتل کاشفی خطاط تنها و
تنها روضهای است که او برایش خوانده .به عبارتی با اینکه قتلی در داستان
اتفاق میافتــد اما هیچ قصهای با
این قتل روایت نمیشــود .شاید
نویســنده تنها میخواسته با این
اتفاق حرف بزند و یا شــخصیتی نویسنده در روایتهایی که پشت
را از داســتان حذف کند .اما با هم نوشته است ،توانسته به خوبی
این تفاسیر نویسنده باز هم دلیل فضایی وهم آلود و راز آلود را
محکمی درباره قتل کاشفی خطاط پیش مخاطب خودش قرار بدهد.
به مخاطب خود ارائه نمیکند جز فضاسازیی که نویسنده در اثرش
یک سری درونیات و حرفهای دست به خلق آن میزند و داستان
پیچیده که حوصله مخاطب را به را در بستر آن روایت میکند شاید
سر میآورد .یا چرا وثوق الدوله مهمترین دلیل برای این موضوع
وارد داستان میشود؟ با ورود او باشد
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نویســنده در روایتهایی که پشت هم نوشته
اســت ،توانســته به خوبی فضایی وهــم آلود و
راز آلود را پیــش مخاطب خودش قــرار بدهد.
فضاسازیی که نویســنده در اثرش دست به خلق
آن میزند و داستان را در بستر آن روایت میکند
شــاید مهمترین دلیل برای این موضوع باشــد.
لوکشینهایی که هرچند در جغرافیایی طبیعی قرار
دارند اما دارای ویژگیهای عجازگونهای هســتند
که فضایی رازآلود را پیش رو مخاطب خود ترسیم
میکند .مانند رستوران بین راهی و روستایی که در
آن ماشــینها خود به خود خراب میشوند یا آن
درمانگاه عجیب و غریب که حورا در آن بستری
است و البته خانه کاشفی سیاستمدار و رفتارهای او
با آن لحاف عجیب و غریب .به غیر از این موارد
شروع داستان با یک اتفاق و مشکوک شدن پلیس
به آن ماشین باعث میشود تا ما از ابتدای داستان
با این فضا روبرو باشیم.
ایــن رازآلودگــی و فضای وهــم انگیز حتی
در کنش شــخصیتها هم کامال مشــهود است
بخصوص در شخصیتهای محوری مانند برادران
کاشفی ،شــوهر حورا ،شــخصیت پلیسی روس
تزاری که به دنبــال طالهاســت و حتی عباس
میرزا که تا قبل از معرفی خودش به عنوان قاتل
کاشفی خطاط مانند یک ســایه در طول روایت
حضور دارد .شــاید یکی از دالیــل اصلیای که
مخاطب روایتها را دنبال میکند ،خلق این فضا
از طرف نویســنده برای روایت داستانش است.
این فضاســازی در کنار شخصیتهای داستان به
خوبی هماهنگ شده است و به همین دلیل است
که مخاطب سعی میکند تا ته داستان پیش برود
که ببینید باالخره چه میشود؟ اما پایان داستان
و سرگذشت شخصیتها هم همانطور وهم آلود
و رمز آلود است.

رویاینیمهشب

سوگنامهای برای رویایی که از دست رفت
درباره رمان «رویای نیمه شب» نوشته مظفر ساالری

محسن باقری
http://alefyaa.ir/?p=4007

ِ
پســند عامه را دارد ،باورپذیر
یکی از مولفهها پیشینیِ هر رمانی که تمنای
بودن فرم و محتوایش اســت .تنها قصههایی صالحیــت آن را پیدا میکنند
در اذهان و افواه مرد ِم یک قوم و حتی یک دهه حضور و بروز داشــته باشند
که از ساحت آگاهباوری آنان عبور کرده باشــند .قصههایی که هرچند ساده
و غیرلفاظانه باشــند و ادعای زبانبــازی را مثل صلیبی به دوش نکشــیده
باشند .مردم زندگیشان پر از قصههایی است که کلمه به کلمهاش تار و پود
زندگیشان را بافته است .کلمهها و روایتهایی ســاده که حرفی برای گفتن
دارند .قصهای برای گفتن و قصهای برای شنیدن و باور کردن.
رویای نیمهشب کوشیده او هم در این فضا حضور داشته باشد و داستانی را
برایمان باز بگوید؛ اما فارغ از متن زندگی مردم آن زمانه ِ
قرن هشتمی ،فارغ
بم شخصیتاش که مربوط به داستان میشود اطالع
از معشوقی که از زیر و ِ
مسجل
پیدا کنیم ،فارغ از عاشقی که سنی بودنش و حتی عاشق بودنش برایمان
ّ
شده باشد .و حتی فارغ از معجزهای که اگر در واقعیت رخ داده باشد؛ هرگز در
داستان رخ نداده است.
«پسری سنی و زیبا خاطرخوا ِه دختری شیعه و زیبا میشود و حاضر میشود
بخاطر او شیعه شود ».این خط داستانی است که قصهاش در رویای نیمهشب
هیچگاه نوشته نشد .با کتاب و شــیرازه و کاغذی روبرو شدهایم که کلماتش
نتوانستهاند قصهای را از مردم برای مردم روایت کنند .کلماتش نتوانستهاند
هویت خودشان را هم ثابت کنند چه رسد به هویت داستان.

راوی با نیتی خوب و توانی کــم در قصهگویی
شــروع میکند به بازگوییِ خاطــرهای طوالنی از
ِ
زبان پسری سنی و عاشق .عشقِ دختر داستان که
قرار است به واســطه او به مکتب برسد .راوی با
تالشی که میکند و کلمات ،جمالت ،چینش وقایع،
نمیتواند از سوژهای که دوست دارد داستانش را
برایمان بگوید ،فراتر برود .صفحات کتاب به پیش
میروند اما سوژهی بیچاره همینطور دستنخورده
و بکر باقــی میماند .راوی فراموش کرده اســت
بداند حروف الفبای فارســیاش را در برههای از
نویســندگیاش باید دراماتیزه میکرده؛ و نتیجه
ِ
کلمات خشــک و بیمعرفت که
آن شده که آن
ورزیده نیامدهاند خودشان را به او تحمیل کردهاند.
ِ
کلمات خشــک و بیروح که شروع کردند به
آن
ساختنِ ساختمان رویا ،درام و باورپذیری از درون
زندگی داشتند با حسرتآنها و تالش ناکامشان
برای برساختن رویا را نظاره میکردند .این کلمات
هســتند که باید از ِ
دل هر قصهای بیرون بیایند .و
رویای نیمهشب ،رویایی شــد که از دست رفت.
رویای بیدرام ،رویای بیزندگی .رویای نیمهشب
وقتی فروریخت ،درام و باور گریستند.
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داستان

رویاینیمهشب

رویای نیمه شب و کابوس صبحگاهی
درباره رمان «رویای نیمه شب» نوشته مظفر ساالری

معین ابطحی
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مثال معروفی میان فیلسوفان مدرسی وجود داشــته که مانند بسیاری از
مباحث مطروحه در آن دوره ریشهای در فلسفه ارسطو دارد .این مثال معروف
شده اســت به االغ بوریدان« .ژان بوریدان» فیلسوف مدرسی قرن چهاردهم
این مسئله را بدین شکل مطرح میکند :االغ گرسنهای را تصور کنید که دو
طرف او و در فاصلهای یکسان دو ظرف پر از یونجه قرار دارد .هر کدام از
آنها میتواند خواست االغ را به صورت یکسانی تامین کند و هیچ امتیاز و یا
انگیزه مضاعفی برای انتخاب یکی از آنها در برابــر دیگری برای االغ وجود
ندارد .بوریدان معتقد است که االغ داستان ما پیش از آنکه بتواند تصمیم خود
را بگیرد و به یکی از این ظرفهای یونجه نزدیک شود از گرسنگی خواهد مرد.
در نوشتن این متن نویسندهاین ســتور نیز خودش را در موقعیتی نزدیک به
موقعیت االغ بوریدان احساس میکند و به درستی نمیداند نوشته اش را به
کدام سو میبایست ببرد .این االغ را اینجا داشته باشیم تا دوباره به سراغش
بیاییم.
از یک سو با رمانی روبروســت که به مدد برنامههای حمایتی و مسابقات
کتابخوانی به نوبت چاپ شــصتم و هفتادم رســیده و از طرفی با داســتانی
روبروست که سردستی و تیتروار نوشته شده اســت و هیچ توجه خاصی به
جزئیات و عناصر درگیر در داســتان نشده اســت .این امر این مسئله را در
ذهن نویســندهاین نقدوارهایجاد میکند که کدام طرف را باید گرفت؟ آیا
میبایست بهاین کتاب بابت موفقیت نسبیاش در بازار آفرین گفت و یا به
خاطر پیرویاش از یک سری کلیشههای تکراری خرده گرفت؟
رمان «رویای نیمه شــب» روایتیســت از ماجرایی واقعی .ماجرای شفای
ابوراجح حمامی به دســت امام عصر (ع) که در شــهر حلب و حوالی قرن
هشتم هجری رخ داده است .نویسنده این رمان این ماجرای واقعی را در دل
یک داستان عشقی چند ضلعی برای ما روایت میکند .اما تصویرپردازیها و
توصیفات و در مجموع فضاسازیهایی که نویسنده داستان ایجاد کرده است
مناسبت چندانی با موقعیت تاریخی و جغرافیایی داستان ندارد .شهر حله یکی
از زیباترین شهرهای سرزمین عراق در آن دوره با باغها و نخلستانهای وسیع
که باعث شد به این شــهر لقب حله فیحاء (حله خوشبو) را بدهند .این شهر
همچنین اقامتگاه بسیاری از علمای بزرگ شیعه و سلسه روحانیونی است که
هنوز هم نامشــان بر سر زبان ها جاریســت و در دورهای حدود قرن هفتم
هجری مرکز حوزه علمیه شیعه بوده اســت .اما در این داستان هیچ یک از
این موارد در نظر گرفته نشده است .ما با شهری به ظاهر آرام و پرت روبرو
هستیم که حاکمی احمق و لوده دارد و بیهیچ دلیل خاصی مردم را میکشد و
شکنجه میدهد .نویسنده واژه رافضی را در داستان استفاده میکند ولی به هیچ
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وجه ،بار تاریخی و معنایی این واژه را بسط نمیدهد
تا مخاطبان بدانند که رافضی فحش نیست بلکه بار
معنایی خاصی دارد که در آن دوران و به واسطه
سیطره حکومت عباسیان و تبلیغات امویان در واقع
خودش نوعی حکم ارتداد محسوب میشده است.
از سوی دیگر روابطی که نویسنده داستان میان
شخصیتها طرحریزی کرده است هیچ مناسبتی
با وضعیت فرهنگی و اجتماعــی آن زمان جامعه
مســلمین و هنجارهای اجتماعی آن دوره ندارد.
در داستان دختران و پسرانی توصیف میشوند که
عاشقانه در کرانه رودخانه قدم میزنند و یا روی
پل کنار هم نشستهاند .یا شخصیت اصلی داستان
را میبینیم که با دختــر حاکم آزادانهاینطرف و
آنطرف میرود و یا با زنان وارد گفتگوهای عجیب
و غریب میشود .توصیفاتی داریم از اتاق شخصیت
اصلی داستان که تختش را کنار پنجره اتاقش قرار
داده که دیدی به بیــرون دارد و به دیوار اتاقش

طراحیهای خودش را نصب کرده است و موارد
بسیار دیگر .سبک زندگی مردمان آن زمان اگر
چنین بوده است چندان تفاوتی را وضعیت امروز
ما نداشته است.
در کل نویسنده نتوانســته است داستان را در
فضا و موقعیت واقعی خودش تصور کند و یا اینکه
نیازی به این کار نمیدیده کهاین امر ما را دوباره
برمیگرداند به دوره قرون وســطی و فیلسوفان
مدرســی و شــباهت رفتار آنان در قبال داستان
و اســطوره با رفتاری که نویســندهاین رمان با
داستان خود داشته است .دوره قرون وسطی برای
اسطورهشناسان دوره افول تولید اسطوره و همچنین
تفکر در مورد آن است حال آنکه بیشترین استفاده
از اسطورههای یونانی و رومی و حتی اسطورههای
بینالنهرین در این دوران صورت گرفته اســت.
ارباب کلیسا با وسواس بسیار زیاد تقریبا هر نوع
داســتان تمثیلیای را که به دستشان میرسیده
ترجمه میکردند و آنها را به کار میبردند .در این
دوره داستانهای اسطورهای بیشتر حکم مثالهایی
را بازی میکنند در توضیح مطالب دشوار .میتوان
از آنها کمک جست .خود داستان به هیچ وجه از
اهمیت برخوردار نیست و تنها وقتی مورد استفاده
قرار میگیرد که با مفاهیم اخالقی و یا کالمیای
که اربابان کلیسا میخواســتند آن را بیان کنند
سازگاری داشته اســت .از همینرو تمام مواردی
که یک داستان را از دید یک خواننده و یا شنونده
معمولی داستان میســازد از نظر آنها بیاهمیت
بوده و هیچ نوع تالشــی برای پرداخت داستان و
یا پرداخت روایی آن صورت نمیگرفته .این رویه
باعث شد در طول این دوره داستانهای اسطورهای
به داســتانهای پندآموز کوچک و جمع و جوری
بدل شوند که تنها به جهت آن تمثیلهایی که در
خود دارند مورد استفاده قرار بگیرند و نه بیشتر.
این رویه برای مــا ایرانیها که داســتانهای
پندآموز را قرنهاســت در ادبیــات خود تجربه
کردهایم و هنوز هم با آنها روبرو هســتیم بسیار
معمولی و روزمره اســت تا به آنجا که ناخودآگاه
بعد از پایان هر کتاب و یا حتی هر فیلم به دنبال
نکته اخالقی آن هســتیم و نتیجه اخالقی آن را
مرور میکنیم.
رمان رویای نیمه شب هم نمونهای از این خروار
است که تمام شاخصههای این نوع داستانگویی را

در خود نشان میدهد .میبینیم که نویسنده توجه چندانی به وضعیت تاریخی
و جغرافیایی داستان خود نداشته .شخصیتهای داستانش را چندان نپرداخته
و در نهایت متوجه میشویم که او دارد از فرمولی پیروی میکند که برای ما
بسیار آشناست .داستان پندآموز (که سندیت تاریخی هم دارد)  +داستانهای
فرعیای که داستان اصلی را جذاب میکند تا خواننده را به خود جذب کند
(معموال داستان عشقی)  +یک سری کلید واژههای مهم روز (مانند اتحاد شیعه
و سنی .ایرانیان خیلی خوب هستند و صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر
سیرت زیبا بیار).
از سوی دیگر وقتی که به بازار کتاب مراجعه میکنم و وضعیت کذا و کذای
آن را میبینم و بعد به تیراژ شــگفتانگیز این کتاب نگاهی میاندازم اندکی
در فکر فرو میروم .به عنوان کسی که از بازار کتاب اطالعاتی دارم میدانم
این کتاب به واسطه حمایتهایی که داشــته و برنامههای کتابخوانیای که
برایش برگزار شده توانسته بهاین تیراژ برســد و از سوی دیگر میدانم که
دســتاندرکاران برگزاری این برنامههای حمایتی و ترویجی پتانسیل فروش
این کتاب را در بازار باال ارزیابی کرده بودند و تخمینهایشــان هم پر بیراه
نبوده است .کتاب توانسته به میزان قابل توجهی راه خود را در بازار کتاب باز
کند به دلیل همان جذابیتهای ذاتیای که یک داستان عاشقانه میتواند برای
خوانندگان داشته باشد.
در اینجا دوباره به خر سرگردان بوریدان میرسیم و نویسندهاین نقدواره.
به کدام سو میبایست برود نقدنویســی که میداند این رویه داستانپردازی
تغییری نخواهد کرد؟ بنشیند و تک تک اشکاالت روایی و اغالط تاریخی متن
را برشمارد و نویسنده را محکوم کند به گرتهبرداری سردستی از یک واقعی
تاریخی و ترکیب آن با رمانهای عاشقانه جین آستین و ارسال پیامهای لخت
و بیمعنا در سراسر متن .نویســنده را محکوم کند به اینکه در داستان مدام
برادری شیعه و سنی را به میان میکشد اما میبینیم که در نهایت مصادره به
مطلوب میکند و برادری را وقتی به حد کمال میرساند که همه شیعه میشوند
و یا اینکه شخصیت اصلی داستان شاهزادهایرانی خطاب میشود و خودش
مدام این امر را به ما متذکر میشود که بسیار زیباست و خیلی خوشگل است
و حتی توصیفی که از امام زمان (ع) هــم ارائه میدهد تنها معطوف به ظاهر
آن حضرت است .ایشان هم زیبا هستند .آیا نویسنده این نقدواره میبایست
بنشیند و یکی یکی مهرههای این
تســبیح بلند باال را بشمارد و یا
آنکه سرش را پایین بیندازد و در
در کل نویسنده نتوانسته است
وضعیت وانفسای بازار کتاب به
واقعی
داستان را در فضا و موقعیت
این رمان که توانسته توفیقی در
نیازی
خودش تصور کند و یا اینکه
بازار برای خود کسب کند تبریک
ب ه این کار نمیدیده کهاین امر ما
بگوید؟ و یا مانند خر سرگردان
را دوباره برمیگرداند به دوره قرون
بوریدان سر جایش توقف کند و
وسطی و فیلسوفان مدرسی و
در نهایت از گرسنگی بمیرد؟ به
شباهت رفتار آنان در قبال داستان و
وضعیت فعلی خودم که مینگرم
اسطوره با رفتاری که نویسندهاین
درمییابم که ظاهر راه ســوم را
رمان با داستان خود داشته است
برگزیدهام.

117

داستان

کدام ِحلّه؟ کدام شب؟

یادداشتی انتقادی دربارهی رمان «رویای نیمهشب» مظفر ساالری
محمد کاظم حقانی فضل
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فرق کتاب رمان با کتابهای علمی آن است که رمان معموال مقدمه ندارد .اسمش
هم خیلی نشان نمیدهد که بناســت چه بخوانی« .رویای نیمه شب» را بدون هیچ
توضیحی از کسی شروع کردم به خواندن .فقط یک نفر گفت گویا قبال نامش نیمه شبی
در حله بوده است .حاصل جمع کلمه حله و نام نویسنده و البته توضیح یک دوست
دیگر این بود که رمانی مذهبی در دست من است با موضوع رابطه شیعه و سنی .هر چه
خواندم جز حیرتم نیفزود که من در کجای تاریخ ایستادهام .بعد از کلی ماجرا دانستم
که صد سال بعد از سقوط عباسیان هستم .ولی عباسیان کی از بین رفتند؟ نمیدانستم.
نویسنده یک راهنمایی دیگر هم کرد .مدتی از درگذشت سید ابن طاووس گذشته است.
ظاهرا باید کتاب را همراه با یکی از ویکیهای مشهو ر خواند .تقریبا حدس زدم که باید
خودم را در کوچههای حله در قرن هفت و هشت تصور کنم .تصویری از حله نداشتم.
بازاری که هاشم از آن میگذشت و حمام ابو راجح بیشتر مایه ایرانی و صفوی داشت.
فرش فروشی که روی انبوه فرشها لم داده بود ذهنم را به بازار اصفهان و همدان برد.
بازارهایی که حاصل درست معماران دوره صفویه و قاجاریه است .کمی بعد زن و شوهر
جوانی کنار ســاحل خواننده را از دوره قاجاریه وارد ایران دوره پهلوی دوم میکنند.
آنقدر نشانهها درهم و برهماند که تا پایان داستان دائم سعی میکنم قانع شوم که من
در حله هستم .و االن قرن هشت هجری است .ولی باز ناگهان یکی از زنها شیر خمره
را باز میکند و آب میآید ،و طبیبی از کتابهای پزشکی مادهگرایان گالیه میکند و
ابوراجح نیمه شب در خانه حمام میکند و خانوادهای خوش و خندان سوار بر قایق از
زیر پل میگذرند و زنی با وجود این که شوهرش هست از دستفروش مسقطی میخرد
و خندان میرود تا با هم مسقطی بخورند.
حاکم فقط یک همسر دارد و هاشم هم با دیدن شبح او از پشت پرده میفهمد که
او همسر حاکم است .نویسنده از زبان قهرمان داستان به علمای شیعه میگوید روحانی!
و از امام زمان (ع) با تعبیر «آن حضرت» یاد میکند البته از زبان اهل سنتی که یک
روز است شیعه شده .این نوشیعه در اولین صبح جمعه در مقام امام زمان (و نه مقام
مهدی) حاضر میشود و دعای ندبه میخواند .حاال از روی چه کتابی؟ خدا میداند!
در این داستان شیعهها مسجد نمیروند و هر وقت هوای عبادت داشتند در مقام امام
زمان حاضر م 
یَشوند .و این ابونعیم سنی اســت که نماز جماعت میرود .امام زمان
این داستان سه حضور جدی دارد .شفای اسماعیل هرقلی ،شفای ابوراجح و رساندن
هاشم و ریحانه به هم .از امامی که اساس باور شیعی است ،جانشین پیامبر است ،مفسر
وحی است ،حافظ دین و ربط بین زمین و آسمان است خبری نیست .امام این داستان
بیشتر مناسب هیئتهای عزاداری در دوران ماست تا امام واقعی .شیعیان حله خط و
ربط دینیشان را از ابوراجح حمامی میگیرند و نقش عالم دینی این است که باالی سر
ابوراجح برای شفای او دعا کند و نماز بخواند .و این البته در زمانی است که هنوز نام
و یاد سید ابن طاوس در این شهر زنده است و احتماال طلبهها و علمای دینی هم در
این شهر هستند .ابوراجح که همیشه کتاب میخواند و عالم شیعیان است معتقد است
امام زمان از سردابی در سامرا غایب شده است! ابوراجح میگوید نام ائمه شیعیان در
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معتبرترین کتب اهل سنت آمده است! ابوراجح میگوید
شیعه قدیمیتر از اهل سنت است چون ائمه چهارگانه
اهل سنت ســالها بعد از پیامبر زندگ 
ی میکردهاند .و
البته وقتی جای عالم دینی را به یک حمامی بدهیم چنین
خبط و خطاهایی طبیعی مینماید .با این همه اشا رههایی
به غدیر و حدیث سفینه در بین سخنان ابوراجح یافت
م
یَشود که تالش میکند از باورهای شیعیان دفاع کند.
اشاره به ماجرای حضرت زهرا(س) هم گوشهای از کار
است .از نکات جالب و شاید هوشمندانه کتاب یکی آن
است که ابوراجح تالش نمیکند هاشم سنی را شیعه کند.
او از معقولیت باور شیعه دفاع میکند ،و میگوید وقتی
چنین دالیلی داریم پس حق داریم که شــیعه باشیم و
توجیهی نداریم که باور دیگران را بپذیریم .نمیدانم چنین
رویکرد مدرن و تکثرگرایانهای در گذشته باور مسلمانان
سابقه دارد یا ناشی از تربیت مدرن نویسنده است ،ولی
هر چه هست از زمینههایی اســت که نویسنده از آن
برای کاهش تنش بین شــیعه و سنی استفاده میکند.
نکته دیگر این که نویسنده تالش میکند همه تلخیها و
سختیهای زندگی شیعیان حله را به توطئههای وزیر و
بیلیاقتی حاکم منتسب کند ،و البته ناصبیها را نیز در این
بین بینصیب نمیگذارد و بخشی از مشکل را بر عهده
پدربزرگ ناصبی مسرور (شاگرد ابوراجح) سوار میکند.
طراحی سه ماجرای عشقی ،استفاده از قصه شاهزاده
و گدا ،پررنگ کردن بیش از حد نقش دختران جوان در
محیط قرن هفت و هشت ،رنگآمیزی دارالحکومه حله
با رنگ قصرهای بغداد در قصههای هزار و یک شب،
مبالغه در قهرمانبازی قنواء دختر حاکم ،و همه اینها
در کنار انتقال مولفهها و اصطالحات سبک زندگ 
ی امروز
به حله هفتصد سال پیش ،باورپذیری داستان رویای
نیمه شب را مشکل کرده است .تصویری که در ضمیر
خواننده باقی میماند متوازن نیست .اطالعات مذهبی
که به مخاطب میدهد ســطحی ،احساسی و گاه غیر
قابل دفاع اســت .با این همه مگر از یک داستان چه
میخواهیم؟ انتظار یک استاد تاریخ از یک رمان مذهبی
ممکن است با انتظار یک خواننده معمولی متفاوت باشد.
رویای نیمه شب برای آشنایان با رمان جذابیتی ندارد و
چیزی به آنان نمیافزاید ولی خواندن آن برای خواننده
معمولی آزار دهنده نیست و شمارگان باالی کتاب مؤید
همین نکته است.

فصل چهارم (شعر)

خاستگاه فراموش شده
یک نوع شهادت
غزلهای سپید
غیاب امروز
در ِ
پی کشف و شهود
دربهدر در ِ
طبیعت زبان
تف ّرجی در
ِ
شاعری در محارصهی افراد درونش
روی ریسامن شعر
هر که عاشق شده پای تو وسط میآید

شعر

خاستگا ه فراموش شده
تأمالتی درباره شعر امروز

مرتضی کاردر

درباره غزل (موسوم به) دهه هفتاد در سالهای حیاتش آنقدرها که باید بحث
و گف 
توگو در نگرفت .سالهای ظهور پدیدهای تازه در شعر معاصر بود و مثل هر
پدیده تازهای ابتدا با انکار و طعنه و تمسخر مواجه شد .بعد پیش از آنکه به ثبات
برسد مدعیان بسیار یافت و دعوای بعضی از مدعیان فضا را آنقدر مغشوش کرد
که تمییز سره از ناسره بسیار دشوار مینمود .بعد هم خیلی زود مدعیان میدان را
خالی کردند و غزل دهه هفتاد به محاق رفت.

حاال هم بهرغم اینکه ده ،پانزده سال از آن زمان نگذشته است این جریان
بهگونهای فراموش شده است که انگار نه انگار که چنین غزلی بوده .شاید چند
سال بعد در کتابهای تحلیلی شعر معاصر گاهی اشاراتی هرچند نارسا به چنین
جریانی بشــود بیآنکه زمینههای ظهور و بروز آن در نظر گرفته شود و سره
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از ناسره بازشناخته شود .چنانکه رویه کتابهای
تحلیلی درباره بقیه جریانهای شــعر معاصر هم
تقریب ًا همینگونه بوده است.
حاال هم اگر نبود کتاب حسین جاللپور و همت
غالمرضا طریقی و ابراهیم اسماعیلی اراضی برای
ادای دین به یک دوست شاعر قدیمی همنسلشان
که پس از سالها تازه اولین مجموعه اش را منتشر
کرده است ،شاید این بحث اینجا هم درنمیگرفت.
بهانه من برای نوشتن این مطلب یادداشت شاعر
گرامی محمدجواد شــاهمرادی (آسمان) است و
تأمل در چند ادعایی که ایشان در یادداشتشان
مطرح کرده است.
یکی مث ً
ال اینکه« :یکی از مدالهای غزل دههی
هفتاد ،به بــاور من ،این بود که انتهای بنبســت

محتومی که به نظر میرســید شعر کالسیک بعد
از انقالب در آن گرفتار خواهد شــد را گشــود و
داغ ننگ انحطاط را از پیشــانی شعر فارسی پس
از  ۵۷ـ مخصوص ًا شعر کالســیک پس از انقالب
ـ سترد)۱(».
غزل دهه هفتاد محصول احیای قالب غزل است
در سالهای پس از انقالب اسالمی و ادامه طبیعی
جریان غزل در آن ســالها .به گمانم اگر انقالب
اسالمی اتفاق نمیافتاد غزل نو فراموش میشد یا
دست کم سیر تحولش آنقدر سرعت نميگرفت.
اما چرا پس از انقالب اسالمی قالبهای سنتی
مثل غزل و رباعی فراگیر شدند؟
شــاید بدیــن دلیل کــه یکــی از اصلیترین
رویکردهای انقالب اسالمی بازگشت به ارزشهای
گذشــته بود و نفی و انکار همــه چیزهایی که در
ســالهای پیش از انقالب به عنوان ارزش مطرح
بود .شــعر مدرن فارســی هم یکی از آن چیزها
بود که به نظر وارداتی میآمــد و طبیعت ًا طاغوتی
محسوب میشد و مدرنیسم دوره پهلوی بر آن پای
میفشرد .برای همین یکی از چیزهایی بود که باید
انکارش کرد.
شــاید به این دلیل که شعر انقالب میخواست
شعر را به جایگاه مردمی گذشــتهاش برگرداند.
میخواست شعرش شعری باشد که همه مردم به
راحتی آن را بفهمند و بخوانند ،حتی میخواســت
شعرش شعار باشد و ســرود که همه مردم آن را
زمزمه کنند .شعر مدرن فارسی نمیتوانست چنین
باشد .برای همین قالبهای سنتی به ویژه غزل و

رباعی فراگیر شدند)۲( .
نکته اینجاست که بازگشت به غزل بازگشــت به تغزل نبود .شعر انقالب
اسالمی در بیشتر شعری سیاسیـاجتماعی بود در قالب غزل و همین مجال را
برای گســترش ماهیت غزل فراهم کرد تا غزل پس از انقالب ،برخالف غزل
گذشته ،قالبی باشد که در آن هر مضمونی را میتوان ریخت .برای همین غزل
دهه هفتاد خیلی وقتها غزلی عاشقانه نیست و عاشقانه نبودن را بیشتر مدیون
غزل دهه شصت است.
در پی مقدمه دوم هم میتوان گفت که ســادگی زبان برای همهگیر شدن
شعر نیز یکی از ویژگیهای اجتنابناپذیر شعر پس از انقالب است .برای همین
وقتی غزل دهه هفتاد از زبان فخیم غزل فاصله میگیرد و تالش میکند از زبانی
نزدیک به زندگی روزمره استفاده کند باز هم چندان عجیب نمینماید چرا که
بسیاری از غزلهای دهه شصت بر اساس همین الگوی زبانی سروده شدهاند.
«درست است که ریشههای غزل نو را باید در دههها پیش از دههی هفتاد
جســتوجو کرد و خود غزل دهه هفتاد را هم میبایست محصول و مرهون
پایمردیهای اندک و بسیار شاعران ،از بهار و شهریار و ح ّتی فروغ گرفته ،تا
منزوی و سیمین و نیستانی و بهمنی دانست)۳(»....
ریشههای غزل نو را باید در سالهای پیش از دهه هفتاد دانست و غزل نو
مرهون پایمردی بزرگان غزل فارسی است ...اما این وسط یک فاصله تاریخی
چند ساله وجود دارد که غزل در ســالهای پس از انقالب فراگیر میشود و
شاعران بسیاری هستند که انگار نویسنده نخواسته است آنها را ببیند.
از یاد نبریم حتی بزرگانی مثل حســین منزوی و محمدعلی بهمنی پیش از
انقالب مجموعه شعر نو منتشر کردند چرا که یگانه راه ورود به جرگه شاعران
امروز سرودن شعر نو بود و الغیر .منوچهر نیستانی و امیرهوشنگ ابتهاج هم
در آن سالها خیلی وقتها شاعران نیمایی بودند تا غزلسرا.
از میان غزلسرایان بزرگ معاصر تنها ســیمین بهبهانی است که یکتنه
ایستاد و همواره غزل گفت ،اما از یاد نبریم که سیمین بهبهانی «دشت ارژن»
را در سالهای پس از انقالب منتشر کرد و انتشار این مجموعه و تغییر حال و
هوای غزل سیمین و آغاز دوره تازه کارهای او نمیتواند تحت تأثیر تغییر فضا
و تحوالت غزل نباشد.
فروغ به دلیل فراگیریاش حتی با همان یک غزل هم تأثیرگذار بود (همان
یک غزل که تضمین غزل سایه
اســت یکی از نمونههای معیار
برای تفاوت غزل سنتی از غزل نو
غزل دهه هفتاد محصول احیای
است) اما نه آنقدر که شاعران
پس
قالب غزل است در سالهای
سالهای پس از انقالب اسالمی
طبیعی
از انقالب اسالمی و ادامه
تأثیرگذار بودند .غزلســرایانی
گمانم
به
ها.
جریان غزل در آن سال
که مــا ظاهرا ً امــروز از آوردن
افتاد
ی
نم
اتفاق
اگر انقالب اسالمی
نامشان ابا داریم شاید چون دیگر
دست
یا
شد
ی
غزل نو فراموش م
دوستشــان نداریم .برای همین
کم سیر تحولش آنقدر سرعت
بهتر بود که نویســنده به جای
نميگرفت
حتی فروغ میگفت حتی ســهیل
محمودی ،حتی علیرضا قزوه ،حتی
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شعر
قیصر امینپور .حتیهایی که اینجا جنبــه تعریض ندارد و به معنای واقعیاش
یعنی انتهای غایت زمانی است پیش از شروع غزل دهه هفتاد.
اگر به غزلهای نسل دوم شاعران پس از انقالب (مثل سید علی میرافضلی،
محمدکاظم کاظمی ،محمد رمضانــی فرخانی ،علیرضا ســپاهی الیین ،احمد
شهدادی و )....نگاه کنیم طلیعههای نوگرایی را در کارهایشان میبینیم .غزلهایی
تصویری با بنمایههای روایی که نشــان از تولد غزلی تــازه میدهند و انگار
آمدهاند تا زمینه را برای ظهور شاعران دهه هفتاد آماده کنند.
پس غزل دهه هفتاد بیش از هر چیز مدیون احیای قالب غزل در سالهای
پس از انقالب اسالمی اســت و اگر نبود تالشهای انبوه شاعران دهه شصت
برای تجربههای گوناگون در قالــب غزل ،غزل دهه هفتاد بــه این زودیها
نمیتوانست سربرآورد.

همه در برابر قانون مشارکت برابرند

ناشران تخصصی شعر در سالهای اخیر با انبوه کســانی مواجه شدند که
میخواستند نام خود را به عنوان شاعر ثبت کنند .آنقدر تعداد آدمهایی که
در صف انتشار بودند زیاد بود که ناشران مانده بودند با این ازدحام چه کنند.
کمکم ناشران به وسوسه افتادند که هزینه انتشار اثر را از همین شاعرانی که
برای انتشار کتابهای خود عجله دارند بگیرند .ایدهای که خودشان نامش را
گذاشتند مشارکت مؤلف در هزینه انتشار اثر .ایده مشارکت خیلی زود جوب
داد و انبوه شاعران جوان از آن استقبال کردند و با قرض و قوله چند میلیون
تومان فراهم کردند تا به حساب ناشران بریزند و ناشران هم انتشار آثار این
شاعران را در اولویت قرار دادند.
اما در مقابل ناشران تخصصی شــعر قرار بود چه کار کنند؟ از صاحب اثر
هزینه انتشــار آن را میگرفتند و کتاب را به تعدادی که مؤلف میخواست
منتشر میکردند و آن را در اختیارش میگذاشتند .ناشران در چنین وضعیتی
نقش خود را به یک واسطه صرف تقلیل دادند .واســطهای که بدون حداقل
خدمات کار را منتشــر میکند ،بیآنکه تالش چندانی برای ارائه و توزیع اثر
بکنند .کاری که هر چاپخانهای میتواند برای هر صاحب اثری انجام دهد.
البته که این کتابها در کنار دهها اثر دیگر ،بــرای اضافه کردن به آمار
کتابهایی که در ســال منتشر میکنند ،در سیاهه انتشــار ناشران تخصصی
شعر میآمد ،حتی شــاید برای
«ر وکمکنی» ناشــران تخصصی
دیگــر که «ما بیشــتر از شــما
ناشران تخصصی شعر در
مجموعه منتشر کرد هایم» .البته
سالهای اخیر با انبوه کسانی
که چند نسخه از این کتابها در
مواجه شدند که میخواستند
نمایشگاه کتاب هم کنار چندصد
نام خود را به عنوان شاعر ثبت
کتاب دیگر قرار میگرفت ،البته
کنند .آنقدر تعداد آدمهایی که
که ناشران تخصصی گاهی بعضی
در صف انتشار بودند زیاد بود
از این کتابها را به شرکتهای
که ناشران مانده بودند با این
پخــش میســپردند ....اما کدام
ازدحام چه کنند
شــرکت پخش اســت که دهها
کتاب شــعر را بپذیــرد؟ کدام
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مخاطب اســت که در ازدحام دهها مجموعه شعر
در نمایشــگاه بتواند در فرصت اندک و به شکل
ســرپایی کتابی را برگزیدند؟ کدام کتابفروشــی
است که حاضر باشــد چندین قفسه را برای دهها
یا بهتر است بگویم صدها کتاب شعر خالی کند؟ و
مهمتر از همه اینکه کدام ناشر است که برای ارائه
و عرضه مجموعهای که هزینهای برای آن نکرده
است تالش کند؟
خیلی طبیعی است که این مجموعهها در ازدحام
یکدیگر گم شوند و پس از گذشت روزها و ماهها
و سالها چند نسخه از آن بیشتر به فروش نرسد.
نگاهی به آمار فروش این کتابها همین را تأیید
میکند .کتابها چند سالی در نمایشگاهها عرضه
شد .گاهی شاید در حد چند کتاب به شرکتهای
پخش کتاب هم رفت اما در نهایت با فروش چند
نسخه دوباره به انبارهای ناشران تخصصی برگشت.
ناشران تخصصی در بیشتر مواقع کاری برای ارائه
اثر نمیکردند مگر اینکه خود شاعر آستین همت
باال بزند و برای معرفی و ارائه کتابهایش تالش
کند.
مسئله نه فقط نگاه تقلیلگرایانه و حداقلی ناشران
در مقابل شاعران ،بلکه از آن بدتر نگاه فلهایشان
به شعر و مجموعههای شعر است .مجموعههایی که
میآیند و چاپ میشوند تا چرخ ناشران تخصصی
بچرخد و بیآنکه تالشــی برای ارائه آن صورت
بگیرد خیلی سریع کنار گذاشته میشوند و به انبار
میروند.
شــواهد دیگری هم بر این مدعــا وجود دارد.
«یکی مث ً
ال اینکه» کمکم ناشران به جایی رسیدند
که حتی همه این کتابها را با یونیفرمی بســیار
ابتدایی منتشر کردند .یعنی با یک عکس از شاعر
و فونتهای رایجی مثــل «تایمز نیــو رومن» با
عکسهایی که با یک جستوجوی ساده در جهان
بیانتهای وب میتوان آنها را پیــدا کرد .با طرح
جلدهایی که هر کسی که قدری به نرمافزارهایی
مثل« فوتوشــاپ» و «ایندیزاین» مســلط باشــد
میتواند در کمتر از نیم ساعت آن را سر و سامان
دهد.
ماجرا به همین جا ختم نمیشود .کمکم انتشار
کتاب با مشــارکت مؤلف به رویه ناشران تبدیل
شد و ناشران چون دیدند این طرح برای شاعران
جوان جواب داده اســت تصمیم گرفتند که آن را

برای همه شاعران اجرا کنند تا همه در برابر قانون
مشارکت برابر باشند .برای همین ابتدا با ترس و
تردید و کمکم به صورت علنی و آشکارا پیشنهاد
مشارکت را با همه شاعران مطرح میکردند .اگر
شــاعران میپذیرفتند که فبهاالمراد و اگر نه که
ســعی میکردند با طرح قدیمیتر کتاب به جای
حقالتحریر شاعر را راضی کنند.
با شاعری حرف میزدم که یکی از جدیترین
چهرههای شعر امروز در ژانر تخصصیاش در دو
دهه گذشته است .شــاعری با اعتبار بینالمللی
قابل قبول که شــعرهایش به چند زبان ترجمه
شده است.

شاعری که از قضا مدیر بخش شعر یک انتشاراتی قدیمی بود ،اما دلش
نمیخواست که بیش از این مجموعههایش را در جایی که خود دبیر بخش
شعر آن است ،منتشــر کند و برای همین به دنبال ناشر میگشت .پرسیدم
که چرا کتاب تازه خود را نزد یکی از این ناشران تخصصی شعر که در این
سالها این همه کتاب منتشر کردهاند نمیبرد .گفت که حقیقتش به سراغ
یکی از آنها رفته است منتها گفتهاند که به دلیل اینکه هزینههای نشر زیاد
اســت و کتابها میماند و طول میکشــد تا به فروش برسد ،درخواست
مشــارکت کرد هاند .گفت که حقیقتش مسئله پول نیســت اما کمی به او
برمیخورد که بعد از ســی چهل سال شــاعری پول بدهد تا شعرهایش را
چاپ کنند .چند وقت بعد دیدم که همان ناشر تخصصی کتاب شاعر مذکور
را منتشر کرده است .معلوم بود که آقای شاعر بهناچار در مقابل پیشنهاد
مشارکت تسلیم شده است.

 .۱از متن یادداشت محمد جواد آسمان باعنوان بازگشت به جلو؛ بازخوانی و نقد «کال ِغ بعد از باغ» حسین جالل پور .منتشر شده در سایت الفیا در
تاریخ ۹۶/۳/۱
 .۲برای همین است که میبینید شعر مدرن فارسی در سالهای پس از انقالب اسالمی به قول حمیدرضا شکارسری دچار سکوت میشود چون دیگر
مخاطبی برای شنیدن این شعرها وجود ندارد .شاعران بزرگ ســالهای چهل و پنجاه پس از انقالب چند سالی مجموعهای منتشر نمیکنند یا اگر هم
کتابی منتشر میکنند صرف ًا برای اعالم حیات است.
 .۳از متن یادداشت محمد جواد آسمان .بازگشت به جلو .بازخوانی و نقد «کال ِغ بعد از باغ» حسین جالل پور .منتشر شده در سایت الفیا در تاریخ
۹۶/۳/۱
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سخنوری ُمصلح و آزاداندیش

حمیدسبزواری

در تکریم یاد و خاطرهی پیر و پدر شعر انقالب؛ حمید سبزواری
رضا اسماعیلی
http://alefyaa.ir/?p=4712

« -1حمید سبزواری» را ـبی هیچ تردیدیـ باید از سرآمدان و پیشکسوتان
شعر انقالب اسالمی به شمار آورد که آثارش بر محور تف ّکر اسالمی و شیعی
شکل گرفته و بالیده است .قصیدهسرایی دینمدار ،انقالبی و معترض ،با گرایشی
«خراسانی ـ عراقی» در سبک بیان و زبان .شاعری که در کوران قهر و بیمهری
ِ
شاعران عصر شکست ،با شوری انقالبی و لهجهای آفتابی ،از گلبانگ خجستهی
ظفر و شکوفایی لبخند سحر گفت ،و برای باروری و بالندگی شعر انقالب اسالمی
سنگ تمام گذاشت .از همین رو شعرش را به راستی و درستی میتوان «تاریخ
منظوم انقالب اسالمی» نامید .عالوه بر این ،نام بلند او تداعیکنندهی سرودهای
ماندگار و خاطرهانگیزیست که با ذهن و زبان مردم ایران پیوند خورده است؛
سرودهایی که در سینه و آیینهی آنها میتوان فراز و نشیبهای تاریخ انقالب
اسالمی را به روشنی به تماشا نشست .سرودهایی همچون« :خمینی! ای امام!،
برخیزید ای شهیدان راه خدا! ،این بانگ آزادیست ،آمریکا! آمریکا! مرگ به
نیرنگ تو ،شهید مط ّهر ،این پیروزی خجسته باد ،و.»...
بعد از پیروزی انقالب اســامی ،حضرت امام خمینــی(ره) با درک کامل
این مســئله که بالتکلیف ماندن وضعیت و حیثیت هنر در جامعه چه عواقب
درازمدت میتواند به همراه داشته باشــد ،به زدودن زنگار ابهام از
سوئی در
ّ
مقدسمآبی،
سد ّ
آیینهی هنر اهتمام ورزیده و همچون موارد دیگر با شکستن ّ
چشماندازهای تازهای را به روی هنرمندان به تماشا گذاشتندُ .مهر تأکید و تأیید
زدن بر موسیقی انقالبی و میدان دادن به موسیقیدانان متع ّهد برای تولید آثار
فاخر موسیقایی ،برداشــتن ا ّولین گام در این مسیر دشوار و ناهموار بود .ورود
موفّقیتآمیز استاد سبزواری به حوزهی سرودهای انقالبی در سالهای آغازین
انقالب نیز به اعتبار همین حمایتها و پشتیبانیها بود که به این حضور ،برکت
و ع ّزت بخشید و باعث پویایی و
شکوفایی هنر انقالب اسالمی شد.
موضــوع و محــور اصلی و
موضوع و محور اصلی و اصیل
ِ
حمید
اصیــل اکثر ســرودههای
اکثر سرودههای حمیدِ شعر
شــعر انقالب« ،درد دین» بود و
انقالب« ،درد دین» بود و
قصهی شــیرین .از همینرو آن
ّ
قصهی شیرین .از همینرو آن
ّ
پیر دردآشنا هرگاه قصد قصیده
پیر دردآشنا هرگاه قصد قصیده
میکرد ،از پیروزی میهن میگفت
میکرد ،از پیروزی میهن
و شکســت اهریمن؛ چرا که در
میگفت و شکست اهریمن
مکتب انسا نساز اسالم آموخته
بود که میهن چون جان اســت و
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عشــقِ به آن از «ایمان» ،و با چشم خویش دیده
بود اللههــای بردمیده از خون جوانــان وطن را.
مقدس که میهن
به همین خاطر در دوران دفــاع ّ
اســامی ناجوانمردانه مورد هجمهی قدرتهای
استکباری شــرق و غرب قرار گرفته بود ،مؤمنانه
و عاشقانه برای سربلندی ایران و پیروزی دلیران
شعر میسرود؛ شعرهایی که جانمایهی اصلی آنها
عشق و امید و حماسه بود:
***
«چه توس و چه تبریز و چه کرمان و زرند
چه پاوه و سردشت و مریوان و مرند
یک ذ ّره ز خاک میهن از کف ندهیم
سوگند ،به پیروان قرآن سوگند»
***
«ای خصم! امان خورد و خوابت ندهیم
تا از دم تیغ تشنه آبت ندهیم
از صلح مگو سخن که در پهنهی رزم
جز برق سالح خود جوابت ندهیم»
***
 -2سبزواری از وارثان ِ
خلف شاعران خرداندیش
و موضعمندی چون فردوسی ،موالنا ،سعدی ،حافظ،
فرخی یزدی بود .ســخنور
ناصرخســرو ،اقبال و ّ
ُمصلح و آزاداندیشــی که همچون «اخوان» شعر
را پرتوی از «شــعور نب ّوت» میدانست و انگشت
اشارهی شــعرش هماره به ســمت «آرمانشهر
موعود» بود؛ آرمانشهری انســانی ،با پنجرههایی
رو به تجلّی باز ،و شــهروندانی آزاد و سرفراز .از
همینرو ،شاهنامهی فردوســی در چشم او عزیز
بود .سبزواری شاهنامه را ســند هویّت و اصالت
ملّت سربلند ایران میدانست .به همین خاطر در
مصاحبهای در دفاع از شاهنامه گفته بود« :شاهنامه
تنها شمشیر زدن نیست .فردوســی میگوید اگر
سلطان داد مردم بستاند ،میتواند سلطنت کند و
اگر نستاند ،نه! بُعد اساســی شاهنامه ،پاسداشتن
راستی و درســتی و رادمردی و جوانمردیست.
شاهنامه اثریست که اگر کسی تع ّمق کند در آن،

کماالت انسانی را در ارزشمندترین شکلش درک
میکند .به عقیدهی من کتاب دعاییست در لباس
حماسه ،نزدیک به زبان مردم عامی».
ســبزواری که زخــم جانســوز کودتای 28
مرداد  1332را بر پیکر وطن دیــده بود ،در 15
خــرداد  1342مؤمنانه به ندای «هــل من ناص ٍر
ینصرنی» حســین زمان خویش ّلبیــک گفت و با
سالح شــعر ،آمادهی جهادی فرهنگی شد .چنان
که خود میگویــد« :وقتی امام را شــناختیم ،من
سعی کردم آرمانهای امام را در شعرهای خودم
مطرح کنم .با خودم فکر کــردم و گفتم که خدا و
پیغمبر چه گفته و این پیرمــرد نیز چه میگوید.
در این پیرمرد ،همان حقیقت را دیدم که شــروع
کردم به طرفداری از ایشــان ».بدون شک رمز
ماندگاری این قصیدهسرای انقالبی و آزاده را باید
پرداخــت مؤمنانه و هنرمندانه بــه هويّت ايراني
ـاســامي و ارتباط تنگاتنگ آثار او با آرمانها و
انديشههاي طالیهداران انقالب ـ بهخصوص امام
راحل و مقام ّ
معظم رهبریـ دانســت .با تأ ّمل در
کلیدواژههای ســرود معروف «خمینی! ای امام!»
که هنگام ورود حضرت امام به ایران سروده شده
اســت ،مراتب ارادت خالصانهی پیر و پدر شعر
انقالب به بنیانگذار جمهوری اسالمی را به خوبی
میتوان دریافت:
***
«ای مجاهد! ای مظهر شرف!
ای گذشته ز جان در ره هدف!
چون نجات انسان شعار توست،
مرگ در راه حق ،افتخار توست
این تویی ،این تویی ،پاسدار حق
خصم اهریمنان ،دوستدار حق
بود شعار تو ،به راه حق قیام
ز ما تو را درود ،ز ما تو را سالم
خمینی! ای امام! خمینی! ای امام!
خمینی! ای امام! خمینی! ای امام!»
***
 -3همچنان که اشــاره شــد ،حمید سبزواری
هرچند در اکثر قالبهای ادبی طبعآزمایی کرده،
ولی بیشتر به قصیدهسرایی شهره است .ا ّما جالب
است بدانید که پیش از انقالب و در دهههای چهل
و پنجاه که ذوق و ذائقهی ادبی جامعه بیشتر به
قالب نیمایی گرایش داشت ،آثاری از وی که تاریخ

آن سالها را بر پیشــانی دارند ،اکثرا ً در قالبهای چارپاره (قالبی نسبت ًا نو که
آن را حلقهی پیوند قالبهای س ّنتی و مدرن میدانند) ،نیمایی و سپید سروده
شدهاند ،و این نشــانگر ســعهی صدر و انعطافپذیری ادبی سبزواریست.
تعصبی به هیچیک
تأ ّمل در این دقیقه ،ما را به این نتیجه میرســاند که وی ّ
از قالبهای ادبی نداشته و به اقتضای نیاز ادبی جامعه شعر میسروده است.
آنان که با تاریخ ادبیات معاصر آشنایی دارند ،به خوبی میدانند که دهههای
چهل و پنجاه ،دهههای رفرم و پوستاندازی شعر معاصر ایران است .در این دو
دهه اکثر جریانهای غالب ادبی ـبه صورت مستقیم یا غیرمستقیمـ از انقالب
ادبی نیما متأث ّرند و به قالبهای نیمایی و آزاد گرایش دارند .بدیهیســت در
چنین دورانی هر شاعر هوشمندی برای دیده و شنیده شدن ،بر طبل همدلی
با نیما و همراهی با قافلهی شــعر نیمایی میکوبــد .در چنین روز و روزگاری
سبزواری نیز که رسانهی شــعر را برای ابالغ پیام انقالب به جامعه برگزیده
تعصبیـ برای ادامهی حیات ادبی خویش به
اســت ـهوشمندانه و بی هیچ ّ
گفتمان نیمایی روی میآورد و از ظرفیتها و ظرافتهای قالبهای نیمایی و
سپید در راستای تبلیغ و ترویج هدف خویش بهره میگیرد .از این منظر ،اقبال
او به چارپاره (دوبیتیهای پیوســته) و قالبهای نیمایی و آزاد برای ابالغ پیام
انقالب امری کام ً
ال معقول و قابل قبول است؛ چرا که یک شاعر آگاه باید «فرزند
زمانهی خویش» باشد تا بتواند از طریق رسانهی شعر با مخاطبان خویش ارتباط
برقرار کند .سبزواری بعد از انقالب در مصاحبهای با یکی از روزنامههای کشور،
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نظرات خود را دربارهی انقالب ادبی نیما و شعر نو چنین بیان میکند« :شعر
نو را نمیپســندم؛ به لحاظ اینکه وزن را شکســته و قافیه را از بین برده ،در
واقع اساس شعر را در هم ریخته ،چون معتقدم نیمی از زیبایی شعر به موزون
بودن و مقفّی بودن آن است .به
هر حال مخالف نیستم با شعر نو
و خودم هم شــعرهایی به سبک
اگر امروز نام استاد سبزواری
نو دارم و آثار پایهگذاران شــعر
چون ستارهای پرفروغ در سپهر
نو را دوســت دارم؛ آثاری چون
شعر انقالب میدرخشد ،به
سرودههای لطیف نیما و شعرهای
پشتوانهی دغدغههای زالل
متأســفانه
فخیم اخــوان ثالث.
ّ
و مقدّسیست که در سینهی
را
نو
شــعر
پیروان این بزرگان،
دردآشنای آن استاد فرزانه خانه
خراب کردهانــد .این افراد چون
کرده بود
توان ســرودن اینگونه شعر را
ندارند ،قلم بطالن بر تمام قواعد
شعر فارسی کشــیدهاند» .به هر
روی ،چارپارهها و نوســرودههای
توجهی از کلّیات او را به خود اختصاص دادهاند که
ســبزواری نیز حجم قابل ّ
توسط پژوهشگران در فرصتی مقتضی به آن پرداخته شود .و این هم
جا دارد ّ
نمونهای نسبت ًا موفّق از سپیدسرودههای او:
***
«در من زخمی نشستهست
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نه از دشنه
که از نگاه
نه در سینه
که در احساس!
شماتتم میکشد که تو را هر روز
در فردا میجویم؛
فردایی که قرنهاست
پشت دیوار امروز
سر بر زانوی انتظار دارد
انتظار...
انتظار...
ا ...نت ...ظا ...ر»...
***
 -4حرف آخر ایــن که اگر امروز نام اســتاد
سبزواری چون ســتارهای پرفروغ در سپهر شعر
انقالب میدرخشد ،به پشتوانهی دغدغههای زالل
مقدسیست که در سینهی دردآشنای آن استاد
و ّ
فرزانه خانه کرده بود؛ دغدغهی اســام ،انقالب،
عدالت ،مردم و پاسداری از دستآوردهای نظام
طی
ّ
مقدس جمهوری اسالمی .آن شاعر دردآشناّ ،
ســالها ـبیش از نیم قرنـ راه خجســتهی شعر
انقالب را بــا خون دل ،نقد جــان و خوردن زخم
زبان بر نوآمدگان هموار کــرد و دریغ و درد که
در تمام طول این ســالها از دوست و دشمن ـبه
جرم آرمانخواهی و تع ّهداندیشیـ خنجر بیمهری
خورد!
و ا ّما امروز بر ما که ا ّدعای خویشی و همکیشی
با استاد را داریم ،فرض است که به احترام انقالب،
امام ،مردم ،و شهیدان به خون خفتهی راه «استقالل
و آزادی» ،نــام بلندش را پاس بداریــم؛ نام بلند
ادیب و ســخنور فرهیختهای را که برای بالندگی
و زایندگی شــعر انقالب ســنگ تمام گذاشت و
تمام زندگیاش را وقف هدایت و هویّتبخشــی
به ادبیات فاخر انقالب کرد .با ســام و درود به
روح آسمانپرواز «حمید شعر انقالب» و با آرزوی
آمرزش و آرامش برای آن عزیز ســفرکرده ،این
نوشتار را با یک رباعی عرفانی از او به پایان میبرم:
***
«بازآمدهای به خویشتن میطلبم
فارغشدهای ز دام تن میطلبم
با خصم به کارزار و با خود به نبرد
این است حماسهای که من میطلبم»

حمیدسبزواری

یک نوع شهادت
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هنگامی که رسانهها اولین شب شــعر انقالب را اعالم کردند ،شهید «سید
محمد نژاد غفار» مــرا برانگیخت که بــه تهران بروم .گفتــم« :هیچکدام از
قدیمیها دراین شب شعر نیستند و کسی مرا نمیشناسد ».گفت« :علی موسوی
گرمارودی و طاهره صفارزاده از قدیمیها هم در این شــب شــعر هستند».
دویســت تومان داشتم ،دویست
تومان هم شــهید نــژاد غفار به
من داد و راه افتــادم و آمدم به
فردای آن شب نوبت
تهران .شب شــعر در ورزشگاه
شعرخوانی من با شهید چمران
ولیعصر (ولیعهد سابق) برپا بود.
افتاد و همین مایهی آشنایی من
نه من کســی را میشناختم و نه
با استاد سبزواری شد .هنگامی
که از تریبون پایین آمدم استاد
کسی من را میشــناخت .شب
پیش آمد و به اصطالح مرا
دوم دیدم فایدهای ندارد و باید به
تحویل گرفت
خوزستان برگردم .دست برقضا
از لهجهی یکی از مسئولین شب

شعر (حســین طالعی) دریافتم که دزفولی است.
خودم را به او معرفی کردم و شعرهایم را نشانش
دادم .او نیز مرا به «محمدحســین زورق» معرفی
کرد و ...بگذریم .فردای آن شب نوبت شعرخوانی
من با شهید چمران افتاد و همین مایهی آشنایی من
با استاد سبزواری شد .هنگامی که از تریبون پایین
آمدم اســتاد پیش آمد و به اصطالح مرا تحویل
گرفت و هنگامی که دریافت در مســافرخانه جا
گرفتهام و خیال دارم به خوزستان برگردم ،مانع شد
و من را با خود به خانه برد .شب در قلهک باران
ریزی میبارید و برخالف جنوب شهر ،هوا بسیار
لطیف بود .استاد پنجره را بازکردهبود و ما دو نفری
در آن هوای فروردین ماه تا نماز صبح برای یکدیگر
شعر خواندیم و حرف زدیم .فردا استاد مرا با خود
به محل کارش ،بانک بازرگانی در میدان فردوسی
برد و آنجا بود که دریافتم هنوز هیچی نشــده با
دیگر کارکنان بانک مشکل پیدا کرده است .پیرمرد
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شعر
به شدت انقالبی و در دفاع از موازین انقالب متعصب بود و نهی از منکر میکرد
وکارمندها ،بهویژه خانمهای بیحجاب برنمیتافتند و به شــیوههای مختلف او
را آزار میدادند.
باری غروب به شب شعر میرفتیم و بعد از شب شعر به خانه برمیگشتیم.
یکی از شبها استاد به شاعری که پشــت تریبون شعر میخواند اشاره کرد و
گفت« :مواظب باش این جایی نره .کارش دارم .شاعر عجیبیه ».گفت و دنبال
کاری رفت ولی تا پیرمرد برگردد شــاعر یال وکوپالدا ِر عجیب و غریب گم
وگور شد و تا شب شعر حسینیه ارشــاد او را ندیدیم .آنجا فهمیدم که «علی
معلم دامغانی» نام دارد و صاحب طرزی ویژه اســت .در شب شعر حسینیه
ارشاد ،شعرخوانی من با ســخنرانی بنیصدر همراه شد و گویا همانجا یکی از
دارودستهاش را که دوست استاد ســبزواری بود مامورکردهبود که مرا برای
همکاری در روزنامه انقالب اسالمی دعوت کند.
بعد از اینکه من به خوزستان رفتم و به تهران برگشتم ،استاد مرا به روزنامه
انقالب اسالمی برد .در روابط عمومی نشستهبودیم و منتظر بنیصدر ،که خانمی
بیحجاب از برابر ما رد شد و از پلهها باال رفت .استاد ناراحت شد و غر زد که
بیحجاب بعدی وارد شد و استاد را خشمگین کرد .بیحجاب سوم باعث شد
که استاد حسابی از کوره در برود و به مسئول روابط عمومی اعتراض کند .خانم
سودابه سدیفی که خود نیز بیحجاب بود سر رسید و سعی کرد پیرمرد را آرام
کند ولی افاقه نکرد.
استاد به من گفت« :بریم فرزند! جای ما اینجا نیست ».سوار پژو شدیم و از
شمال شهر راه جنوب را در پیش گرفتیم .استاد مرا به روزنامهی جمهوری برد
و تحویل زورق داد و ماجرای بدحجابی کارمندان روزنامه انقالب اســامی را
با خشم و خروش تعریف کرد و ...بگذریم .اگر بخواهم یکایک خاطراتی را که
با آن مرحوم دارم بنویسم ،مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد .استاد سبزواری
ســخاوتمند ،مهماننواز و جوانمرد بود .اگر لطف و راهنمایی ایشان نبود من
درتهران بند نمیشدم .استاد ســبزواری بود که جهت انقالبی مرا درسال 58
معلوم کرد .من هیچ شناختی از اشخاص و احزاب نداشتم.
استاد ســبزواری ذاتا قصیدهســرا بود ولی عمدهی شــهرت وی در اوایل
انقالب به خاطر ســرود «خمینی ای امام» بود .این ســرود قبل از ورود امام
توسط گروه ســرود حسینیه ارشــاد به سرپرستی «حمید شــاهنگیان» روی
نوارکاست ضبط شده و شهر به
شــهر رفته بود .بعد از پیروزی
انقالب مرحوم اســتاد سبزواری
بعد از پیروزی انقالب مرحوم
سرود ساختن را جدی گرفت و
استاد سبزواری سرود ساختن
ماندگارترین ســرودهای انقالب
را جدی گرفت و ماندگارترین
و جنگ از ایشان بود .یکی دیگر
سرودهای انقالب و جنگ
از عرصههای فعالیت ایشان شعر
از ایشان بود .یکی دیگر از
طنز بود و اگر این آثار خود را از
عرصههای فعالیت ایشان
میان نمیبرد یکی از جاودانههای
شعر طنز بود و اگر این آثار
این ســاحت بود .دریغا ...روزی
خود را از میان نمیبرد یکی از
سراغ یکی از مثنویهای طنزآمیز
جاودانههای این ساحت بود
او را گرفتم که گفــت« :فرزند!
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همهی آن کارها را در بشکه ریختم و آتش زدم».
این اقدام را از ســر تصلب در شریعت انجام داده
بود .به یاد دارم گاهی یک ســاعت به اذان صبح
مانده میخوابیدیم و آن مرحوم بدون آنکه ساعتی
کوک کند ،سر وقت اذان بیدارم میکرد و میگفت:
«فرزند اذان است».
خدایش بیامــرزاد .مردی بیهماننــد بود در
عالم خــود .قبل از انقــاب قصاید شــورانگیز و
تحریکآمیزی علیه دستگاه سلطنت میگفت (با
اسم مستعار ) که اگر گرفتار میشد پوست ازسرش
میکندند .با شعر و ادب صوفیانه میانهای نداشت
ولی به شدت از ناصرخســرو و ابن حسام و برخی
دیگر از شعرای آیینی متاثر بود .البته بعد از تفسیر
ســوره حمد امام ،دریغ میخــورد که چرا عمری
حالج و دیگــر صوفیان را ناســزا میگفته و انکار
میکردهاست .به یاد دارم که جمع شعرا درخانه
آقای زورق مهمان بودیم که «قرآن درصحنه»ی
امام شــروع شــد و هنگامی که امام آن سخنان
شگرف را بیان کرد و به آنجا رسید که« :کسی که
میگوید انا کذا ،نمیخواهد بگوید که من با این عبا
و عمامه یا شما با آن کت و شلوار کذا .ضیق تعبیر
است .چه بگوید بیچاره ».....استاد سبزواری به گریه

دیدی آن غزال وحشی جنوب
از تو گرگ پیر وحشتی نکرد
دیدی آن پلنگ جنگل شمال
حرمت تو را رعایتی نکرد

افتاد و میگفت« :چطور این عمر از دست رفته را
جبران کنم؟»
بعد از حرفهای امام شــعر استاد رنگ و بوی
دیگری گرفت و حتــی تاثیر بیــدل در آثار وی
آشکار شد .اما یکدندگی و رادیکالیسم وی همچنان
برقرار بود .آقای معلم بــه لطایفالحیل مختلف
استاد شجریان و مرحوم لطفی را به شورای شعر و
موسیقی کشاندهبود و آنها هم کارهایی ماندگار
کردند .ولی نســبت به انقالب و امام تحت تاثیر
القائات کانون نویسندگان و هنرمندان حزب توده
بودند و باالخره با پرخاش مرحوم استاد سبزواری
رشتهی آقای معلم پنبه شد و شجریان و لطفی قهر
کردند و رفتند که رفتند .خدابیامرز خشمگین که
میشد نمیتوانست بر صفرای خود غلبه کند .محال
بود اسم فروغ را بشنود و به او بیحرمتی نکند .ما
جوانهای انقالبی هم از دستبرد خشمش در امان
نبودیم .به یاد دارم در شورای شعر و موسیقی رادیو
در محضر جاودانیاد ،اســتاد اوستا نشستهبودیم.
بنده و آقای معلم و مرحوم استاد شاهرخی و چند
تن دیگر و شعر میخواندیم .نوبت به من که رسید
شعر تفنگ را که تازه سروده بودم خواندم .به اینجا
که رسیدم:

***
مرحوم اســتاد ســبزواری از کوره در رفت و پرخاشکنــان به من گفت:
«توخجالت نمیکشی؟»
هاج و واج پرسیدم« :چی شده؟»
گفت« :آهوی وحشی جنوب نماد انگلستان است و پلنگ جنگل شمال نماد
شوروی .و تو میخواهی بگویی که انقالب چنین و چنان»...
گفتم« :استاد شعر صدر و ذیلی دارد و عاشقانه است و آهوی وحشی جنوب
دخترعموی بنده است و پلنگ جنگل شمال فالنی که درهمین رادیو همکار خود
ماست و »...استاد اوستا با مالیمت جانب بنده را گرفت و آقای معلم خواست
که بقیهی شعر را بخوانم .با این وجود کدورت خاطر استاد سبزواری از میان
نرفت .ایشان هرگاه هم به دل میگرفت دیگر کار از خرک درمیرفت و امکان
آشتی باقی نمیگذاشت .البته مدتی قبل از درگذشتش به من گفت« :فرزند من
در حق تو جفا کردم ».من به ایشــان گفتم« :هیچگاه از شما به دل نگرفتهام».
این خشم و خروش که گاهی واقعا بیمورد بود از شدت روحیهی انقالبی بود
و تعصبی که در این باب داشــت و بهمحض کمترین سوءظنی برمیآشفت.
و همین سرشــت تند و تیز بود که باعث شــد به اندازهی لیاقتی که داشت
تکریم نشود .غیرت دینی و انقالبیاش دگرگون ناپذیر بود و بعدا که تمایل به
بیغیرتی شیوع پیدا کرد ،غیرت ایشان هم ناارجمند شمردهشد .در سالهای
اخیر از بیریخت شدن و فاقد چهره شــدن فرهنگ خیلی شاکی بود .هوار هم
میکشید .اما کسی نبود که به جوش و خروش امثال ایشان گوش بسپارد.
مرحوم سبزواری با اینکه جامعهگرا بود ،پاسدار فردیت خود هم بود و تابع
بیقید و شرط شرایط اجتماعی نبود .هیچ پست وسمتی نمیخواست اما توقع
داشت صاحبان سمتهای رسمی واقعا انقالبی باشــند و انقالبی عمل کنند و
مثل خیلیهای دیگر زیر بار این معنا نمیرفت که انقالب تمام شده و جمهوری
اسالمی حکومتی است که ناچار باید به مصالح و مطامع گردانندگان خود متعهد
باشد و شعارهای انقالب فقط به کار شوراندن تودهی مردم میآید .من معتقدم
شــهادت دوگونه است .یکی در
انقالب یا جنگ گلوله یا ترکش
بعد از حرفهای امام شعر استاد
خمپاره میخورد و شهید میشود
حتی
رنگ و بوی دیگری گرفت و
و دیگری در دفاع از آرمانهایش
شد.
آشکار
تاثیر بیدل در آثار وی
ذرهذره قربانی میشــود .مرحوم
وی
رادیکالیسم
اما یکدندگی و
استاد سبزواری از این زمره بود.
معلم
آقای
بود.
برقرار
همچنان
قربانی آرمانهایی شد که برای
استاد
مختلف
الحیل
ف
به لطای
دیگــران بازیچه بودنــد .آنهم
به
را
لطفی
مرحوم
و
شجریان
در روزگاری که هیچکس تصور
شورای شعر و موسیقی کشانده
نمیکرد آرمانها به حرمان بدل
بود و آنها هم کارهایی ماندگار
شوند و در معرض بیع و شرا قرار
کردند
بگیرند.
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سربهدارِ شعرِ انقالبِ اسالمی
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من از سنین نوجوانی وصف «استاد حمید سبزواری» را از زبان بزرگان شعر
خراسان شنیده بودم؛ بزرگانی چون :ذبیحاهلل صاحبکار ،غالمرضا قدسی ،مح ّمد
قهرمان ،احمد کمالپور ،علی باقرزاده و . ...این بزرگواران نقل میکردند :آقای
حمید ســبزواری در ایّامی که هنوز به تهران هجرت نکرده بودند ،جمعهها از
فرخ در مشهد میرساندند و وقتی نوبت به
سبزوار خودشان را به انجمن ادبی ّ
شعرخوانی آقای سبزواری میرسید ،تن همهی ما میلرزید که آقای سبزواری
باز چه رجزی بر علیه استبداد و ظلم و ستم و به کنایت علیه نظام شاهنشاهی
خواهد خواند و نگران این میشدیم که یک ساعت بعد ،سروکلّهی ساواکیها
دور و بر انجمن پیدا شود .مثل این قصیده که یک روز بعد از خوانده شدنش در
فرخ ،سراغ آقای سبزواری را از ما میگرفتند:
جلسهی انجمن ّ
***
«بسته دارد لب من دشمن تردامن
تا ب ِر دوست نگویم سخن از دشمن
رازها دانم در پرده و نتوانم
پرده برداشتن از راز نهانی ،من
بس که در پرده سخن گفتم و کس نشنود

130

خود همان به که ز گفتار شوم الکن...
شاعری خادم خلقم؛ نتوانم کرد
کسوت بندگی بیهنران بر تن
تا نیاساید ،از دست ستم ،مظلوم
مر مرا نیست از اظهار حق ،آسودن
کیست ظالم که ز پرواش سخن گویم؟
من نه آنم که به فرمانش نهم گردن
من حمیدم ،نه ستایشگر هر محمود
حقپرستم ،نه ستایندهی اهریمن»
***
جدیتر دنبال کردم
و بعدها که خودم شعر را ّ
و به مجامع و محافل شــعری راه یافتم ،تقریب ًا از
سالهای میانی دههی شصت توفیق آشنایی با این
پیر جوانمرد را پیدا کردم و در سفرهای بسیاری با
لطفی که نسبت به من داشتند ،چون فرزندشان در
معیتشان بودم و همواره بخش زیادی از سفر به
ّ
نقل خاطرات از فراز و فرودهای زندگی اجتماعی و
فرهنگی استاد میگذشت.

یادم هست که با چه افتخاری از دشواریهایی
که در زندگی پشت سر گذاشتهاند ،سخن میگفتند؛
از اینکه در سنین نوجوانی ،همراه پدرشان به کار
طاقتفرسا در معدن اشتغال داشتهاند ،تا تعقیب
مدتها
و گریزهایی که با ســاواک داشــتهاند و ّ
مخفیانه زندگی میکردهاند و تأسیس ح ّمام عمومی
در سبزوار و. ...
ایشــان مرتّب هم به من میگفتنــد« :من این
خاطرات را برای تو نقــل میکنم چون میدانم تو
با جوانان زیادی در ارتباط هســتی و دوست دارم
اینها را برای آنها تعریف کنی تا این نسل بداند
که باید برای رســیدن به هدف ،خســتگیناپذیر
باشــد و کار فرهنگی را بهمثابهی جهاد فی سبیل
اهلل ببیند ».شعر شادروان استاد حمید سبزواری،
ریشه در پیشینهها و پشتوانههای فرهنگی و ادبی ما
دارد؛ شعریست تلفیقیافته از حماسه و عرفان و
عشق .معرفتی اجتماعی در شعر او موج میزند و در
نهایت شعری مردمیست .از دیگر سو ،در حوزهی
مضامین ،تمامــی ارزشهــا و آرمانهای انقالب
اســامی از عدالتخواهی و دفاع از مستضعفین
گرفته تا مبارزه با استبداد و استکبار و ارج نهادن
به فرهنگ شــهادت و ایثار و امید بــه رهایی و...
در آن موج میزند .شعر ســبزواری شعر عقیده
و جهاد اســت و فریاد ا ّمت واحدهی اسالمی که
خواســتار وحدت اســت و اتّحاد و مبارزه برای
رسیدن دوبارهی اسالم به مجد و عظمت و رهایی
قدس شریف و ...و اینگونه است که استاد حمید
ســبزواری در همان زمان حیات بابرکت خویش،
تبدیل به یکی از اسطورههای انقالب اسالمی شد.
نقــش شــعر و ســهم منحصربهفــرد آن در
شکلگیری میراث فرهنگی ما واقعیتی ملموس و
بدیهیتر از آن است که نیازمند آوردن ادلّه و بحث
و اثبات و به کرسی نشاندن باشد .شعر ،اصلیترین
ســازوکار معرفتــی و هنری فرهنگســاز و تنها
رسانهی انتقالدهندهی فرهنگ در تاریخ معرفتی
ایران است و امروزه اگر بخواهیم به جمعبندی از
هویّت تاریخی فرهنگی خویش بپردازیم و تصویری
از این هویّت به دست دهیم ،چه منبعی دردستتر
و موثّقتر از شعر موجود است؟
شــعر انقالب ،حاصل تالش جمعي شــاعران
انقالب در چند دههی اخيراست و در شکلگيري
بنيان و بناي آن ،همه سهيماند و هرکدام به نسبت

توانايي ،بخشي از اين دستاورد عظيم را شکل دادهاند؛ ا ّما اگر قرار باشد رصد
کنيم که شعر انقالب با تمام مؤلّفههاي ذهني و زبانياش در شعر کداميک از
شاعران انقالب يکجا و به تنهايي قابل مشاهده است ،بيشک آن شاعر کسي
نخواهد بود جز حميد ســبزواري .همانگونه که شهيد چمران اسطورهی دفاع
سيد آل قلم نام گرفت و
ّ
مقدس و شهيد مرتضي آويني اســطورهی فرهنگ و ّ
شهيد مط ّهري اسطورهی انديشهی اسالم انقالبي و ،...بدون ترديد ،استاد حميد
سبزواري با حضور مســتمر و مؤث ّر خويش از ابتداي قيام امام خميني (ره) در
سال  1342و با خلق آثاري که به تمامي بر شــالودهی ارزشها و آرمانهاي
انقالب اسالمي شکل گرفتهاند ـ از شعرهاي شکوهمندي چون «جلودار» گرفته
تا سرودهاي ماندگاري که بسياري از آنها شناسنامهی انقالب اسالمي هستند؛
سرودهايي چون «خميني ،اي امام!»« ،برخيزيد اي شهيدان« ،»...آمریکا! آمريکا!
مرگ به نيرنگ تو»« ،اي مجاهد!» و صدها اثر ديگر ـ با افتخار ميتوان از اين
بزرگمرد به عنوان اسطورهی شعر انقالب اسالمي نام برد.
من یقین دارم در قرنهــای بعد که وجدان بیدار تاریــخ به مرور انقالب
اسالمی خواهد پرداخت ،نام اســتاد حمید سبزواری از معدود نامهایی خواهد
بود که در کنار عظمت انقالب اسالمی از آنها یاد میشود و این نام پرطنین و
حریت سپرده خواهد شد.
سراسر افتخار ،به حافظهی تاریخ شرافت و ّ
این چند ســطر را با ابیاتی از مثنــوی جاودان «جلودار» حســن ختام
میبخشم:
***
«وقت است تا بار سفر بر باره بندیم
سد خار و خاره بندیم
دل بر عبور از ّ
گاه سفر آمد؛ نه هنگام درنگ است
چاووش میگوید که ما را وقت تنگ است
گاه سفر آمد ،برادر! گام بردار
چشم از هوس ،از خورد ،از آرام بردار
گاه سفر آمد ،برادر! ره دراز است
پروا مکن ،بشتاب ،ه ّمت چارهساز است
گاه سفر شد ،باره بر دامن برانیم
تا بوسهگاه وادی ایمن برانیم
وادی پر از فرعونیان و قبطیان است
موسی جلودار است و نیل اندر میان است
فرمان رسید :این خانه از دشمن بگیرید!
تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید!
یعنی کلیم ،آهنگ جان سامری کرد
ای یاوران! باید ولی را یاوری کرد
جانان من! برخیز بر جوالن برانیم
زآنجا به جوالن تا خط لبنان برانیم
آنجا که جوالنگاه اوالد یهوداست
آنجا که قربانگاه زعتر ،صور ،صیداست
جانان من! اندوه لبنان کشت ما را
بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را»...
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اینکه شعر امروز باید مؤلّفههای روزگار ما را داشته باشد ،سخن تازهای نیست.
انسانی که سوار هواپیما و مترو میشود ،انسانی که روزانه از دهها تقاطع غیرهمسطح و
پل و پلّهبرقی عبور میکند ،انسانی که با خشونتی به نام جنگ و تروریسم دست و پنجه
نرم میکند و انسانی که در یک کالم معاصر است و معاصر میاندیشد ،به شعری نیاز
دارد که او را یعنی همین معاصرت را به تصویر بکشد .اگر شعر گذشتهی ما از نشانهها
و عالئمی چون شمع و گل و پروانه و زلف و میکده و پیاله و جام و صراحی و باد صبا
و ساقی و امثالهم سرشار است ،به این دلیل است که اینها عالئم همان روزگارند و به
عبارتی شعر گذشتهی ما معاصر انسان همروزگار خود بوده است .هر گونه بازگشتی
در شعر ،بهخصوص در محتوا و مضمون ،اگر محکوم به شکست نباشد ،قطع ًا محکوم
به فراموشیست .اینکه در روزگار ما هنوز هم غزلهای حافظانه و صائبانه بازار دارد
و مخاطب ،دلیل بر توفیق و ق ّوت سرایندگان این شعرهای تقلیدی نیست؛ بلکه این
سرایندگان در واقع سرریز مخاطبان کمحافظه و کمحوصلهی حافظ و سعدی و صائب
را جذب کردهاند!؛ درست مثل مشتریانی که در همسایگی یک رستوران مشهور و
بهنام ،جذب یک غذاخوری تازهکار میشوند .این واقعیت را نخستین بار ،نیما یوشیج
طرح کرد .گرچه در راستای نو شدن فضا و نگرش به شــعر ،شاعرانی پیش از او
پیشقدم شده بودند .اینکه برای یک تشبیه یا استعاره تا کی باید مضامین و مفاهیم
گذشتگان را کورکورانه تقلید کرد بدون اینکه شاعر ،آن لحظات و آنات شاعرانه را
زیست کرده باشد ،اصل و اساس سخن نیماست.
به هر حال ،سخن و شیوهی نو و جذب مخاطب نو و تربیت مخاطبی که سخن و
حرف متفاوت شاعر را دریابد ،زحمت دارد .نیما شاید نخستین شاعری باشد که به
شعر ساختمان و ساختار داد؛ شعری که از ابتدا تا انتها دارای نظام است و مثل بسیاری
از غزلهای دورهی هندی قابل تجزیه به ابیات بیربط نیست؛ شعری که با جمع شدن
ت ّکههای کوچکتر به یک نظام واحد میرسد .پس از طرح نظرات نیما ،بسیاری از
غزلسرایان ،نظرات و پیشــنهادهای او را در «غزل» پیاده کردند و به سمت شعر
نیمایی نرفتند؛ یعنی همان غزل با قواعد س ّنتی ولی با درونمایهای نو .پرهیز از آشفتگی
ابیات ،دوری از تکرار و تقلید ابزار و ادواتی که نسبتی با انسان و زندگی معاصر ندارند
و نزدیک کردن زبان غزل به زبان روز ،عمدهی کار این غزلسرایان بود .این حرکت
مبارک ،به غزل خون و حیات تازهای داد .مخاطبی که به طور طبیعی به وزن و قافیه
عادت کرده بود را به سختی میشد با شعر نیمایی و بعض ًا با شعر سپید همراه کرد.
غزلسرایان پس از نیما در واقع مخاطبان س ّنتی غزل را به سمت خود جذب کردند.
توسط شاعری مثل سیمین بهبهانی دنبال شد ،در
حرکتهای نوآورانه در وزن هم که ّ
واقع راهی برای تکمیل این حرکت بود.
مقدمه ،نگاهی به مجموعهی «راویــه» میاندازیم؛ تازهترین مجموعهغزل
با این ّ
شاعر پُرکار و ّ
خلق روزگارمان مریم جعفری آذرمانی؛ شاعری که با نگاهی گذرا
به نام مجموعههای پیشــین او میتوان به ّ
خلقیت و نــوآوری او در غزل پی برد:
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سمفونی روایت قفلشــده ،پیانو ،هفت ،زخمه ،صدای
ا ّره میآید ،تریبون ،مذاکــرات و ...جعفری در کتاب
اخیر ،با بهرهگیری از اوزان متفاوت و خالفآمد ذهن
طبیعی مخاطبان غزل و بــا پرهیز از رمانتیکبازی و
طرح مسائل عاطفی پیش پا افتاده که بیشتر مناسب
سن نوجوانیست ،به گونهای از غزل دست یافته که
ّ
متف ّکر و پرسشگر است؛ غزلی که جهان و انسان را
به چالش میکشد و او را به تف ّکر وامیدارد .در واقع،
غزلهای او را میتوان شعرهای سپیدی نامید که لباس
وزن و قافیه بر تن کردهانــد .همین اندیشمند بودن
غزلهای جعفری در «راویه» باعث شــده شعر او در
حس و عاطفه دور شود و همین امر،
بسیاری از جاها از ّ
مخاطب سطحیپسند را فراری میدهد؛ مخاطبی که
در نگاه نخست دنبال یافتن «دوستت دارم و دلتنگم و
عاشقت هستم و تنهایم» و این مضامین است .به نظرم
نیازی به شاهد مثال نیست؛ که غزلهای «راویه» از
ابتدا تا انتها تمام ًا شاهد مثالاند .پرداختن به بنمایهی
تف ّکر و پرهیز از رمانتیســم ،به طور طبیعی مخاطب
عوامزدهی امروز را فراری خواهد داد؛ مخاطبی که در
غزل به دنبال یک بیت یا ح ّتی یک مصراع است تا آن
را در شبکههای اجتماعی منتشر کند ،اینگونه غزل
ساختارمند را نخواهد پذیرفت ...شما تن ّوع وزن و آن
هم اوزان ناآشنا به ذهن را به این مجموعه اضافه کنید.
به نظرم غزلهای «راویه» بیش از آنکه مخاطبپسند
باشند ،شاعرپســندند؛ درست مثل غزلهای سیمین
بهبهانی از «دشت ارژن» به بعد؛ که در واقع چربش
تکنیک در آنها از سایر اجزای تشکیلدهندهی غزل
بیشتر بود .واضح اســت که جعفری در «راویه» به
حداکثری نیســت؛ چرا که اگر
دنبال جذب مخاطب ّ
توجه به اینکه او یک بانوی
قصد این را داشــت ،با ّ
شاعر است و به راحتی میتواند به عاشقانهسرایی روی
بیاورد ،حتم ًا از بسیاری از شاعران مرد موفّقتر بود.
مخلص کالم اینکه مخاطب گســترده داشتن ،الزام ًا
دلیل بر توفیق شعر و شاعر نیست و الزام ًا کم مخاطب
داشتن نیز دلیلی بر عدم توفیق شعر نمیتواند باشد .به
نظر نگارنده ،شعر هرچقدر عوامزده و عوامپسند باشد،
طبیعت ًا مخاطب گســتردهتری دارد؛ که الب ّته حساب
سعدی و حافظ و موالنا و بزرگان شعر را قطع ًا باید در
این بین از حساب بقیه جدا کرد!
از خواندن «راویه» ّ
لذت بردم و پیشنهاد میکنم این
کتاب را بخوانید و از لحظات متفاوتی که شاعر ّ
خلق
این مجموعه برای روزگار و برای ادبیات خلق کرده
استّ ،
لذت ببرید.
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کتاب «راویه» دربردارندهی شصت و دو غزل از مریم جعفری آذرمانی
توسط ناشر معتبر و ف ّعال شــعر ،انتشارات فصل پنجم به چاپ رسیده و
که ّ
به اعتبار انتشارش در ســال  95به طور بالق ّوه یکی از نامزدهای جشنوارهی
شعر فجر امسال محسوب میشود ،این هفته روی میز نقد بخش شعر سایت
الفیاست .خانم آذرمانی شاعر پرکاریســت و عالوه بر فهرست بلندباالی
مجموعههای شعرش ،تاریخهای درجشــده در پای اشعار کتاب حاضر هم
بر این گواهی میدهند .حضور توأمان ک ّمیت و کیفیت در کارنامهی شاعر،
جدی شعر در سالهای اخیر ،پیوسته بر سر
باعث شده که نام او در محافل ّ
زبانها باشد و الب ّته دایرهی مخاطبانش از گعدههای خواص فراتر برود و در
بین زمزمهگران عامتر شعر هم هواداران خاص خودش را بیابد .هنگام تو ّرق
کتاب «راویه» ـبرای نوشتن این یادداشــتـ از قضا در هواپیما عازم جایی
بودم که ناگهان یکی از آقایان مهماندار ،وقت عبور از راهرو مکثی کرد و از
من خواست که کتاب را دقایقی به او امانت بدهم .بعدتر کاشف به عمل آمد

که او تعدادی از کتابهــای قبلی خانم آذرمانی
را خوانده و مشــتری دائم شعرهای اوست .الب ّته
از چاپ «راویه» بیخبر بود .از او پرسیدم« :چه
چیزی در شعرهای این شــاعر برای تو ّ
جذاب
است؟» گفت« :اعتراض»!
بله ،راست میگفت؛ غزل آذرمانی ،غزلیست
عموم ًا ســتیهنده و تیغبرکشــیده .غزلی سرشار
از نیــش و کنایه .غزلــی همــواره ناراضی که
نارضایتیاش از وضع موجــود را پنهان نمیکند.
عمدهی اعتراضها در این کتــاب ،اعتراض به
ناشــاعران اســت؛ ابیات فراوانی در غزلهای
ِ
«شــاعران
متعــددی از «راویه» صرف انتقاد از
ّ
دروغین و بازاری» شده است که اساس کارشان
ِ
مخاطب
بر تقلید از یکدیگر و نوشتن بر وفق مذاق
روز اســت .گذشته از حرف حق شــاعر در این
ابیات ،احســاس من این اســت که این انتقادها
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ـهمرده با همهی اندوهها و گالیهها و شــک ِوههایی که معموالً در شــعر هر
شــاعری بروز میکندـ کارکردی التیامبخــش و دلداریدهنده نیز برای
خود شــاعر دارند؛ تا در خلوت خویش بــه خود بگویــد و تأکید کند که
حسرت دکان نقد «آن که جنس
ارزان فروشد» را نخور و وسوسه
نشو و راه درستی که در خلوت
یافتهای را دنبال کن .آذرمانی،
رتبهی دوم مضامین پُربسامد
مرجح بودن
آشــکار و پنهان بر ّ
در کتاب «راویه» ،از آن «خو ِد
«منِ فردی» بر «مــنِ
جمعی»
کا ِر شعر نوشتن » است .در
آن
از
ناگفته،
پای میفشــارد و
این قبیل ابیات ،در دل شعر،
شاعر
رستگاری
به عنوان کلید
شاعر را میبینیم که خو ِد در
یاد میکنــد .الب ّتــه از فحوای
حالِ شعر نوشتنش را توصیف
و تحلیل میکند
کالم او پیداست که مقصودش
ِ
رســیدن شعر به
از نهی و نفیِ
«من جمعی» ،نه معنای مرسوم
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و اصطالحی مربوط به گســترهی عاطفی شعر،
بلکه «شعر نوشتن به خواســت و سلیقه و پسند
مخاطب عام» است .به هر روی ،آذرمانی خواسته
و توانسته بیتقلید ،شــع ِر «خودش» را بنویسد و
نوشــته؛ و این توفیق کمی نیست؛ هر چند رفتنِ
راههای نرفته هم ،خواهناخواه ،بی فراز و نشــیب
نیست ...خود شاعر سروده:
ِ
تغــزل ،یک طرف
«یک طــرف جیکجیک
ّ
تکبر
قارقا ِر ّ
مثلِ
مرغ مقلّد نبودم؛ من خودم کشف کردم
ِ
زبان را» (صفحهی .)15
به تعبیر دیگر ،شاعر این کتاب ،ابتدا مرغ مقلّد
خود را ُکشته و ســپس مرغهای مقلّد دیگر را
نشانه رفته است!
رتبــهی دوم مضامیــن پُربســامد در کتاب
«راویه» ،از آن «خو ِد کا ِر شعر نوشتن» است .در
این قبیل ابیات ،در دل شعر ،شاعر را میبینیم که
خو ِد در ِ
حال شعر نوشتنش را توصیف و تحلیل
میکند .این تصاویر ،عمدت ًا شــاعری را نشــان
میدهند که در کنج عزلت نشسته و بیاعتنا به
اظهارنظر یا رویّهی دیگران ،یکریز مینویسد و
مینویسد و مینویسد؛ گویی که این نوشتن ،سنگ
سیزیف او و تقدیر محتوم او و غایت آفرینش او
و تکاملبخش او و آرامبخش او و مخلِّد اوست.
در غزلهای کتاب ،اشارات قرآنی کم نیستند؛
ِ
و طرفه آن که این اشارات هم یا در
جهت همان
اعتراضاند و یا کارکردی عرفانی و تسلّیبخش
دارند .آری ،به نظر میرســد که او با سرایشش
پیش از هر چیز ،در پی دلآسا دادن به خویشتن
است و این شاید نسبتی مستقیم با تلخ و جانگزا
بودن زندگی در غزل آذرمانی داشته باشد .یکی
از مناظر نادلخواه این زندگی تلخ در شــعر او،
«شر بشــر» ،و از جمله
آســوده نبودن از انواع
ّ
«جنگ» است.
آســان راه دادن واژگان عامیانه یا بیگانه به
غزل ،از دیگر ویژگیهای کار این شــاعر است؛
ِ
درآمدن پدر ،مفتخور،
واژههایی مانند :لودگی،
گشنه ،باشان (با آنها) ،نوچه ،خیرندیدهِ ،ش ّر و ِو ّر،
ن َدیدبَدید ،پودر ،گری ُمر ،اپیزود ،دفرمه ،سمفونی
و . ...آذرمانی در مجموع ،نوشتن را بسیار آسان
میگیــرد و بیتکلّف مینویســد .در کتابهای
پیشــین خانم آذرمانی ،یکی از نــکات ّ
جذاب و

متفاوت ،کوششهای او در جهت تن ّوع بخشیدن
به اوزان عروضی و پیشنهاد دادن وزنهای تازهی
کالسیک بود؛ ادامهی راه زندهیادان حسین منزوی
و سیمین بهبهانی در اینباره .در «راویه» هم اوزان
دولَختی و سهلَختی کم نیستند و دو سه تجربهی
تازهی عروضی در امتداد خطشکنیهای قبلی هم
در بین غزلها دیده میشود.
دوست ندارم خوشاســتقبال و بدبدرقه باشم
ولی در کنار احتــرام بیکرانی که برای شــاعر
«راویه» قائلم و با اینکه به شأن و مرتبهی دانش
و شعر این خواهر بزرگترم معترفم و غزلش را
بسیار دوســت میدارم ،به اقتضای برچسب نقد
بر این یادداشت ،ناچار ،سخنم را با ذکر اشارهوار
نکاتی به پایان میبرم که حضور و وقوعشان در
غزلهای خانم آذرمانی به سلیقهی شخصی من
خوش نیامده اســت؛ یکی از این مــوارد ،خأل و
فاصلهایست که بین برخی بیتها در بعضی از
غزلها حس میشود .من درک میکنم که شاعر،
گزیدهکار است و ممکن است در ویرایش نهایی،
تعدادی از ابیات نادلپذیر هر غزل را حذف کرده
باشــد .ا ّما این را هم میدانم که گاهی بخشی از
شعر در ذهن شاعر اتّفاق میافتد و برای خود وی
ماجرا آنقدر واضح است که انتظار دارد مخاطب
هم آن را «گفته» فرض کند .مث ً
ال غزل چهاربیتی
صفحهی  25برای من اینطور است؛ حس میکنم
بین دو بیت آغاز و پایان ،چیزی روشنگر ،ناگفته
مانده است.
مورد شایان ذکر دیگر ،شقاق وزنی و ناروانی
و نادلچسبی آن در برخی از مصراعهای آخرین
غزل کتاب اســت« :دوســت دارد آیینهام مرا،
دوســتدار آیینهام ،همین» و «تا دوباره افتادم
از نفس ،موذیانه گفتند :آفرین!» (صفحهی .)72
یکی دیگر ،ناسرراستیهای زبانی و بیوسواسی
زبان برخی از شعرهاست؛ مث ً
در ِ
ال :کاربرد «میان
اینهمه قرن» به جای «در ِ
طول اینهمه قرن» در
بیت «میان اینهمه قرنی که رد شــده ،خورشید
ـ  /عجیب نیســت که از غرب درنیامده است»
(صفحهی  ،)11یا حشو به نظر رسیدن «وقت» در
ِ
ِ
آرامش من محال است» (صفحهی  ،)12یا
«وقت
کاربرد «خسته هستم تمام جهان را» به جای «از
تمام جهان خستهام» (صفحهی  ،)15یا کاربرد «از
بس نوشتم که دیگر ،بعد از من و خاطراتم /هر

کس اگر جملهای گفت ،محکو ِم تکرا ِر من بود» به جای «آنقدر نوشتم که
دیگر( »...صفحهی  ،)18یا کاربرد «کنند» به جای «میکنند» در بافت غزلی
که زبانش چنین کاربردی را هضم نمیتواند کرد؛ در بیت «وقت سیاســت،
محبت کنند و( »...صفحهی  ،)19یا اضافی به نظر رسیدن
به ظلم و تبارش ّ
«که» در «باید که میبســتم دهانش را» ،کاربرد «ویران به ویران» به جای
«ویرانه به ویرانه» ،و تعبیر عجیب «با کاه آســمان ساختن» (صفحهی ،)24
یا کاربرد «داستان» به جای «داستانگو» ـ با قرینه و کلیدی که پیشاپیش،
«بیزبان» در دست مخاطب مینهد ـ در بیت «تص ّور میکنی گاهی که شاید
بیزبان باشد /ولی حتم ًا به وقتش میتواند داستان باشد» (صفحهی  ،)26یا
غیردقیق به نظر رســیدن «درون» و صفت نادلچسب «سراسیمه» در دو
مصراع «خرابههای ّ
منظم درون صحنه سبب شد» و «که از حقوق سراسیمهی
ِ
بشر بنویسم» (صفحهی  ،)27یا اضافی به نظر رسیدن «که» در «میتواند که
مســتجاب کند» (صفحهی  ،)30یا کاربرد «مسکنت» به جای «مسکن» در
«هم در جهالت مسکنت دارم ،هم مینشینم جای استعداد» (صفحهی  ،)42و
باألخره تعقید و غموض معنایی در مصراع دوم بیت «خودخواهیام به جان
طبیعت وبال بود /لج کرد بین اینهمه ســر ،زندگی کنم» (صفحهی  )14و
مواردی از این دست.
از دیگر ناخوشآیندیهای زبانی شــعرهای این کتاب برای من ،کاربرد
ِ
نامأنوس «میتکاند» در «مثل آتشفشــان
برخی از افعال اســت؛ مثل :فعل
میتکاند روح افســرده را اضطرابم» (صفحهی  ،)12یا کاربرد «شــدم» به
جای «شدهام» در «خواب دیدم پل صراط شدم» (صفحهی  ،)30یا کاربرد
«کردند» به جای «کردهاند» در بیت «باز در کســوت آدمیزاد ،دیو پشت
تریبون نشسته /نوچهها خانه را قبضه کردند ،رستم از گود بیرون نشسته»
(صفحهی .)56
آخرین نکتهای که ســخنم را با آن به فرجام میرســانم ،غلظت تفاخر
در غزلهای کتاب است؛ درست اســت که این کار از دیرباز در کارنامهی
ِ
بودن
شاعران گوناگون دیده شده ،ا ّما شاعر باید انصاف بدهد که خوشآیند
«فراوانیِ » آن در غزلهای این کتاب ،برای هر مخاطبی ـخاص یا عامـ بسیار
بعید است .مخصوص ًا اینکه در غزلهای «راویه»« ،منِ راوی» کمتر ظرفیت
تکثیر و گســترش به «هر مخاطبی» را داراست و ناچار ما پیوسته فقط خود
شاعر را در پشت تریبون در حال
خواندن این غز لهــا میبینیم.
خالصه اینکه هرچقدر هم که
کار شاعر خوب و بینقص باشد،
در «راویه» هم اوزان دولَختی
و هرچقدر هم کــه دیگران بد
و سهلَختی کم نیستند و دو
باشــند و او خــوب ،و هرچقدر
سه تجربهی تازهی عروضی
هم که رفتار دیگــران درخور
در امتداد خطشکنیهای
سرزنش و ســرکوفت باشد ،باز
دیده
قبلی هم در بین غزلها
«وفورِ» این مضمون تا این حد در
میشود
بین غزلها ممکن است به جای
تأثیر مطلوب ،هر خوانندهای را
سرخورده و بدبین کند.
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بازخوانی و نق ِد «راویه»ی مریم جعفری آذرمانی
سورنا جوکار
http://alefyaa.ir/?p=4668

آنچه بیش از همه در مورد شــعرهای «خانم مریم جعفری آذرمانی» به
گوش میرسد ،این است که :او فقط شبیه خودش شعر مینویسد .من هم تا
آنجا که نوشتههای ایشــان را دنبال کردهام ،بر همین نظر هستم و معتقدم
«مریم جعفری» ،در ده ســال فعالیت مکتوب خود قصد داشــته تا چهرهی
تازهای از غزل را به نمایش بگذارد .در این مســیر نیــز جزءنگری و نوعی
انتزاع سورئال که آن را «تفکیک فراواقعی پیرامون» معنی میکنم ،ابزار کار او
ِ
بودهاند .میتوان گفت این شاعر همواره بر آن بوده تا تف ّکر مدرن را در لباس
کهن عروض به مخاطب ارائه کند .الب ّته او ا ّولین شــاعری نیست که در این
راه قلم زده؛ چرا که پیش از ایشان نیز بسیاری در این زمینه اجتهاد به رأی
مقدمه کتاب «راویه» یعنی آخرین مجموعه غزل این شــاعر
کردهاند .با این ّ
محترم را باز میکنم تا محتوایش را با آنچه نظم ذهنی من را در مورد غزل
شکل میدهد بسنجم و در گوشهای منتظرمینشینم تا قضاوت مخاطب و زمان
در این مورد چه باشد!
برای انسان نئوکالسیکی مثل من که در قرن بیست و یک همچنان از شعر
بوی گل و ریاحین به مشامش میرســد ،تعریف غزل همچنان «غزل بما ُه َو
غزل» است؛ یعنی این قالب ساختاریست که فرم آن به دالیلی خاص شکل
گرفته و محتوای آن نیز هدفی مشخّ ص را دنبال میکند .پس هر چیز دیگری
خالفآمد آن نمیتواند ا ّدعای غزل بودن داشته باشد ،مگر آن که به اصل
پایدار باشد؛ اصولی مانند قالب ،وزن ،زبان و محتوا که به ترتیب ابزار سنجش
عیار غزلهای «راویه» در این یادداشت خواهند بود.
مدعیان نوآوری در غزل که شعرشــان غزل آغاز
برخالف بســیاری از ّ
میشــد ،مثنوی قد میکشــید و ســپید پایان میگرفت« ،مریم جعفری»
کماکان در ظاهر غزلسراســت
و همچنان به قالــب و فرم آن
وفادار اســت .غزلهــای او در
«مریم جعفری» ،در ده سال
«راویــه» هنوز مطلــع دارند و
فعالیت مکتوب خود قصد داشته
ابیات او از دو مصــرع مقفّی و
تا چهرهی تازهای از غزل را به
بعض ًا مر ّدف تشکیل شده و هنوز
نمایش بگذارد .در این مسیر
موزون هستند .رسمالخط آنها
انتزاع
نیز جزءنگری و نوعی
ِ
به چشم آشنا میآید و سطربندی
سورئال که آن را «تفکیک
ابیاتشــان مرتّب است و برای
فراواقعی پیرامون» معنی
نمایش تفــاوت ،درهم و برهم و
میکنم ،ابزار کار او بودهاند
زیر و باال نوشــته نشدهاند و در
برخورد ا ّول ،شاعرشــان را یک

136

معرفی و مخاطب را به سمت الیههای
غزلسرا ّ
بعدی شعر ایشان هدایت میکنند و الیهی بعدی
وزن است.
اگر بخواهیم دست به استنتاجی منطقی بزنیم،
مدت ده
انتشــار دوازده مجموعــهی شــعر در ّ
مقدمهای کلّیســت که ما را فقط به یک
ســالّ ،
نتیجه میرساند :ما با شاعری ف ّعال و بسیار پرگو
مواجهیم .اگر این نتیجه را اصل قرار دهیم ،دلیل
متوجه
عالقهی شاعر به استفاده از اوزان بلند را
ّ
میشویم .برای شاعری که به قصد انتشار کتابی،
در طول یک سال ،شــصت و دو غزل مینویسد
و بعض ًا دو یا سه شــعر را در طول یک شبانهروز
به سرانجام میرســاند ،بســیار طبیعیست که
نتواند حرفهای بســیار خود را در اوزان کوتاه و
پرکاربرد غزل به پایان ببرد .پس الجرم دست به
دامان وزنهای بلندتر و غریب میشود و تا حدود
بسیار زیادی رسالت وزن را که القای موسیقیست
نادیده میگیرد؛ وزنهای بلندی که گاهی خوانش
شعر را برای مخاطب دشوار نموده و این معنا را
به ذهن متبادر میکنند که شاعر فقط قصد حرف
زدن داشته نه غزلســرایی؛ چرا که این میزان از
تعدد ،آن هم در وزنهای طوالنی ،مؤیّد آن است
ّ
که شاعر سرودن را وظیفهی اداری خود میداند
و گویی ّ
موظف است هر روز یک اثر خلق کند و
متأسفانه این آثار اشعاری هستند که با زبانی مر ّدد
ّ
عرضه میشوند .تردید زبانی آنها جاییست که
«راویه» هنوز تکلیف خود را مشخّ ص نکرده که آیا
میخواهد به زبان معیار غزل پایبند باشد و یا آن
که قصد دارد با زبانی محاوره ـ که الب ّته در حال
استحاله شدن در زبانی عوامانه و کوچهبازاریست
ـ تکلّم کنــد .از خصوصیات این نــوع از زبان،
نارسایی در مفهوم ،غلطهای نحوی و ایجاد ابهام و
گنگیست که «راویه» از هیچیک از آنها در امان
نمانده و مثالهای فراوان آن را در این کتاب به
هیچ عنوان نمیتوان به حساب نوآوری و جسارت
برای صحبت کردن به زبان امروزی گذاشت.

ا ّما مبحث نهایی و اصلی در شــعر ،محتواست
که میتوان آن را به دو عنصر تف ّکر و بیان تقسیم
کرد .تف ّکر آن چیزیست که در ذهن شاعر شکل
میگیرد و بیان ،حاصل نهایی همان تف ّکرات است
که در قالــب واژگان بر کاغذ مینشــیند و ّ
خط
ارتباطی بین شــاعر و مخاطب میشــود .ناگفته
پیداست هرچه فاصلهی تف ّکر و بیان کمتر باشد،
مخاطب بهتر و بیشتر محتوای ذهنی شــاعر را
درمییابد و بــا او ارتباط برقــرار میکند .اگر با
خودم ،شــاعر و مخاطبان در مــورد مجموعهی
«راویه» صادق بــوده و از روی تعارف و ترس،
ا ّدعای دیدن «لباس پادشــاه» را نداشــته باشم،
باید بگویم از خواندن این مجموعه به غیر از چند
مورد که در آنها شــاعر در پــی تخریب دیگر
شاعران است و یا قصد دارد بگوید نام من «مریم»
اســت ،چیزی نفهمیدم .در مورد تف ّکر حاکم بر
این مجموعــه ،نمیتوانم ا ّدعا کنم کــه تف ّکر در
ذهن شاعر شکل نگرفته ،ا ّما تردیدی نیست که
شاعر در بیان آنها ناتوان بوده؛ زیرا عموم شعرها
به لحاظ محتوایی دارای فضایی بســیار پریشان،
جدی
موهوم و هذیانگونهاند؛ ح ّتی برای مخاطبان ّ
تعارف شعر هم کام ً
ِ
ال قابل فهم نیستند.
و بدون
الب ّته خود شــاعر به اعتراف یکی از ابیات ،معتقد
است که غزلهایش بیت آســان ندارند و برای
افرادی که رنج را نخواندهاند قابل درک نیستند.
ا ّما باید گفت جایگاه ثبوت و اثبات متفاوتاند و
باید به شــعر با معیارهای صحیح در مقام ثبوت
و واقع نگاه کرد ،نه معیارهای اثباتی شخصی .بر
همین اساس ،معتقدم سختی در ابیات این کتاب
به معنــای پیچیدگی و دیریابی نیســت؛ بلکه بر
خالف نظر شاعر ،این غیر قابل فهم بودن به دلیل
فقدان معنای شــعرگونه در بیان است .شعرهای
«راویه» عموم ًا خالی از خیــال و لطافت واژگانی
تغ ّزلیاند و نوع گزینش واژگان و ترکیبسازیها
فضا را بیش از حد تص ّنعی کرده و نمیتوان ّ
لذتی
را که از غزل انتظار میرود در آن یافت؛ چرا که
بیشتر شــبیه مقاالت علمی و بیانیههای موزون
هستند .مسألهی دیگری که قابل ذکر است ،تواتر
تناقضات محتواییست که در سطرهای کتاب به
چشم میآیند؛ چنان که در موارد بسیاری شاع ِر
آگاه ،خود را جدای از دیگران و متفاوت از آنها
می-داند و بیان میکند که برای خودش و به میل

خواص شعر مینویســد .حال آن که اصرار دارد هر سال برای مردم کتاب
چاپ کند .در جای دیگر ،مدام به ســایر شاعران میتازد و ایرادات آنها را
یادآور میشود و خود را بهتر از آنان میداند؛ ا ّما کتاب آخر او کلکسیونی از
مشکالت محتوایی و ف ّنیست .از آنچه میگوید ،چنین برمیآید که برای عوام
متأسفانه شعرش برای خواص صادق نیز قابل فهم نیست .با
شعر نگفته ،ا ّما
ّ
این حال ،باید اعتراف کنم که در معدوداتی از شــعرهای این کتاب ـ مانند
غزل صفحهی  23و بیت دوم غزل صفحهی  60ـ هرجا که شاعر به حقیقت
زندگی و واقعیت شعر نزدیک شده ،حاصل کارش قابل تح ّمل و تأ ّمل است.
توجهی به تداوم آن نداشته .در نهایت و به عنوان سخن
ا ّما
متأسفانه شاعر ّ
ّ
تخیل و تف ّکر است و هر
پایانی میتوان گفت که غزل ،حاصل در هم آمیختن ّ
جا تعادل این دو رعایت نشود ،حاصل ،هر چیزی خواهد بود به غیر از غزل؛
درست چیزی مانند آنچه در «راویه» شاهد آن هستیم« .راویه» کتابیست
حاصل عجله و شــتابزدگی و به جای آن که تف ّکر را اصــل قرار دهد ،به
واژگانی که برای شــرح تف ّکر به کار میروند اصالت بخشــیده؛ واژگانی که
زبان تغ ّزل را بلد نیستند ،ا ّما به اجبار و از ترس شاعر ،لباس غزل پوشیدهاند.
حرفشان هم فقط یک جمله است« :راویه از هیچکس بهتر نیست؛ ح ّتی از
خودش!».
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در غیابِ امروز

بازخوانی و نق ِد «عد ِم» محمود حبیبی کسبی
محمدکاظم کاظمی
ّ
http://alefyaa.ir/?p=4894

من نباید برای نقد این کتاب برگزیده میشــدم؛ چون به روشنی میبینم که
دیدگاههایم دربارهی شعر امروز و الزامات آن با سرایندهی این کتاب مباینت
دارد .پس این نوشته را نه به چشم یک نقد جامع و بیطرفانه ،بلکه به چشم نظر
یک شخص ببینید ،با دیدگاهی که الزام ًا مورد قبول بسیاری از شاعران ،از جمله
صاحب این کتاب نیست.

اگر از کلّیات شــروع کنم ،من «عدم» را دو نیمهی همسو میبینم؛ نیمی از
کتاب ،حاوی شعرهای مذهبیست و نیمی شعرهایی عاشقانه و یا با موضوعات
دیگر دارد .در هر دو پارهی کتاب ،شاعر ما نشان میدهد که در ادب کهن ما
صاحب وقوف است؛ زبانی پخته و استوار دارد و به خوبی از پس زبانآوریِ الزم
این نوع شعر برمیآید .ولی در عین حال ،دیدگاهی کام ً
ال س ّنتی به شعر دارد.
او غالب ًا در فضای شــعر مکتب عراقی و هندی سیر میکند و کمتر از دایرهی
مضامین ،لحن و فضای شعر قدیم ما به درمیآید .من در این کار فینفسه عیبی
نمیبینم؛ مشروط بر اینکه شاعر توانسته باشد در همان فضای س ّنتی و معمول،
آنقدر هنرنمایی و برجستهکاری نشان دهد که دوستداران این نوع شعر را
مجاب سازد.
به باور من ،در این زمانهای که ســطح عمومی شعرهای رایج در میان این
توجه
نسل ،به ویژه از نظر صوری اینقدر باال رفته است ،فقط شاعری میتواند ّ
ویژهی جامعه را به خود جلب کند که شعرش از جهاتی متمایز باشد؛ یعنی یا
در صورت چهرهای متفاوت نشان داده باشد و یا در سیرت.
بیایید با مثالها پیش برویم .محمود حبیبی کسبی در شماری از شعرهایش
در همان فضای ِمیخانهای سیر میکند و از این قبیل سخن میگوید:
«سالم ،ای ساقی مستان! سالم ای یار! یا ساقی!
ببین حال مرا و تشنهام مگذار ،یا ساقی!
خرابم؛ خانهات آباد! بزمم را بساز امشب
مدد کن تا نباشم لحظهای هشیار ،یا ساقی!
کرامت کن ،کمی ،تنها کمی حال مرا خوش کن
کمت بیش است از بسیار در بسیار ،یا ساقی!
عجب حال خوشی دارند با چشمت سیهمستان
به بادامی کنی درمان صد بیمار ،یا ساقی!( »...عدم ،صفحهی .)۹
در اینجا ا ّولین مالحظه این است که این «ساقی» از زندگی و فضای ذهنی
انسان امروز غایب است .شاعر از چیزی میگوید که باید با مدد از س ّنت شعری
خویش آن را دریابیم و نه با مدد از چشمدیدهایمان .ولی ح ّتی اگر این مالحظه
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را هم به کنار بگذاریم ،این بحث پیش میآید که
شاعر با همان ساقی قرون پیش مضمونی تازه پدید
آورده است یا نه؛ منظورم چه نوع مضمونی است؟
مرحوم مح ّمد قهرمان میگوید:
«بر ک ّفهی دو دستم ،امشب دو جام بگذار
ای ساقی سبکدست! سنگ تمام بگذار»
در اینجا ،هم تصویر عینیست و زیبا ،و هم از
تعبیر «سنگ تمام گذاشتن» به خوبی استفاده شده
است ،ضمن اینکه «سنگ» تضاد پنهان ولی زیبایی
«ســبک» دارد و ارتباطی محکم با «کفه»ها .باز
با
ُ
«کفه» ،هم یادآور ترازوســت و هم کف دست را
میرســاند .اگر اینها اتّفاق نیفتد ،این شــعر یک
مکرر است.
وجود ّ
به نظرم شاعر شاید عامدانه از ظرفیتهایی که
در محیط اطراف ،زندگی انســان امروز و ذهن و
زبان او وجود دارد استفاده نکرده است؛ در حالیکه
میشد برای وسیعتر کردن دایرهی عناصر و مفاهیم
شعرش از اینها بهره ببرد .او خود را در دایرهای
محصور کرده اســت که از اعصــار کهن تاکنون،
رقبای قدرتمندی در آن حضــور دارند و چنین
است که وقتی شعری ح ّتی با ق ّوت در مکتب هندی
هم میسراید ،کارش چندان چشمگیر نمینماید:
«زنهار ز عشقی که به دست هوس افتد
بیچاره عقابی که به پای مگس افتد
تا اوج غنا هست ،چرا دانه؟ چرا دام؟
مرغ ملکوت از چه به دام قفس افتد؟
هر سوی زمین مینگرم ،دل نبرد کس
ُگلچین چه کند گر وســط خار و خس افتد؟»
(عدم ،صفحهی .)۶۸
به نظر من وقتی شاعر به آشکار میبیند که در
این میدان نمیتواند دستی بلندتر از دیگران داشته
باشــد ،میتواند و میباید دایرهی عناصر شعر را
گســترش دهد ،تا الاقل از ق ّوتی که از این ناحیه
نصیب شعرش شــود بهره ببرد؛ یعنی از تجربهها،
چشــمدیدها و عناصر زندگی انســان امروز بهره

بگیرد .وگرنه شعرش از این جنس خواهد بود که
بارها نظیرش را شنیدهایم:
«عمری میان مردم بیگانه زیستم
در جمع عاقالن ،من دیوانه زیستم
تا بود ،اشک بود و سر آستین مرا
عمری در آرزوی سر شانه زیستم
طبع بلند هست ،ولی بخت کوته است
گنجم؛ ولی چه سود؟ به ویرانه زیستم» (عدم،
صفحهی .)۶۰
به هرحال ،شاعر ناچار است یکی از این مسیرها
را انتخاب کند تا سخنش برتر از اقران ب ِایستد؛ یا با
عناصر معمول و رایج در س ّنت شعری ما ،مضامین
و تصویرهای متفاوت و تازه پدید آورد ،یا به سراغ
عناصر تازه بــرود و این تمایز و تفــاوت را از آن
رهگذر ایجاد کند ،یا در همان فضای ســ ّنتی ،پیام
و فکری را ارائه کند کــه تاکنون در این فضا بیان
نشده است .مثل اینکه بعضی شــاعران ،عناصر
میخانهای را در خدمت محتوای سیاسی و اجتماعی
میگذارند؛ هرچند همین هم بــه ندرت قرین به
توفیق بوده است.
محمود حبیبی کســبی ،هم در دایرهای محدود
حرکت میکند و هم در آن دایره حرکتی چندان
غیرمعمول ندارد .بسیار وقتها مضامین شعرش
ساده و بدون کاری ویژه است:
«بیا به حال هم ـ ای روزگار! ـ ناله کنیم
سرشک خویش ز مژگان ،روان چو ژاله کنیم»
(عدم ،صفحهی .)۴۶

و
«چه میجویید درمان را؟ که من با درد مأنوسم
اگر پیدا شود مرهم ،مرا شوق عالجی نیست» (عدم ،صفحهی .)78
و در مواردی فقــط به تضادهای معمول و آنهم با یــک اجرای نه چندان
متمایز پناه میبرد:
مکدرم کردهست،
«اگرچه تلخی دوران ّ
به بیکران تو غرق زاللی آمدهام
تو بحر معرفتی؛ جرعهای مرا بچشان
منم که تشنهلب از خشکسالی آمدهام» (عدم ،صفحهی.)45
الب ّته باید پذیرفت که بعضی از این شعرها ،در همان فضای مکتب عراقی و
هندی بدایعی در خود دارد؛ مثل شعر شمارهی :۲۲
ِ
خوف حرامیان
«منزل گریختهست ز
تا چشم کار میکند ،این جاده جاده است
شاهان دمی که رخ بنمایند ،بیم نیست
ا ّولکسی که جان بسپارد ،پیاده است»
دربارهی این دو بیت اخیر ،نکتهی جالب این است که اینها هرچند با همان
عناصر معمول پرداخته شدهاند ،جنبهی کاربردی هم دارند؛ یعنی در لحظاتی
حداقل زمینهی مراجعه به آنها را
از زندگیمان به اینها نیازمند میشویم یا ّ
پیدا میکنیم .اینکه شعر جدا از ّ
لذتی که به ما میدهد ،کارآمد هم باشد ،خیلی
مهم است .این کارآمدی کی اتّفاق میافتد؟ وقتی که مخاطب برای آنچه در
شعر گفته شده است ،مابهازای بیرونی پیدا کند؛ یعنی شعر را بر مصداقهایی
در اطراف خویش قابل صدق بیابــد ،هرچند آن مصداقها دقیق ًا همان چیزی
نباشد که شاعر در نظر داشته اســت .از همین جنس بیتهای کاربردیست،
اینکه میگوید:
«تو ناز کن که به جان میخرم؛ نیاز این است
گرانفروش نهای؛ بلکه نرخ ناز این است» (عدم ،صفحهی .)۷۲
ا ّما در بعضی از شعرهای کتاب «عدم» این کارآمدی چندان نیست؛ یعنی

139

شعر
شاعر یک وضعیت کلّی را توصیف میکند که از فرط کلّی بودن ،بیخاصیت
میشود و ما با آن احساس مقارنت و نزدیکی نمیکنیم:
«من پهلوانی مرده را مانم
باروت بارانخورده را مانم
از شور و شوق زندگی خالی
یک شهر طاعونبرده را مانم
نه راه پس دارم ،نه راه پیش
تیغی فرو در گرده را مانم» (عدم ،صفحهی .)۷۰
این یک توصیف یأسآور از وضعیت اســت ،ولی آنقدر کلّی بیان شده
است که از کارآمدی افتاده است .من حس میکنم که در چنین مواردی،
شــاعر میباید الاقل بعضی عوامل و نتایج این حالت را به صورت عینی و
مصداقی هم بیان کند تا خواننده بهتر بتوانــد در موقعیت قرار گیرد؛ یعنی
ما را از فضای کلّی ،ببرد به یک موقعیت خاص .شاید بگوییم که شاعر در
آن صورت شــعرش را به آن موقعیت خاص محدود ساخته است؛ ولی به
نظرم در آن صورت ،شعر بُرش و تأثیری پیدا میکند که میارزد .تاباندن
یک پرتو نور موضعی بر بخشــی از صحنه ،در صورتی که موقعیت تازه و
بدیعی را نشان دهد ،بهتر از پخش کردن آن نور در فضاییست که به مدد
آن فقط کلّیات را ببینیم.
ا ّما چنانکه گفتیم ،یک بخش مهم این کتاب ،شعرهای مذهبی شاعر ماست.
برای اینکه فضای کار به دست بیاید ،خوب اســت چند بیتی از یکی از این
شعرها را نقل کنم:
«در راه عشق ،غیر علی در میانه نیست
از ابتدا علیست و تا انتها علی
عنقای عشق ،دربهد ِر ِ
قاف قنبر است
دیگر چهسان پرد مگس عقل تا علی؟
با مهرش از عدم به وجود آمدیم ما
یعنی که هست رمز فنا و بقا علی» (عدم ،صفحهی .)۱۶
به نظرم مشکلی که در شعرهای با موضوع آزاد گفتیم ،به شکلی در شعرهای
مذهبی هم هست؛ اینجا هم شاعر ،نه از عناصر زندگی امروز بهره میگیرد و
نه از تصویرگری و مضمونسازی و هنرمندیهای بیانی ،بدان مایه که انتظار
میرود .هنرمندی شاعر در اغلب این شعرها از جنس اغراق است؛ آنهم به
شکل «ا ّدعاوار» و نه «اقناعکننده» .یعنی شاعر ،چیزی را ا ّدعا میکند ولی برای
اقناع مخاطب نسبت به این ا ّدعا کار نمیکند:
«مهر و مه و فلک به نماز ایستادهاند
کردند اقتدا همه و مقتدا علی» (عدم ،صفحهی .)۱۷
پرسشی که منِ مخاطب میتوانم طرح کنم ،این است که من از کجا به این
ا ّدعای شما مجاب شوم؛ در حالیکه نه قرینهی صوری برای این قضیه دارید ،نه
یک هنرنمایی مجابکننده ،که اگر هم به صورت عقلی مجاب نشدیم ،الاقل از
فرط اعجاب هنری تسلیم سخن شما شویم؛ یعنی به نوعی مسحور کالم شویم.
در واقع ،مشکل دو چیز است؛ یکی اینکه شاعر ا ّدعایی میکند که خود نیاز
به اثبات دارد ،دیگر اینکه در بسیار جایها این ا ّدعاها خیلی ساده و گاه با فقر
هنری بیان میشود؛ مثل این بیت:
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«به غیر آل مح ّمد گرهگشایی نیست
توسل به این سالله کنیم» (عدم،
خوشا دمی که ّ
صفحهی.)۴۷
قضیهی دیگر این است که آیا به راستی کار
شــعر مذهبی ما میباید همین باشد که شاعر بر
عظمت بــزرگان دین تأکید کنــد؛ بدون اینکه
دالیل عینی این عظمت را بازگــو کند تا الاقل
یک مســیر تعلیمی برای ما باز شود و ما هم تا
حد ظرفیت وجود یمان به آن ســمت حرکت
ّ
کنیم؟ یا نه ،فقط و فقــط از عظمت آنها بگوید
حد غلو ،بــه گونهای که ما به
و گاه هم الب ّته تا ّ
این نتیجه برســیم که فاصلهی ما با آن بزرگان
حدیســت که دیگــر امــکان الگوگیری از
در ّ
رفتارهایشان هم نیست .سؤال من این است که
وقتی شاعر میگوید:
«ارض و سما به دور علی چرخ میزنند
فرمانبر اســت عالم و فرمانروا علی» (عدم،
صفحهی ،)۱۷
بازتــاب عملی و عینــی این شــعر در زندگی
مخاطبی که آن را میشنود ،چه میتواند باشد؟
در ختم کالم ،برای اینکه از انصاف درنگذشته
باشم ،میباید به بعضی شــعرهای خوب این دفتر
اشاره کنم که نشان از پختگی کالم و توانایی شاعر
دارد؛ توانایییی که در شــعرهای عاشقانه و یا با
موضوع آزاد بیشتر خود را نشــان داده است ،تا
شعرهای مذهبی:
«نشد تا از سراب چشم تو سیراب برخیزم
اگر یک آن به عکسم بنگری ،از قاب برخیزم
اگر در آنسوی دنیا ،خلد خاری به پای تو،
در اینســوی جهان ،مــن ناگهــان از خواب
برخیزم( »...عدم ،صفحهی .)۶۲
به نظر من توفیق اصلی شاعر در جاهاییست که
پروازی در خارج از قفــس را تجربه میکند؛ مثل
شعر شمارهی  ۱۸که در اینجا حس میکنیم یک
انسان امروز با ما حرف میزند:
«انسان امیر کشور تنهایی خود است
خلوتنشین معبد یکتایی خود است
 ...سر دادن است عاقبت حسن بینقاب
قالی بهداررفتهی زیبایی خود است
 ...از کوه و دشت میگذرد رود بیقرار
تا سرســپردهی دل دریایی خود است» (عدم،
صفحهی .)۵۶
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ا ی کاش ،شاعران...

بازخوانی و نق ِد «تسکی ِن» س ّیدرسول پیره

محمد برزگر
ّ
http://alefyaa.ir/?p=4334

سیدرســول پیره منتشر شده« ،تسکین» است؛
آخرین کتاب شعری که از ّ
سیدرسول پیره پیش از انتشار اشعارش با
کتابی حاوی چهل و هشت شعر سپیدّ .
کسب رتبه در جشنوارههای معتبر شعر کشور ،خوش درخشیده بود و خود را به
معرفی کرده بود.
منزلهی شاعری مستعد و خوشآتیه به مخاطبان شعر معاصر ّ
ضمن توصیهی همهی دوستداران شعر «خوب» به مطالعهی این مجموعه شعر
ِ
درخشان ،از ِ
فرصت این یادداشت را به جای تعارفات
باب «دوستی» ،مایلم که
مرسوم و ذکر ُحسنهای اشعار این کتاب ـکه هر خوانندهی آگاه و فهیمی طبع ًا
با خواندن کتاب به آنها پی خواهد برد و شاعر را تحسین خواهد نمودـ به تذ ّکر
برخی کاستیهایش اختصاص دهم؛ باشد که نقدهایم (چه پذیرفتنی و قانعکننده
ناموجه) هم برای خود شــاعر و هم برای دیگر سالکان
باشند و چه نامقبول و
ّ
طریق شعر ،الاقل مجالی برای تأ ّمل و تف ّکر و داوری فراهم کنند.
با اینهمه ،دلم نمیخواهد که نقدهای من ،زیباییهای اشــعار این کتاب را
پنهان کنند و بپوشــانند؛ برای همین ،برای اینکه نشان بدهم انتقاداتم نافی و
انکارکنندهی سرودههای خوب این کتاب نیستند ،اص ً
ال سخنم را با مرور برخی
از زیباترین فرازهای شعریِ کتاب «تسکین» آغاز میکنم و سپس به سراغ نقد
اشعار میروم.

رسول پیره شــهودها و مکاشــفات شاعرانهی
حیرتآوری دارد .مث ً
ال این سطرها را ببینید:
«در قلبت کبوتری خــودش را مدام به پنجره
ِ
«باران مانــده در ابرها ،چترهای مانده
میکوبد»/
در انبارها را فروخت»« /غم ،مرا جدا کرده است...
شــبیه ناظمی عبوس که دانشآموزی را از صف
بیرون میکشــد»« /تو برای این علف غمگین که
میان دره و کوهستان بود ،نامی انتخاب کردی»/
«توُ ...گلهــا را به عطرشــان صدا مــیزدی»/
«برنجکاران ،باران را خوشهخوشــه میکاشتند»/
«من حرفی برای گفتن نداشــتم ،ح ّتی یک چتر»/
«کارخانهی کوچک کنسروسازی ،دریایی بزرگ را
سوگوار میکند»« /هرکدام از ما با ُم ِ
ردنمان ،شکلی
از مرگ میسازیم»...
و ای کاش ،شاعران به انتشار همین تکفرازهای
تأثیرگذار و ناب بســنده میکردند و بر پُر کردن
سطور بین اهتزازهای شاعرانه با درههای یکنواخت
اصراری نداشتند.
یکی از بارزترین اشــکاالت شــعرهای کتاب
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شعر
«تسکین» ،ایرادهای زبانیست و برجستهترین ایراد زبانی در شعرها ،ناهمسازی
یا عدم تطابق زمانی فعلهاست .به این نمونهها نگاه کنید:
ـ «در دهانت دمکردهی نعنــا پنهان کرده بودی /در دهانت شــعری از
فروغ /و در قلبت کبوتری که خودش را مدام به پنجره میکوبد» (کرده بودی،
میکوبد).
 شکل درست« :در دهانت دمکردهی نعنا پنهان کرده بودی /در دهانتشعری از فروغ /و در قلبت کبوتری که خودش را مدام به پنجره میکوبید».
ـ «مرگ آمده اســت روی همهچیز قیمت بگــذارد  / ... /او [مرگ] مثل
عصبانیت در صدای من بود» (آمده است ،بود).
 شکل درست« :مرگ آمده اســت روی همهچیز قیمت بگذارد  / ... /او[مرگ] مثل عصبانیت در صدای من است».
ـ «پیراهن ُگلدار /چطور به تن تو /چروک نمیشد؟ /پنجره را چه کسی باز
کند؟» (نمیشد ،کند).
 شکل درســت« :پیراهن ُگلدار /چطور به تن تو /چروک نمیشد؟ /چهکسی باید پنجره را باز میکرد؟».
ـ «یک روز به خودم آمدم /دیدم هیچ سؤالی نپرسیدم /دیدم دهانم /سؤالی
بزرگ است بر صورتم /که هیچکس جوابش را نداشــت» (آمدم ،نپرسیدم،
نداشت).
 شکل درســت« :یک روز به خودم آمدم /دیدم هیچ سؤالی نپرسیدهام/دیدم دهانم /سؤالی بزرگ است بر صورتم /که هیچکس جوابش را ندارد».
ـ «دیدم سؤالهای زیادی دارم که از هیچکس نپرسیدم» (دارم ،نپرسیدم).
 شکل درست« :دیدم سؤالهای زیادی دارم که از هیچکس نپرسیدهام».ـ «لبهای سرخ /چیزی از اندوه صدایت کم نمیکند /آنقدر ترانهی قدیمی
خوانده بودی /که لبهایت پیر شده بود» (نمیکند ،خوانده بودی ،پیر شده بود).
 شکل درست« :لبهای سرخ /چیزی از اندوه صدایت کم نمیکرد /آنقدرترانهی قدیمی خوانده بودی /که لبهایت پیر شــده بود» (نمیکند ،خوانده
بودی ،پیر شده بود).
ـ «آنها که زودتر از دنیا رفتهاند /زیبایی بیشتری را با خودشان بردند»
(رفتهاند ،بردند).
 شــکل درســت« :آنها که زودتر از دنیا رفتند /زیبایی بیشتری را باخودشان بردند».
ـ «من نمیخواســتم او را از
دســت بدهم /مثل کتابی که از
کتا بخانه گرفتی /ا ّما دوســت
آخرین نکتهی قابل عرض ،عدم
نداری آن را پس بدهی» (بدهم،
یکپارچگی اشعار بلندتر است.
گرفتی ،بدهی).
به عنوان نمونه ،شعر شمارهی
«مــن
درســت:
 شــکلً
یازده کتاب را عینا میآورم؛ با
بدهم/
دست
از
را
او
نمیخواستم
این تص ّرف که بین بندهایی که
ب
کتا
خانه
از
کــه
کتابــی
مثل
گمان میکنم خوب به هم چفت
گرفتهای /ا ّما دوست نداری آن
نشدهاند و یک شعر یکپارچهی
را پس بدهی».
اُرگانیک را تشکیل ندادهاند
ـ «ســالها ترانه میخواندی/
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چین میانداختی به دامن دختران /ا ّما حاال /ایرج
صدایش را از تو پــس گرفت /بنان صدایش را از
تو پس گرفت» (میخواندی ،میانداختی ،گرفت).
 شکل درست« :ســالها ترانه خواندی /چینانداختی به دامن دختران /ا ّما حاال /ایرج صدایش
را از تو پس گرفته /بنان صدایــش را از تو پس
گرفته».
ا ّما اشکاالت زبانی شعرها به موارد باال محدود
نمیشوند .در جایی شاعر میخواسته بگوید« :تلفنی
که فقط یک بار صــدای تــو در آن پیچیده بود،
هنوز از عطر صدای تو سرشــار بود» و بهجایش
گفته« :عطر صدای تو /تلفنی که یک بار صدایت
را شنیده بود /برداشــته بود»! یا در جای دیگری
میخواسته بگوید« :قدر گریه را دانستم» ا ّما کاربرد
همگانی «قدردانــی» را «قدرفهمی» به کار برده و
گفته« :و من قدر گریه را فهمیدم» .ما معموالً «از
بَر بودن» را برای به خاطر سپردن مطالب طوالنی
به کار میبریم ا ّما شاعر ،جایز دانسته که بسراید:
ِ
«مترادف کلمهی آفتــاب را از بر نیســتند» .او
میخواسته بگوید« :کلید ،میلی به باز کردن ،و قفل،
میلی به باز شدن ندارد» و سروده« :هم قفل /هم
کلید /میلی به باز شدن ندارند».
تکرار مضامین و تصاویر ،یکی دیگر از ضعفهای
اشعار کتاب «تسکین» اســت .در این مورد به دو
شاهد اکتفا میکنم:
ـ «در صدایــت دمکردهی نعنــا پنهان کرده
بودی» (صفحهی .)11
ـ «صدای تو /پونهی خشــک است» (صفحهی
.)71
ـ «من داشتم با دســتهایم /شاخهای را که از
بهار بیرون مانده بود /بــه درخت برمیگرداندم»
(صفحهی .)11
ـ «شاید /...شاخههای درختی باشند /که از بهار
بیرون مانده» (صفحهی .)20
نکتهی قابل اشــارهی دیگر ،عیار شــاعرانگی
برخی از شعرها یا بندهاست .مث ً
ال باید پرسید که
آیا عاطفهی عالی در این شــعر بسیار کوتاه ،برای
شاعرانه دانستنش کفایت میکند؟:
خیاط
که
نیست/
ـ «هیچ چیز غمگینتر از این
ّ
لباس یک جانباز باشی /ندانی /آستینها را چقدر
اندازه بگیری».
یا در این بند از شــعر ،نمیدانیم که باید شاعر

را «درخت پرتقال» بدانیم یــا «چینندهی میوه از
درخت پرتقال»؟:
ـ «انــگار پرتقالی را که بارها چیــدهام /دوباره
عدهای برای شکســتن
بچینم /و منتظر باشــمّ /
شاخههایم بیایند».
در شعر دیگری ،شاعر ،تفنگ را عضوی از بدن
خیاطی را
سرباز ،عصا را عضوی از پیرمرد! چرخ ّ
عضوی از بدن مادر و مورچه را عضوی از جامعهی
کارگری فرض میکند و ســپس با منطق شعری
سستی ،اینگونه میسراید:
ـ «روزی که ســرباز ،تفنگــش را پس بدهد/
خیاطیاش را /و
پیرمرد ،عصایش را /مادر /چرخ ّ
جامعهی کارگری ،مورچه را فراموش کند /آیا همه
دچار نقص عضو میشویم؟»!
در قطعهی باال ،شاعر ،آشکارا صرف ًا به دنبال یک
سبک با «عضو» بوده .نمونههای دیگری
بازی زبانی ُ
از همین جنس بازی زبانی را در شعرهای دیگرش
هم میبینیم:
ـ «ترسیدم ادامهی این شعر ،کار دستم بدهد/
کارد دستم بدهد».
ِ
ِ
حرف دهانپُر ُکنیست /ا ّما
«دندان مصنوعی،
ـ
ِ
دوستان مصنوعی.»...
ـ «حرف مشترکی هستِ / ... /
میان سربازی که
اضافه خورده است  /مردی که اضافهوزن دارد /و
بچهای که اضافیست».
ّ
در ســطرهای دیگری از کتاب ،فضای شــعر
آنقدر گنگ یا انتزاعیســت که نمیتوان فهمید
شاعر میخواسته دقیق ًا چه بگوید؟:
ـ «چرا درخت لیمو با صدایم دوســت نشد؟»
(انتزاعی ،یادآور شعرهای سهراب).
ـ «صدای گریهامِ /
لباس پرستار را غمگین کرد»
(انتزاعی).
ـ «شــادی از کجای صورت شروع میشود؟/
مهربانی ،ا ّولین کلمهی کدام زن است؟» (گنگ).
یا آنقدر ســاده که نمیتوان دلیل شــاعرانه
پنداشتنش را فهمید:
ـ «آنها که زودتــر از دنیا رفتهانــد /زیبایی
بیشتری را با خودشــان بردند /و آن که آخر از
همه رفت /موی و دندان کمتری داشت».
یا واجد ساختاری آنقدر ناشیانه که ناخواسته
فضای عاشــقانه و رمانتیک شعر ،ناگهان کمدی و
طنزآلود میشود:

ـ «به این باد چه بگویم؟ /این باد /این باد لعنتی /که سالهاســت /سعی
میکند در سشواری کوچک /موی تو را با خودش ببرد».
یا با صراحتی کسالتبار و ولخرجی در مصرف کلمات:
ـ «داشتم /یکییکی غمها را جدا میکردم /انگار از جعبهی میوه /سیب سالم
جدا میکردم».
آخرین نکتهی قابل عرض ،عدم یکپارچگی اشــعار بلندتر است .به عنوان
تصرف که بین بندهایی
نمونه ،شعر شمارهی یازده کتاب را عین ًا میآورم؛ با این ّ
ُ
که گمان میکنم خوب به هم چفت نشدهاند و یک شعر یکپارچهی ارگانیک را
تشکیل ندادهاند ،ستاره میگذارم:
«ابری مثل آخرین رفیقم کنارم نشســت و بارید /مــن حرفی برای گفتن
نداشتم /حتی یک چتر! / * /امروز دوستی ُمرده است /اگر مرگ نبود /دندانها
فرسوده میشدند /استخوانها فرسوده میشدند /و مفصلها فرسوده میشدند/
و زیبایی دیده نمیشد /رفیق من / * /مرگ آمده است روی همهچیز قیمت
بگذارد /روی آن تختخواب که بیداریام را دیده اســت /روی رادیو /روی
کتابخانهام /و روی کشتیهایی که بارها در ذهنم غرق کردهام / * /او مثل
عصبانیت در صدای من بود /او مثل عطر ادویه در بازار محلّی بود / * /چند
ماه بود گریه نکرده بودم /شــبیه پرندهای که میخواهد دانهای را بخورد و/
فراموش میکند / * /شادی از کجای صورت شروع میشود؟ /مهربانی ،ا ّولین
کلمهی کدام زن اســت؟ / * /هیچکس ما را برای خودمان نمیخواهد /همه
ِ
آسمان ما کم شده است / * /تو روزنهای به بیرون
دنبال آن پرندهاند /که از
باز کردی /شــبیه زندانیها /تاریکی را با چراغ ق ّوهای کوچک تراشــیدی /تا
روزنهای به بیرون باز کردی».
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شهود ،اصل شعر است .شهود ،كشف ناپیداییهای جهان در پس پیداهاست؛
كشف غایبان جهان كه پشت حاضران پنهان ماندهاند ،كشف حقایق كتمانشده
روزمرگیها.
در آنسوی وقایع ،كشف و احضار نادیدهها در انبوه
ّ
مجردات و ذهنیات به عرصهی زندگی
شهود شاعر معاصر ا ّما از عرصهی ّ
متوجه شده است .دیگر دوش مالئك در میخانه نمیزنند و گل آدم را
عینی
ّ
سرشته نمیكنند و به پیمانه نمیزنند!
«سیدرسول پیره» نه «حافظ» است نه اهل می و بادهی ازلی و ابدیست و
ّ
نه با مالئك َسر و ِسر دارد! او شاعریست اهل همین آبادی ،همین زمین .پس
كشفیات او در همین دور و برها صورت میگیرد:
«شاید این ُگلدان بنفشهی پشت پنجره
دلتنگیهای یك روز مادرم باشد
شاید آن اذان دور
نفس پاك صاحبدلی همین نزدیك ...
و شاید همهی چشمهایی كه برایت گریستهاند
شاخههای درختی باشند
كه از بهار بیرون مانده».
«تسكین» پُر است از شهادتهای شاعرانهی «پیره» .او در پشت هر شیء
شخصیت و ظرفیت شاعرانهای مییابد و در زبانی ن َرم و با ضربآهنگی ُكند
و كشدار آشكار میسازد .این ریتم و موســیقی بیتپش و بدون فراز و فرود،
سراسر «تسكین» را به مكاشفهای پرحوصله بدل ســاخته است كه مخاطب
باحوصله را تا انتها با خود میبرد:
«پرنده آن لغت تنها بود
كه ناگاه از دهان آسمان پرید
من
برای قفسهای خالی دانه پاشیدم».
«ابری مثل آخرین رفیقم كنارم نشست و بارید
من حرفی برای گفتن نداشتم
ح ّتی یك چتر!».
مخاطب «تسکین» شاید در لحظاتی كمشمار با ابهام و گنگی مضامین روبهرو
شود ،ا ّما این را میتوان به حساب شهادتی گذاشت كه تنها نصیب شاعر بوده
و از چشم گروهی از مخاطبان پنهان مانده است .راستی ما مگر تمام فرازهای
شعری «حافظ» و «بیدل» و «نیما» و «سپهری» را فتح میكنیم؟!
چگونه میتوان برای دختری كه مثل برف زمستان بر سقف خانهی «پیره»
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نشست ،جعبهی مدادرنگی فرستاد و منتظر نقّاشی
سیاه او ماند؟!
پرداختهای شهودی ،لبهی تیز پرتگاهیست
كه مخاطب را مدام بین ذهنیــت و عینیت پاس
میدهد ،و در این بیــن ،گاه مخاطب جا میماند و
گاه شاعر بیاعتنا به او خود را در مهآلودی ذهنی و
وهمآمیز گم میكند.
این وضعیت ،نگارنده را به یاد فضاهای شعری
سبك هندی میاندازد .اتفاق ًا «رسول پیره» شاعری
سرایان) و از
تركیبساز است (درست مثل هندی ُ
حسآمیزی ،تشخیص و اســلوب معادله در قالبی
نو هم به وفــور بهره میبرد (باز هــم مثل همان
بزرگواران)؛ یک ســاختار مخصوص نحوی که دو
مصرع (دو ســطر یا دو پاراگراف) کام ً
ال از لحاظ
نحوی استقالل داشته باشــند و از هم تفکیکپذیر
باشند ،هیچ حرف ربطی و یا حرف شرطی و یا چیز
دیگری که ح ّتی در معنا (نه فقط به لحاظ نحوی)
آن دو مصرع (دو سطر یا دو پاراگراف) را به هم
مرتبط سازد ،یافت نشود.
«باألخره
آمبوالنس بهشت زهرا
كه غمگینترین ماشین خیابان است
پایش به كوچهی ما هم باز شد».
«یك روز به خود آمدم دیدم
زندگی گودال بزرگیست
آنقدر كندم
كندم
كندم
كندم تا دستهایم تمام شدند».
«لبهای سرخ
چیزی از اندوه صدایت كم نمیكند».
«هیچكس نمیتواند از نامش فرار كند
گل بنفشه!
هیچ چراغ ق ّوهای نمیتواند از شب فرار كند».
«دهانم را از كدام جمله پُر كنم

كه وقتی دیدمت
به كار بیاید؟
دهان یك ناودان
مگر جز باران به چیز دیگری هم پر میشود؟».
در این بیــن ،گاه الب ّتــه هارمونــی الزم میان
كشفیاتی كه در یك بسته به نام شعر جمع آمدهاند
برقرار نمیشــود و متن به قطعاتی كوچكتر قابل
تقسیم میشود .گویا ذهن كوتاهسرایی تصمیم گرفته
است شعری بلندتر بنویســد و از این رو دادههای
ذخیرهشدهی قبلی را كنار هم مونتاژ كرده است:
«تو بارانی بودی
كه بر دامنهی تُرش
و دامنهی شیرین یكسان باریدی
قیچی نامهربان
موی تو را چطور كوتاه میكرد
كه گندمزار حسود نشود؟
پیراهن ُگلدار
چطور به تن تو
چروك نمیشد؟
پنجره را چه كسی باز كند
كه شاخهی بیدمشك توی كوچه تازه بماند
تو نیستی
و كارگران خسته
غم را شبیه گونیهای برنج
در من حمل میكنند
تو نیستی
گوشــه و كنار خانه از شیشهی شكستهی عطر
بو بردند».
پراكندگی با زیبایی و كشفهای بكر سطرهای
شعر توجیه نمیشود .از این منظر ،كوتاهسرودههای
«پیره» را نه از نظر كشف شاعرانه و تصویر بدیع،
بلكه از نظر یكدستی و انسجام ساختاری باید در
مرتبهای باالتر از سرودههای بلندتر او قرار داد.
«سیدرسول پیره» را به شهادت «تسكین»
اگرچه ّ
نمیتوان یك ســادهنویس دانســت ،ا ّما بیتردید
میتوان او را از شاعران كوتاهنویس این روزگار به
حساب آورد .كوتاهنویســی او چنانکه دیدیم ،در
تلفیق با فضاهای شــهودی ،مضامین بكر و بدیعی
را به متن ارزانی داشته است كه شعر وی را بس
شنیدنی و ّ
جذاب ساخته است:
«شبیه درخت گیالسی
كه شهدش

پوستش را شكافته
گوشهی نامهای كه برایم نوشتهای
از جیب پالتوم بیرون زده است».
توجه بیشتری كند .زبان در
شعرهایش
زبان
با اینهمه «پیره» باید به ویرایش
ّ
اشعار او گاه دچار لغزش و كاستیهایی میشود كه باید رفع شوند .تنها برای نمونه
به ویرایش همین شعر كوتاه آخر
بســنده میكنم؛ چرا كه شعرهای
«تســكین» چنان درخششهای
پراكندگی با زیبایی و كشفهای
خیرهكننــدهای دارند كــه لزوم
بكر سطرهای شعر توجیه نمیشود.
ویرایش زبــان در برابر آن ناچیز
از این منظر ،كوتاهسرودههای
به نظر میرسد .راستی! در فصل
«پیره» را نه از نظر كشف شاعرانه
فراوانی گیالس ،پالتو میپوشند؟!
و تصویر بدیع ،بلكه از نظر
«شبیه درخت گیالسی
كه شهد
یكدستی و انسجام ساختاری باید
پوستش را شكافته
در مرتبهای باالتر از سرودههای
گوشهی نامهات از جیبم بیرون
بلندتر او قرار داد
زده».
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اینروزها هر کتابچهی شعری را که ورق میزنم ،این جمله پشت خطوط
پیشانیام رژه میرود که« :شاید انتظار روبهرو شدن با شاعرانگیِ تکاندهنده
و خالص در سطرسطر کتابهای شعر شاعران این روزگار ،از اساس انتظار
گزاف و بیجاییست» .هرچند از شعرهای کتابی که اینک پیش روی من است،
پیداست که سرودههایش با حوصله و وسواس خوبی غربال و پیرایش شدهاند
و الاقل نقش «خیال» در سطرهایش چشمگیر است.
سیدرسول
دیوار شعر الفیا این هفته میزبان «تسکین» مجموعهی شعرهای ّ
پیره است که نشــر محترم و خوشنام چشمه در سال  95منتشرش کرده و
به همین اعتبار از نامزدهای امسال جشنوارهی شعر فجر به حساب میآید؛
دفتری از شعرهای سپید که شــاعر در آنها «چند ت ّکه ابر را مدام جابهجا
ِ
«حال خودش را نوشته است».
کرده» و
از میان شعرهای کتاب ،تنها یکی از شعرها «نام» دارد و مابقی با شماره
ِ
فرانویس مصراع و بیتی ـنه چندان
نامگذاری شدهاند .جبههی دو شعر هم به
شاخصـ از شعر شاعران سبک هندی مزیّن است که برای کتابی از این دست
غریب مینماید و ربط دادنشــان به فضا و مضمون کلّی شعرها ،مخاطب را
کلّی به زحمت میاندازد!
تقریب ًا در همهی شعرهای کتاب« ،روایت» کمرنگ یا پررنگی ،از کلّیت شعر
پشتیبانی میکند .یعنی که بیشترینهی شــعرها داستانی دارند .با این حال،
ِ
«بیان حال» است که
در عموم شــعرها ،غلبه با همان ـبه تعبیر خود شاعرـ
قوامبخشی و میانداریِ تصاویر و استنتاجات و مکاشفات شعری را بر دوش
گرفته اســت تا شاید صمیمیت
ناشی از آن ،یکدستی بیشتر و
بهتر محور عمودی شعرها را به
مخاطب القا کند .و نام کتاب را جسارت شاعر در اشارات فراوان
از این حیث ،البد باید بر همین دینی ،آنهم در این جنس از شعر
سپید که استخواندار و قابل دفاع
معنا حمل کنیــم؛ مجموعهای از
است و شعریت را فدای چیز
زمزمههای وردگونهی شــاعر
دیگری نمیکند ،شایان احترام
برای تسکین خودش در خلوت.
است و گواهی بر صداقت شاعر و
تسکین،
نقطهی ق ّوت شعرهای
«خود» بودنش .و باز ،یکی از دالیل
حس
همیــن صمیمیت اســت و از و پاسخها برای چرایی آن ّ
کاستیهایش اگر بخواهم یکدو صمیمیتی که گفتم.
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قلم بشمارم ،باید به مواردی از لغزشهای زبانی
و کمتوفیقی در به دســت دادن فرم سالم در نیم
بیشتر شعرهای کتاب اشــاره کنم؛ همان چیزی
که چشم اسفندیار خیلی از سپیدسرودههای کمی
طوالنیتر روزگار ماست و پیشتر دربارهی نقش
«حدیث نفس» در تلقین و القای پیوند و روتوش و
مر ّمت فرم در شعر پیره سخن گفته بودم .درست
به همین خاطر اســت که ذهن ما در مواجهه با
شعرهای کوتاهت ِر کتاب ،یا با نگاهی غیرانضمامی
به بندهای برجســتهی هر شــعر ،زودتر و بهتر
میتواند دادهها را جمع و جور کند و به ترســیم
چهارچوبهای گفته و ناگفتهشان بپردازد.
آیا این نقیصــهی فراگیــر ـادراک نالذیذ و
ناقصنمای فرمیـ را باید به حســاب تنبلی ذهنِ
منِ مخاطب گذاشــت؟ شــاید هم! و طرفه آن
که «صمیمیت»ی که دربــارهاش حرف زدم ،در
شعرهای تسکین ،بیشتر به فضا و بیان معطوف
است و نه به طور معمول به سالست و بیپیرایگی
زبان .کمتر به ســامت زبــان و چگونه گفتن ،و
بیشتر به آنچه گفته میشــود و موضوع سخن.
اغلب به سادگی و سرراســتیِ بیان؟ شاید! آنچه
که مسلّم است ،این اســت که در زبان بیتکلّف
شعرهای پیره ،جز یکی دو مورد آرایهی زبانی ،او
متوجهتر مییابیم.
را به «چه گفتن»
ّ
جسارت شاعر در اشارات فراوان دینی ،آنهم
در این جنس از شــعر سپید که اســتخواندار و
قابل دفاع است و شعریت را فدای چیز دیگری
نمیکند ،شایان احترام است و گواهی بر صداقت
شــاعر و «خود» بودنش .و باز ،یکــی از دالیل و
حس صمیمیتی که گفتم.
پاسخها برای چرایی آن ّ
باید پذیرفت که تصاویر شهودی و شاعرانهی
شعرهای تسکین پیره را در جایی جز همین کتاب
نمیتوانیم ســراغ بگیریم؛ اینهــا دریافتهای

دســتا ّول و شــاخص خود شــاعرند و همین
ارجمندترشــان میکند .ا ّما با ایــن هم باید کنار
آمد که هنوز بوی شــعر «پیرهوار» از بوی شعر
«غیرپیرهوار» قابل تشــخیص نیست .بندهایی از
شعر پیره همچنان ما را به حال و هوای سرودههای
مسلمانانهی «سلمان هراتی» میبرد و بندهایی به
شــعر رؤیاوار «احمدرضا احمدی» و بندهایی به
«سیدعلی صالحی».
شعر روان و درددلگر ّ
پیره گرچه اغلب شعرهایش را معرکه شروع
نمیکند ،ا ّما معموالً آنها را به شکل قابل قبولی
تمام میکند و به اصطالح میبندد .من مخصوص ًا
پایانبندیهای ادامهداری مانند آنچه کموبیش
در شعرهای دوازده ،شــانزده ،بیست ،سی و سه،
و چهل و دو رخ داده را بسیار میپسندم .در این
حس ناتمامی
میان ،الب ّته هستند شعرهایی هم که ّ
آزاردهندهای دارند؛ شــبیه همان شــعر نخست
کتاب.
در روزهــای نوجوانــی ،هنگامی کــه مادرم
میخواســت مرا از «رفیق ناباب» بر حذر بدارد،
این بیت را برایم میخواند که« :دشمنِ دانا بلندت
ِ
نادان دوست» و من
میکند  /بر زمینت میزند
با تصاویری که از رســتم دستان در ذهن داشتم
ـکه دیو سپید را باالی دستهایش نگهداشته و
اآلن است که به زمین بکوبدشـ آن دو مصراع
را حاوی تصویری پیوســته در امتــداد یکدیگر
طی یک توطئهی
میپنداشتم؛ به این ترتیب کهّ :
کثیف ،دشــمنِ دانا مرا از زمین بلند میکند و به
دست دوست نادان میســپارد تا او هم در زمین
زدن من مشــارکتی داشته باشــد! آنگاه دچار
تناقض و سرگیجه میشــدم که« :آخر چرا؟!»...
با وجود ذکــر خیری که از «وســواس و غربال»
در آغاز این مقال رفت ،پرگویــی و از آن بدتر،
صراحت شــعارگونه در تکوتوکی از شعرهای
تعجب و تناقض و
کتاب تسکین ،آنچنان مرا به ّ
فریا ِد «آخر چرا؟!» وامیداشت که ناچار میشدم
یک بار دیگر جلد کتاب و لوگوی ناشــر را نگاه
کنم تا مطمئن شــوم که هنــوز در حال خواندن
همان کتابم.
اینروزها دانســتهام کــه در آن قول قدیمی
که میگفت« :هر کتابــی ارزش یک بار خواندن

سیدرســول پیــره از آن
را دارد» ،باید شــک کرد .ا ّما کتاب «تســکین» ّ
کتابهاییســت که به گمانــم ارزش خواندن داشــت و دارد .هرچند که
«غم» کلیدواژهای محوری و پربســامد در کتاب پیره اســت ،و هرچند که
گویا او در چهلمین شعر کتابش
از اینکــه یکــی «از رســوالن
غمگین» اســت چندان خشنود
پیره گرچه اغلب شعرهایش
نیست ،ا ّما اگر اندوهی که رسول
را معرکه شروع نمیکند ،ا ّما
را پریشــان میکند ،همان غمی
معموالً آنها را به شکل قابل
باشد که گاهگاه او را به ارتکاب
قبولی تمام میکند و به اصطالح
این شــعرهای خوب وامیدارد،
آرزو میکنم که هــر دم غمی
میبندد
از این جنس و از این دســت به
مبارکبادش بیاید!

147

شعر

دریغ از یکی دو پارهسنگ

مج
م
ت
س
ک
و
هع
« ین»

بازخوانی و نقد «تسکی ِن» س ّیدرسول پیره
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در زمانهای به ســر میبریم که زندگی ،گرفتار بایستههای ا ّولیهی خویشتن ،و
بشر ،درگیر تنازع بقا و زندهمانیست .و به ادبیات و هنر میاندیشیم؛ به فرآیندی
که اصوالً حاصل زندگانیست و آنگاه که قلم به دست میگیریم ،به قیمت جان
در تالش آنیم تا تماشا و بینش خود را کشانکشان از حوزهی مشکوک و کمرنگ
زندهمانی به گسترهی روشن زندگانی بکشــانیم .میبایست در جایگاه خدایان
بنشینیم و گفتارهایی روشن را در هســتی جاری کنیم؛ حال آنکه شنوندگان را
ما نیافریدهایم و هرگز نمیتوانیم تخمین درستی از فاصلهی گفتار خود تا شنیدار
مخاطب در دست داشته باشــیم؛ چرا که میزان دانش و سیطرهی شناخت ما در
مورد آنچه مخاطب تحت تأثیر فاجعهی زندهمانــی میبیند و میچیند ،اندک و
گاهی هیچ است .نکتهی دیگری که باید به این بدایت افزود ،آن است که ادبیات،
از سویی از این « ُکمپلکس روابط و ضوابط و بایستهها و محدودیتها و هجمههای
ِ
تخیل ،و نیز از نبود صداهای بلند و مطمئن و کاربسته
گوناگون به
جهان اندیشه و ّ
و محتوم» و از سوی دیگر ،از «مثلّث اشتراک کامل و بیروزنهی نیازها ،تردیدها
و افسردگیهای موجود در زیســت جهان فردی و جمعی مؤلف یا مخاطب» رنج
تخیالت بسیار مشابه در میان مؤلف و
میبرد .این وضعیت ،زایندهی دغدغهها و ّ
مؤلف ،و در ادامه ،مؤلف و مخاطب اســت؛ تا جایی که زمینهساز تولید انبوهی از
آثار شــبیه به هم با تصاویر و حتی گاهی واژگان و یا عباراتی مشترک شده ،و به
خصوص با امکانات دنیای مجازی ،حتی مخاطبین را در ورطهی این تو ّهم انداخته
که خود مؤلف هســتند .با این انگارهی ذهنی ،از چند منظر به مرور مجموعهی
«تسکین» میپردازیم :نخست ،چگونگی انعکاس زیست جهان شاعر در آثار اوست؛
زیست جهان مشــترک من که مخاطب این کتاب هستم با رسول پیرهی مؤلف،
آمیزهایســت از سیاســتزدگی
و بایدهــا و نبایدهای فرســاینده،
فقر اقتصادی و فرهنگی تا ســطح
روابط شــخصی روزمره ،استرس میزان تأثیرپذیری مستقیم بسیاری از
مکارهی
و اضطراب ناشــی از بیثباتی در شاعرنماهای امروز ،از بازار ّ
رسانه و تبلیغات و روابط و مضاحک
تمام ســطوح و فاکتورهای زندگی
افواه عمومیست .اشعار رسول
شخصی و اجتماعی ،بحران روابط
پیره خوشبختانه علیرغم فربهی
جنسی که نســبت به چگونگی و
روزافزون اشعار رسانهزده که حاوی
یا ســامت و عدم ســامت آن عبارات روزمره ،یکبارمصرف و
میتواند ساما نبخش و یا ّ
مخر ب اخباریاند ،حاوی عباراتی از سلوکی
جمعی
روان ناخودآگاه فــردی و
درونی و خلوتگزینی شاعرانه هستند
باشد و دهها زمینهی آسیب دیگر...
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و طبیعیست که ا ّولین خواستهی من از یک اثر هنری،
تخدیر و آرامبخشیست .از این منظر ،میتوان گفت که
فضای آرام و برکهوار این مجموعه با شــکل خلوت و
پیراستهی اشعار آن برای زخمهای باز روح من مخاطب
پناهگاهی امن و آسوده اســت .این حرکت از بیرون به
مرهی حرکت از درون اثر
درون این اثر اســت .اما در ّ
به جهان بیرون ،این انتظار نیــز به وجود میآید که از
اینهمه سنگ فتنه ،یکی دو پارهسنگ به در و دیوار تُرد
و شیشهای این جهان کوچک خورده باشد و بازتابی از
زیست جهان آشفته و افسردهی اجتماعی ما زمزمهای در
جان این اشعار باشد که نیست! و یا اگر هست ،آنقدر
نیست که به چشم بیاید.
منظر دوم ،میزان تأثیرپذیری مســتقیم بسیاری از
شاعرنماهای امروز ،از بازار مکا ّرهی رسانه و تبلیغات
و روابط و مضاحک افواه عمومیست .اشعار رسول پیره
خوشبختانه علیرغم فربهی روزافزون اشعار رسانهزده
که حاوی عبارات روزمره ،یکبارمصرف و اخباریاند،
حاوی عباراتی از سلوکی درونی و خلوتگزینی شاعرانه
هستند .ا ّما چند جا اســتفاده از عبارتهای پُرکاربرد
حدی هم به صورت جوک مصرف شده،
اینترنتی که تا ّ
در اشعار پیره دیده میشود:
ـ «در بین دوستانم ،کسیست که فراموشی دارد /او
را به هر نامی که صدا بزنی ،برنمیگردد».
ـ «معماران ،آمده بودند که نقشهی خانه را عوض
کنند /نقشهی زندگی عوض شد».
و نمونههایی از این دست...
مسئلهی دیگر ،شور دیونیزوسی و چالش آپولونیست؛
ساتیرها ،فرشتگان کوچکی که خبرهای شادیآفرین
میآورند ،در سطرهای مجموعهی «تسکین» زمزمههای
شیرینی دارند .در شعرهای رسول پیره سویهی حرکت
به ســمت حقیقت و رهیدن ،بر تنآسانیِ تن دادن به
وضعیت موجود که جایگاه ســلطهی آپولونی برای
ماندگاری فضای عادتشدهی زندگیست ،میچربد.
نکتهی دیگر ،پاسخگویی رسول پیره است به سفارش
بازار و آنچه مخاطب عام میطلبد .ســادگی و پرهیز
رسول پیره از باز کردن فاصله با درخواستهای مخاطب

عام و عدم ســتیهندگی او با هیچ چیز ،در شعرهای او
مشهود است .ا ّما او انصاف ًا به سفارش بازار و توقّع گیشهها
به معنای اختگی کامل و وازکتومی عبارات شاعرانه ،تن
نداده است .به عبارت دقیقتر ،در شعرهای رسول پیره
حکومت زبان سایبرنتیک و استیالی سیستم ادراکی و
دادهپردازی زبان یکسویهی تکنولوژی ،دیده نمیشود
و هنوز گاهی از خوانش شعرهای او دهان از طعم مجاز و
کنایه و ایهام شیرین میشود.
الب ّته این نکته ناگفته نماند که در آســمان چفت و
قفل نظارتها و باید و نبایدها ،رسول پیره نیز از سیاق
آفرینش آثاری که نقطهی ثقل آنها فقط صور خیال
باشد ،در بســیاری موارد ،مانند بســیاری از شاعران
همروزگار ما ،به دامان «تشــبیه» لغزیــده و خیلی از
شعرهای این مجموعه را بر معماری پالتی و مونتاژ بنا
کرده اســت؛ بدین معنا که ابتدا با یک قرارداد کام ً
ال
یکطرفه و شخصی ،موقعیت شاعرانهای ایجاد نموده،
بعد ،یک بند پاگرد بین طبقهی ا ّول ـیعنی بند آغازینـ و
طبقهی پایین ،یعنی قرارداد دوم (یا به عبارتی پایانبندی
شــعر) تولید کرده و در انتها قرارداد دوم را به متن و
مخاطب تحمیل کرده است .شعرهای چهار ،پنج ،هشت،
ن ُه ،یازده ،دوازده ،ســیزده ،بیست و ...با این الگو نوشته
شدهاند .مث ً
ال در شعر یازده:
ـ «ابری مثل آخرین رفیقم کنارم نشست و بارید /من
حرفی برای گفتن نداشتم /حتی یک چتر!/
امروز دوستی مرده است»...
اگر راوی مســتقیم ًا «مردن یک دوست» را اعالم
نکند ،هیچ آویزه و بهانهای برای ادامهی روایت نیست و
همهی متن بر این قرارداد یکطرفه یا خبر مستقیم بنا
شده .در ادامه ،دو بند مج ّزای دیگر هم هست که پاگرد
فرود به پایانبندی شعر هستند؛ تکملهای که با سه نقطه
از متن جدا شده و خودش شعر بسیار خوب دیگریست
که از بن دارای سویه و کاربردی مغایر با بدنهی متن
اصلیست و اص ً
ال شعر در این تکمله اتّفاق افتاده.
در این مجموعه ،گاه تصاویر و نامها و نکتههایی دیده
میشود که شاعر با آنها دو شعر ساخته .الب ّته اگر این
دو شعر ،در کارکرد و اجرا ،دو سویه و اجرای متفاوت
داشته باشند ،نشان از چیرهدستی شاعر هم دارد ،ا ّما در
این مجموعه چنین نیست .مث ً
ال «مرگ و زیبایی و زشتی
و دندان و استخوان» و تئوری!
ـ «اگر مرگ نبود ،دندانها فرســوده میشــدند/
اســتخوانها فرسوده میشــدند /و مفصلها فرسوده
میشدند /و زیبایی دیده نمیشد» (شعر یازده).

ـ «آنها که زودتر از دنیا رفتهاند ،زیبایی بیشتری را با خودشان بردهاند» (شعر
شانزده).
نکتهی دیگری که باید در شعر پیره به آن پرداخت« ،شکستن قیمت گوهر مکشوف»
است!
در تعدادی از شعرهای «تسکین» میبینیم که شاعر به کشفی شاعرانه ،تصویری ناب
و یا تکنیکی اوریجینال رسیده ،ا ّما آن را آنقدر تکرار کرده تا لوث شده و از قیمت افتاده.
مث ً
ال در شعر هفت ،عبارتی که لو رفته ،برگردان قانون بقای انرژی در فیزیک است:
محبتی از بین نمیرود /تنها از شکلی به شکلی دیگر تغییر میکند!».
«هیچ
ـ
ّ
و در ادامهاش آمده:
ـ «شاید این ُگلدان /...دلتنگیهای یک روز مادرم باشد /شاید آن ِ
اذان دور ،نفس
پاک صاحبدلی /...شاید همهی چشمهایی که ...شاخههای درختی باشند که.»...
یا در شعر بیست:
ـ «وقتی پرندهای دانهای برمیدارد و دانهای را برنمیدارد /وقتی زنبوری شهد ُگلی
را میمکد و ُگلی را میگذارد /وقتی حرف انسانی را میشنویم و حرف انسانی را ناشنیده
میگیریم.»...،
یا در شعر بیست و دوم:
ـ «دیگر شــعرهایم را چاپ نکردم /هیچجا عطری از نام تو نبردم /طوری حرف
متوجه عالقهام نشود... /ناشرم خرده میگیرد که /...کلمه
زدم که حتی زبان فارسی ّ
حسی دارد ،وقتی ماهیانش
را مثل شکالتی در دهانم پنهان کردهام /نمیداند دریا چه ّ
را پنهان میکند .»...میبینیم که شاعر در این بندهای عالی و درخشان ،علیرغم آن
حجم تمثیلها و تشبیهها ...به کشف درستی از اجرا کردن شعر میرسد ،ا ّما با تکرار
نابهجای این کشــف ،تکنیک و تصویر را لو داده و لوث میکند و دایرهی تأثیر آن را
محدود مینماید .گاهبهگاه در شعرهای پیره به «مراعاتال ّنظیر» و تماشای کالسیک
شاعر هم میرسیم؛ به این معنا که شاعر برای خلق یک کنش شاعرانه ،به جای دادن
نشانی و نشانهگذاری ،تمام نظریههای عادتشدهی یک تصویر یا پرداخت معنایی را
ال کالسیک میآورد .مث ً
به روشی کام ً
ال در شعر پنج ،صدای دو مؤذّن خوشصدا و در
ادامهُ ،گلدسته و کاشی فیروزه و مؤمن و رنگ آبی پیراهن ...یا در شعر هفت ،آمبوالنس
بهشت زهرا میآید و بعد در ادامه سورهی تکویر و صوت عبدالباسط و ضبطصوت
کوچک و ترس از قیامت ...و در شعر یازده پیره میسراید« :ابری مثل آخرین رفیقم»...
و ما با رؤیت شعرهای قبلی ،دقیق ًا منتظر این سطر و این چتر هستیم« :من حرفی برای
گفتن نداشتم؛ حتی یک چتر!»...
در کل« ،تسکین» را مجموعهی
خوبی دیدم با کشــفهای بسیار
در آسمان چفت و قفل نظارتها
خوب و عبارات طالیی شــاعرانه.
از
و باید و نبایدها ،رسول پیره نیز
حتی با در نظر گرفتــن ایرادهای
ی
سیاق آفرینش آثاری که نقطه
مذکور ،این مجموعه نسبت به انبوه
باشد،
ثقل آنها فقط صور خیال
خزعبالت تولیدشــده به نام شعر
بسیاری
در بسیاری موارد ،مانند
که سفارش گیشــه و بازارم ّکارهی
از شاعران همروزگار ما ،به دامان
نمایــشگاه کتاب هســتند ،یک
«تشبیه» لغزیده و خیلی از شعرهای
سروگردن باالتر میخرامد .برای
این مجموعه را بر معماری پالتی و
رســول پیر هی عزیــزم آرزوی
مونتاژ بنا کرده است
درخشش دارم.
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قهفرخی
بازخوانی و نق ِد «اقلیماهِ» کبری موسوی
ّ
سیّداکبر میرجعفری
http://alefyaa.ir/?p=4125

دربارهی اينكه چگونه يك شعر« ،غزل» ميشود ،گفتهاند و بسيار گفتهاند.
هرچه هســت ا ّما غزل را قالب و ترتيب قرار گرفتن رديــف و قافيه «غزل»
نميكند .چه بسيار شعرهايي كه اصول ظاهري غزل را رعايت كردهاند ،ا ّما حال
قهفرخي به شهادت آثاري كه از او منتشر
و هواي غزل را ندارند .خانم موسوي ّ
شده ،قطع ًا يك غزلسراســت .وي حال و هواي غزل را ميشناسد و به خوبي
حس و حال را در قالب غزل بريزد .ولی شناخت غزل و به تبع آن
ميداند كدام ّ
سرودن غزل ،يك نكته است و سرودن غزلي كه تشخّ ص داشته باشد ،نكتهاي
قهفرخي پيش از اين توانسته غزلهايي بسرايد كه داراي
ديگر است .موسوي
ّ
تشخّ صاند؛ يعني به شعرش ويژگيهايي ميبخشــد كه آن را از سرودههاي
ديگران متمايز ميكند .اين ويژگي در كتابهاي ديگرش به خوبي هويداست.
مث ً
ال در كتاب «غروب پابهماه» با بهرهگيري از عناصر فرهنگي ،بومي و منطقهاي
به گونهاي از غزل دست يافته كه نه تنها تشخّ ص دارد ،بلكه مخاطب ،بدون
آگاهي از اشارات به كار رفته در شعر ،از درك آن عاجز است.
شاعر «اقليماه» ا ّما آگاهانه تقريب ًا اغلب اشــاراتي را كه در كتاب «غروب
پابهماه» ديده ميشد ،و به آن تشخّ ص ميبخشيد ،كنار گذاشته است؛ قطع ًا به
اين دليل يا توجيه كه شعرش را از وادي تكرار برهاند.
وي در كتــاب «اقليماه» رويّــهاي ديگر را در پيش گرفته اســت تا وادي
جديدتري را تجربه كند و آن چيزي نيست جز «مضمونپردازي»:
«هر رعد و برقي مژدهی باران نخواهد داد
لبخند تو اوضاع را سامان نخواهد داد»
«آسودگي هرگز به آهوها نميآيد
صياد اگر خفته ،تفنگي زير سر دارد»
ّ
«زخمي كه باز كرد دهان ،خنده ميشود
قدر كه دهاني نمانده است»
خنديدم آن َ
«در خاطر هر صخرهاي ماندهست حرف تو
روزي گذار سنگ ميافتد به آيينه»
«شمعي كه رونق ميدهد جشن تولّد را
با خنده ميچيند بساط مردن خود را»
«سزاي تو تبر است ،اي درخت دارفروش!
كه خار ميرود ا ّول به دست خارفروش»
شاعر اين مجموعه اگرچه اين روند را در همهی غزلهايش پيگيري نكرده
است ،ا ّما به نظر اين ضعيف ،اين تنها ويژگيیيست كه در اين كتاب ميتوان
يافت؛ ويژگيیي كه نمونههاي برتر آن را در سبك هندي ميبينيم! به عبارت
قهفرخي در اين كتاب شكل ديگري از مضمونپردازي را
ديگر ،اگر موســوي ّ
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ارائه كرده باشد ،بايد توفيق او را ستود .در غير اين
صورت ،پا به عرصهاي گذاشته است كه قلندران
قدري آن را پيشتر پيمودهاند.
ميپذيرم كــه بعضــي از مضمونپردازيهاي
قهفرخي اســلوبي نوين دارند و او توانسته
موسوي ّ
حس و حال غزل خود
مضمون مورد نظرش را در ّ
هضم كند.
الب ّته در اين كتاب غزلهايي نيز ديده ميشوند
حس و حالاند نــه مضمونپردازي.
كه مبتني بر ّ
اين نوع غزلها فضاي واحدي دارند و ابيات براي
ترسيم فضاي مورد نظر به كمك همديگر ميآيند.
مث ً
ال غزل شمارهی  11با مطلع:
«صداي گرم تو ميآيد از اتاق كناري
به احترام صدايت سكوت كرده قناري»
از اين دســت اســت؛ غزلي كه حال و هوايي
عاشقانه (آن هم عشق يك زن به مرد) را توصيف
و ترسيم ميكند.
حس و حال
ی
ه
كنند
ن
بيا
نيز
5
ی
غزل شــماره
ّ
واحد اســت و تمام ابيات آن به شرح آن «حال و
هوا» ميپردازد.
«خوشبخت خواهم بود با تو در خياالتم
شايد تحقّق يافت روزي احتماالتم»
همينجــا از فرصــت سوءاســتفاده ميكنم و
حد موســوي
ميگويم :بــه نظر بنده اين غزل در ّ
قهفرخي نيست؛ آن هم با ابياتي نه چندان محكم:
ّ
«عمري مراعات تو را كردم؛ چه سودي داشت؟
ناراحتي از اينكه اكنون بيمباالتم؟
من يك چراغ خوابم و تا صبح بيدارم
بي برق چشمت نقص دارند اتّصاالتم!»
حقيقت آن است كه اين ابيات ،بيشتر به تف ّنن
شاعرانه شبيهاند تا غزلي مستحكم!
نتيجه اینکه شاعر كتاب «اقليماه» در غزلهاي
حد و اندازههاي سابقش
«حس و حالي»اش هم در ّ
ّ
ظاهر نشــده اســت .ا ّما به قول گيالنيها« :دريا
هيچوقت آنقدر كمآب نميشود كه آب تا قوزك
پايت نرسد!»
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ِ
طبیعت زبان
تفرجی در
ّ

قهفرخی
بازخوانی و نق ِد «اقلیماهِ» کبری موسوی
ّ
زهیر توکّلی
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ا ّولین نکتهای که از مطالعهی «اقلیماه» اثر سرکار خانم سیّدهکبری موسوی
قهفرخی به دید میآید ،تالش فوقالعادهی شاعر برای بیرون نرفتن از زبان معیار
ّ
معاصر فارسی و نزدیک کردن زبان شعر به نثر با حفظ شاعرانگی شعر است:

«بیهوده کوشیدم به پنهان کردنت ،ای عشق!
آن دانهای که کاشتم ،از خاک بیرون زد»
شاهد در نشاندن «که» در جایگاه هجای بلند است .میشد گفت:
«من دانهای را کاشتم از خاک بیرون زد»
یا:
«من دانهای میکاشتم کز خاک بیرون زد»
یا:
«من دانه را میکاشتم کز خاک بیرون زد»
و این آخری ،مثل این اســت که میگوییم« :داشتم میرفتم بیرون که علی
پیدایش شد» .اینجا «که» مفهوم مقارنت و تالقی احیان ًا پیشبینینشدهی مابعد
خودش با ماقبل را افــاده میکند؛ بنابراین« ،من دانه را میکاشــتم کز خاک
بیرون زد» ،یعنی «من داشتم دانه را میکاشتم که ناگهان و همزمان با کاشتن
من و هنوز درست و حسابی کاشته نشده ،در هیأت یک نهال ،از خاک بیرون
زد» .ببینید! این یک مثال اســت .فقط خواستم با یک مقدار کندوکاو کردن با
روزمره ،از همین
مصراع ،نشان دهم که میشــود روی ریل همین زبان معیار
ّ
«که» یک کاربر ِد یک ذ ّره (و نه
بسیار) ویژهای به نسبت مصراع
فعلی استخراج کرد« :آن دانهای
ا ّولین نکتهای که از مطالعهی
که کاشــتم ،از خاک بیرون زد».
«اقلیماه» اثر سرکار خانم
بگذریم از اینکــه «که» هجای
سیّدهکبری موسوی قهف ّرخی به
کوتاه است و نشاندنش در هجای
دید میآید ،تالش فوقالعادهی
جدی دارد.
بلند ،ا ّما و اگ ِر ّ
شاعر برای بیرون نرفتن از زبان
مثال دیگر:
معیار معاصر فارسی و نزدیک
«از رادیو صدای زنی میرسید
کردن زبان شعر به نثر با حفظ
که
شاعرانگی شعر است
سرگرم بود با خوش و بش با
مخاطبش»

شــکل منثور این بیت« :از رادیــو صدای زنی
میرسید که سرگر ِم خوش و بش با مخاطبش بود».
میبینیم که شاعر ،سعی کرده با کمترین تغییر
در شــکل منثور جملهی مر ّکــب ،آن را در وزن
بگنجاند ا ّمــا ...و ا ّما باز هم نشــاندن هجای کوتاه
«که» در جایگاه هجای بلند و نیز تبدیل شــکل
روزمره و گفتاری «ســرگر ِم خوش و بش بودن»
ّ
به «سرگرم با خوش و بش بودن» صرف ًا به خاطر
اضطرار وزن .الب ّته وقتی میگوییم« :فالنی سرگر ِم
فالن کاره» معنیاش این است که واقع ًا سرش به
بچه را با
آن کار ،گرم است .ا ّما اگر بگوییم« :سر ّ
یه بازییی کارتونی چیزی گرم کن» ،در اینجا یک
بچه سرش گرم
تفاوت معنایی وجود دارد؛ چرا که ّ
نیست و حوصلهاش سر رفته و ما میخواهیم «با»
چیزی یعنی به وسیلهی چیزی سرش را گرم کنیم.
اینجا «با» معنی ابزار و وســیله میدهد .همچنین
وقتی میگوییم« :خوب ســرتو با این چیزا داری
گرم میکنیــا!» باز هم یک معنــای جدیدی زاده
شــده اســت :طرف ،یک بهانه ،یک دلخوشکنک
و یک وســیله و ابزار برای فرار از یک واقعیت و
تع ّهد سخت و سنگین برای خودش تراشیده .این
متعدد را آوردم که بگویم ما مجاز نیستیم
مثالهای
ّ
به خاطر عالقه به حفظ شــکل طبیعی جمالت ،از
بار معنایی تکتک شــکلهای متفاوت برای ادای
روزمره غافل شــویم .به نظر
مقصود در فارســی
ّ
شما «ســرگرم بود با خوش و بش با مخاطبش»
افزودهی معنایی و نمک تازهای دارد به نســبت
«سرگرم خوش و بش با مخاطبش بود»؟ چرا! دارد!
میگویی« :حســن چی کار میکنه؟» و میگوید:
«سرش به این مغازهش که تازه راه انداخته ،گرمه»
و این شکل ،به ما میرساند که پاسخدهنده ،هنوز
اعتمادی ندارد و اعتباری برای آیندهی این کار و
کاسبی جدید حسن باز نکرده ،اگرچه حسن خودش
واقع ًا سرگرم این شغل جدیدش هست .ا ّما در این
مثال هم «سرگرم به »...داریم و نه «سرگرم با.»...
میشــود با اغماض قبول کرد که مقصود شاعر از
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«سرگرم بود با خوش و بش با مخاطبش» ،این است که خوش و بش کردن گرم
و باهیجان گویندهی رادیو واقعی و خودجوش نیست و دارد با «خوش و بش»
ســر خودش و مخاطبان رادیو را گرم میکند؛ ا ّما چه باید کرد؟ اگر شاعری،
روزمره و طبیعی روزانه در
منطق شعرش را بر گنجاندن و تعبیه کردن زبان
ّ
وزن عروضی بنا کرده باشد ،علیالقاعده باید شکل طبیعی جمله در زبان گفتار
را درست و حســابی و یکجا در وزن بگنجاند و اگر تغییری در آن میدهد،
افزودهای و آوردهای داشته باشد ،نه صرف ًا به خاطر اضطرار وزن.
شاعر ما «که» را در آخر مصراع از باب اختیارات شاعری در جایگاه هجای
بلند استفاده کرده است؛ پس می توانست «به» را هم در همین جایگاه هجای
بلند استفاده کند تا ما به احترام نیمای بزرگ از جا برخیزیم!
«سرگرم بود به خوش و بش با مخاطبش»
حداقل پیشنهادهای نیما را همه جا و بدون تبعیض اعمال کنیم!
ّ
به عنوان یک مثال بسیار موفّق ،این بیت مرحوم امینپور را نگاه کنید:
«دیگران اگر که خوب ،یا خدانکرده بد،
خُ ــب! من چه کردهام؟ شاعرم که شاعرم!»
در یک گفتوگــوی جدلی ،ض ّمهی «خُ ب» را اشــباع میکنیم .مث ً
ال طرف
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استداللهایی برای محکوم کردن ما میآورد و ما
در جواب میگوییم« :خُ ــب! بعدش؟» .در حالی
که در سایر موارد« ،خُ ب» با ض ّمهی کوتاه میآید:
«خُ ب اینو از ا ّول میگفتی!» .به عبارت دیگر ،گاهی
وقتها «خُ ب» شــبهجمله است به معنی «که چی
حاال؟» .در اینگونه موارد ،با ض ّمهی اشباعشــده
تلفّظ میشود و در سایر موارد قید است و با ض ّمهی
کوتاه.
از مــواردی که شــکل طبیعی نحــو جمله در
«اقلیماه» حفظ شده است و به نظرم زیباست ،چند
مورد نقل میکنم:
«تو آن مسافرخانهی دنجی که آدمها
در تو میآسایند دور از هر هیاهویی»
«برای من ،نرسیدن همیشه خوبتر است
به محض آمدنم گفتهاند :او رفته»
«سایهام یک عمر زندانبان من بود و دلم
غیر از اینکه رام باشد ،چارهای دیگر نداشت»
اینجا «که» با آنکه در جــایگاه هجای بلند
آمده ،به نظرم توی ذوق نمیزنــد و به اصطالح
نشسته است توی کار.
«خواب و بیداریام از تلخی پرواز پُر است
بالشم را بتکانم ،پر قو میریزد»
روزمره که مبتنــی بر حذف ادات
روند زبان
ّ
شرط است ،اینجا در شعر نشسته است و جواب
هم داده است .مصراع دوم با همین حذف مبتنی
بر طبیعت زبان ،نمکی یافته .مثل اینکه میگوییم:
«بزنی ،میزنم» و نمیگوییم« :اگر بزنی ،میزنم».
این حذف ،اتّصال و ارتباط شرط و جزای شرط را
قطعیتر و بالفاصلهتر میکند.
یک نکتهی دیگر ،ترکیبسازیهای ـ به نظر این
حقیر ـ ناموفّق است.
توسعی برای ترکیب قائل شدهام و تتابع
(اینجا ّ
اضافات یا گروه وصفی را هــم از این قبیل فرض
میکنم):
«واژه به مستـآگاهیِ خلسه دری وا کرد
از کوکنار نورسی تریاک بیرون زد»
«مســتآگاهیِ خلســه» یعنی آگاهی مستانه،
آگاهی حاصل از مستی ،در عین مستی آگاه بودن.
خاصی
این ترکیب ،غیر از اینکه به من شخص ًا حال ّ
نداد ،با افزوده شدن کلمهی «خلسه» ،دچار تزاحم
«سکرآگاهی» بهتر نبود؟ صرف ًا یک
شده است .آیا ُ
پیشنهاد است.

«صیادها از صخرهها پایین میآیند
ّ
در کوه پیچیدهست تلخـآواز برنو»
نمیدانم چرا شــاعر مابینِ «تلخ» و «آواز» ّ
خط
تیره گذاشــته اســت .یکی از انواع ایهام در شعر
فارســی که ســعدی و حافظ به وفور از آن بهره
بردهاند ،چینش جمله به نحویست که یک کلمه
را بشــود در چند جانمایی متفاوت دستوری قرار
داد .مث ً
ال:
«عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده
به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست»
1ـ به جز از عشــق تو ،باقی [= بقیه] (را) همه
فانی دانست.
2ـ به جز از عشقِ باقیِ تو ،همه (را) فانی دانست.
3ـ به جز از عشــق تو(یِ ) باقی [تویی که باقی
هستی] همه (را) فانی دانست.
در حالت ا ّول« ،باقی» مفعول اســت .در حالت
دوم ،صفت است برای عشق .در حالت سوم ،صفت
است برای تو.
مصراع دوم بیت مورد بحث ما ،اگر بدون ّ
خط
تیره بین «تلخ» و «آواز» نوشته شود ،به این صورت:
«در کوه پیچیدهست تلخ آواز برنو»
یکی از همین نوع ایهام ایجاد میشود:
1ـ در کوه ،آواز تلخ برنو پیچیده است .تلخ در
مقدم بر موصوف است.
این حالت ،صفت بیانی ّ
2ـ در کوه ،آواز برنو ،تلخ [= به تلخی] پیچیده
است .تلخ قید فعل است.
نه تنها نیازی بــه این ّ
خط تیره نیســت ،بلکه
ّ
مخل برداشت منعطف و دوگانه از نحو
وجودش
جمله شده است.
« ُگلـمیزهای س ّنتیاش را که پاک کرد
دستی کشید بر سر ُگلهای کوکبش»
ُگلمیزهای ســ ّنتی؟ یعنی ُگلهای س ّنتییی که
روی میز بود؟ ُگل ســ ّنتی یعنی چــه؟ یعنی گلِ
متعارف و پُرخریدار و مرسوم؟ « ُگلمیزهای س ّنتی
پاک شدهاند» یعنی از روی میز برداشته شدهاند؟
یا اص ً
ال شاعر ،استعارهای در ذهن داشته است؟ آیا
این ُگلهای کوکب ،از شــعر فروغ بیاجازه (یا با
رخصت؟) به این بیت سرک کشیدهاند و استعاره
را از این طریق باید جستوجو کنیم؟:
«گوشواری به دو گوشم میآویزم
از دو گیالس سرخ همزاد
و به ناخنهایم برگ گل کوکب میچسبانم

کوچهای هست که در آنجا
پسرانی که به من عاشق بودند ،هنوز
با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای الغر
تبسمهای معصوم دخترکی میاندیشند که یک شب او را
به ّ
باد با خود برد»
(تولدی یگر)
هرچه هست ،من سر در نیاوردم.
ا ّما از موارد موفّق ترکیب در این دفتر:
«از خود درون آینه چیزی نمیبینم
هیچ در ِ
حال دگرگونی»
در حیرتم از ِ
به نظرم هم اوج معنایی بلندی دارد ،هم منطق شــاعر در شُ سته ُرفته بودن
نحو جمله ضمن رعایت یک اقتضای بالغی که همانا تقدیم «در حیرتم» بر سایر
اجزای جمله باشد ،بسیار خوش نشسته است.
«جهان با شیب تندش د ّرهای در پیش رو دارد
که با خود میبرد اندوهـرودی را به آرامی»
«ا ّما زمستان در زمستان رفت بر من
هرگز نبستم طرفی از ترفندهایم»
«طرفی از ترفند» ،حامل یک جناس پنهان است زیرا طرفی و ترفندهایم از
نظر لفظی یکساناند و به نظرم در چنین مثالهایی میشود پختگی و تجربهی
توجه شاعر ما به چنین
یک شاعر را و انس او را با زبان فارسی فهمید و ایکاش ّ
ریزهکاریهایی بیشتر شود .من میتوانستم در ابتدای گفتارم فصلی بپردازم
دربارهی شعر زن و شــعر زنانه و فرق آن دو با هم و سپس دربارهی آفات و
آسیبهای شایع و مسری شعر زنان در این سالها ،و بعد از آن بگردم و چند
بیت که بشود از آنها اثبات کرد که شاعر زن است و مرد نیست یا موضوع
شعر ،دغدغهی یک زن است نه یک مرد ،یا زاویهی نگاه به موضوع ،زنانه است
و ...استخراج کنم و سپس آفرین بگویم که شاعر ما چقدر نجیبانه و عفیفانه شعر
زنانه گفته است و ...خالصه میتوانستم خزغبل ببافم و کلیشه پیش اندازم (مثل
ِ
پرمدعا)
قدبلند ـ آماتورهای
همهی لشکر انبوه و همقد و قامت ـ و الب ّته بسیار
ّ
ولی من هرگز نخواستم در قبال یک شاعر حرفهای که حدود پانزده سال است
میشناسمش ،جز یک رفتار حرفهای اتّخاذ کنم.
امیدوارم سرکار خانم موسوی
با مــن در این نقــد بیرحمانه
همدلــی کننــد و در اقتــدا به
امیدوارم سرکار خانم موسوی با
توصیهی آن انسان کامل م ّتصل
دلی
من در این نقد بیرحمانه هم
که فرمود« :دوستداشتنیترینِ
آن
کنند و در اقتدا به توصیهی
برادرانم کسیســت که عیوب
فرمود:
انسان کامل متّصل که
مرا به من هدیه کند» ،امیدوارم
برادرانم
ترین
«دوستداشتنی ِ
خواهر شــاعرم ایــن هدیه را از
من
به
مرا
کسیست که عیوب
برادر حقیرشان بپذیرند.
هدیه کند» ،امیدوارم خواهر
و در پایان ،اعتراف میکنم که
شاعرم این هدیه را از برادر
از خواندن این دفتر در برخی از
حقیرشان بپذیرند
لحظات واقع ًا ّ
لذت بردم.
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قهفرخی
بازخوانی و نق ِد «اقلیماهِ» کبری موسوی
ّ
محمدجواد آسمان
ّ
http://alefyaa.ir/?p=4044

سرای شعر معاصر فارســی که در غزل و دیگر قوالب کهن،
زنان کالسیک ُ
«خوب» شعر مینویسند ،آنقدر کمشمارند که به زحمت میتوان با انگشتان
دو دست شمردشان .کبری موسوی بیشک یکی از آنهاست .خانم موسوی در
حدود دو دههی گذشته توانسته با غزلهای دلکش و وزینش جایگاه خود را
در فضای شعر جوان ایران تثبیت کند و با کیفیت آثارش دل مخاطبان غزل
را به دست بیاورد.
اولین مجموعهی شعر خانم موســوی با نام «ترانهی ماهیها» در سال 86
توسط انتشارات سورهی مهر منتشر شد و به گمانم در فضای ادبی آن سالها
توانست خوب دیده شود .در سال  93شاهد انتشار دو کتاب «غروب پابهماه» و
توسط انتشارات شهرستان ادب و انتشارات فصل پنجم
« ِمیشکر» خانم موسوی ّ
بودیم .ا ّما کتابی که این هفته روی میز نقد الفیاست ،چهارمین مجموعهی شعر
کبری موسویست که در سال  95از ســوی انتشارات فصل پنجم راهی بازار
نشر شده؛ «اقلیماه»!
کبری موســوی در نامگذاری «اقلیماه» به ســراغ ترفندی از همان جنس
تصرف در واژه و و
رفته که در کتاب قبلیاش با همین ناشر به کار بسته بود؛ ّ
آمیغ واژهی ماه ـ یا آه؟ ـ با نام دختر آدم و ح ّوا
ترکیبســازی .نام کتاب ،از
ِ
(و به قولی همسر هابیل) ترکیب یافته است؛ البد به این قصد که تابلویی باشد
برای فضای زنانهی سرودههای کتاب ،یا دست کم ،به دست دادن نشانهای از
زن بودن سراینده.
انتظار زنانگی از شعر زنان ،حکایت تازهای نیست؛ الاقل در بیش از نیم قرن
گذشتهی ما تازه نیست .الب ّته هستند هم کسانی که از اساس ،به تقسیمبندی
شعر زنانه/مردانه معترضاند و آن را مانند هر تفکیک زنانهمردانهی دیگری
نافی همردگــی انســانی و نگاه
فراجنسیتی میشمارند و قبولش
ندارند؛ اینان شعر پروین اعتصامی
را مثال میزنند که با وجود خالی کبری موسوی در نامگذاری
بودن از احساسات و ح ّتی میشود «اقلیماه» به سراغ ترفندی از همان
گفت جهانبینی زنانــه ،و تقریب ًا جنس رفته که در کتاب قبلیاش با
بدون نیاز به هر عنصری که بتوان همین ناشر به کار بسته بود؛ تص ّرف
به دنیای زنان نسبتش داد ،باز در در واژه و و ترکیبسازی .نام کتاب،
آمیغ واژهی ماه ـ یا آه؟ ـ با نام
قلّه است و از جملهی عالیترین از ِ
دختر آدم و ح ّوا (و به قولی همسر
نمونههای تاریخ شعر فارسی.
از جهتی حق بــا این جماعت هابیل) ترکیب یافته است
هست ،ا ّما پیش از داوری نهایی،
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حرف طرف مقابل را هم باید شــنید؛ آنطرفیها
میگویند تأکید ما بر لزوم وجود عناصر زنانه در
شعر زنان ،نه ناشی از نگاه تفکیکی و تبعیضی و نه
بر پایهی ارفاق و نه واجد ح ّتی کمترین بنمایهای
از نگاه مردســاالرانه یا زنســاالرانه ،بلکه بر این
بنیان است که شعر هر شاعری باید آیینهی دنیای
شخصی و متمایز خود او باشــد ،و دنیای شخصی
زن و مرد بــه هزار دلیل ،متفاوت اســت .همهی
این مقدمات را چیدم تا بگویم که جهان شــعری
کبری موســوی ،برخالف آن تابلو ـ نام کتاب ـ
تمام ًا شعری برساختهی دنیای زنانه و زاویهی دید
زنانه ـ بخوانید :شــخصی ـ نیست؛ یا الاقل کمتر
اینگونه است.
منظورم اص ً
ال این نیســت که شــعرهای خانم
موســوی از اســاس خالی از روحیات و نوع نگاه
شــخصی شــاعرند یا پابهپای مثالی که قب ً
ال زدم
ـــپروینـ با اتمسفر اشعار مرســوم مردان شاعر
مو نمیزنند .البته که شــعر خانم موسوی اندک
تفاوتهایــی در روبنای خــود دارد؛ مث ً
ال حضور
پررنگ «زن» در شــعرهای کتاب؛ زن پیامبر در
همان شعر نخست ،زنی در شعر دوم ،زنانی که از
مردن نمیترسند در شعر ششم ،ایزدبانوی مغموم
در شعر هشتم ،تا باألخره میرســیم به زن شعر
یازدهم که شاید اولین مواجههی روشن و شاخص
مخاطب این کتاب با زنیست که به «خود» محو
و مفقود زنانهی شاعر کتاب شباهت دارد .غیر از
این ،اشاراتی به شعرهای فروغ و تکمضرابهایی
از حضور یک زن را میتــوان در البهالی ابیاتی از
غزلهای خانم موســوی ســراغ گرفت؛ ا ّما نه در
کلّیت دنیا و زبان اشعار او .در شعرهای «اقلیماه»
بسامد واژهی زن ،بیش از حضور یک زن است .و
این همان چیزیست که من از آن با عنوان فقدان
زنانگی یاد کردم؛ غیاب یک نگاه ارگانیک و همهگیر
جسورانه و قاعدهشکنانهی شخصی در جهان شعریِ
شاعر.
ریشهی چنین امری در کجاست؟ به عقیدهی

شدت فراگیری و سرایت
من ،در چیزیست که از ّ
و عمومیت ،طبیعی شــده و میتوان شــاعر را در
مبرا فرض کــرد ،ا ّما در عین
مورد آن ناچــار و ّ
حال ،نمیتوان گفــت که گریــز و اجتناب از آن
ناممکن اســت .نکتهی اصلی این است :همهگیر
شدن الگوهای موفّق شعری و نزدیک شدن جهان
شاعران به هم .یعنی چه؟ عرض خواهم کرد...
در تاریخ هزارسالهی شعر فارسی ،در میان خیل
بیشمار شاعران ،تعدادی شــاعر ،مکتبسازند و
مابقی پیرو .اینکه میگویم «پیرو» نه اینکه بخواهم
بگویم شعرشان بد است ـکما اینکه ممکن است
شعر یک شــاعر پیرو از حیث آمارهای بالغی و
آرایهای ،از شعر یک شــاعر مکتبساز ،موفّقتر و
سالمتر و اتوکشیدهتر هم از آب درآمده باشدـ ا ّما
کا ِر شاعر مکتبساز ،یک حسن کوچولوی بزرگ
دارد! او جهان شــعری خودش را خودش ساخته
است؛ گیرم جایی پنجرهی خانهای که ساخته کج
باشد یا سقفش نم پس بدهد!
ارزش کار شــاعران پیــرو ،بــه تثبیــت
دستیافتههای دلنشینتر است و کمک به استقرار
و امتداد ســ ّنتهای خاص ادبی و شــکلگیری
جریانها و مکاتب و ســبکها .و ارزش شــاعر
مکتبساز ،به آفریدن جهانی تازه .به تعبیر دیگر،
گروهی از شاعران ،کاشف ســرزمینی نویناند و
گروهی معمار سرزمینهای فتحشده .و کار هر دوی
این صنوف برای به پیش رفتن کاروان ادبیات ،در
جای خود الزم است و ارجمند.
مشــابهت نگاه و فضا و نزدیک شــدن جهان
شــاعرانه ،در روزگار ما به دالیل روشن ،شدیدتر
از قرون گذشــته هم شده اســت .نتیجهاش هم
همانی شــده که گفتم؛ تکثیر الگوهای تقریب ًا ثابتی
از «شعر خوب و ســالم» .طبیعت ًا هیچ شاعری را
نمیتوان صد درصد پیرو دانست .هر شاعری زبان
و ذهنیات و زیست خودش را هم دارد و اینها به
تبع ،تفاوتهایی هم در جزئیات شعر شاعر ایجاد
میکنند.
شعرهای خانم موسوی ،مثل قالیهای شهرهی
خ/فرخشهرـ بافتههای
ـــقهفر
شــهر زادگاهش
ّ
ّ
خوشنقشی هستند که شاعر با سلیقهی برساختهی
شخصی خود آنها را بافته است .نمیتوان گفت که
غزلهای کتاب فاقد فرم یا محور عمودی محکماند،
ا ّما چشمگیرتر از آن ،حضور نافذ بیتمحوریست؛

ابیاتی کــه در خدمــت کلّیت
شعر «هســتند» ولی یا قافیه در
شعریست خوشساخت و
نضج آ نها ســهم عمده داشته
سالم؛ شعریست که کمتر
و یا مضمونی گریبان شــاعر را
میتوان ایرادی فنّی یا زبانی
گرفته و بیت را به سمتی هدایت
از آن گرفت .ا ّما این شعر هنوز
کرده و شــکل داده است .همین
با رسیدن به امضای شخصی
تأکید و تمرکز بــر «هنرنمایی و
ّ
اندکی
تشخص تمایزبخش،
و
مضمونآفرینی»ســت که دنیای
دارد
فاصله
شخصی شاعر را در تکثّر تصاویر
و معانی رنگرنگ ،دشواریاب و
کالمعدوم به نظر میرساند .به این
ترتیب است که دل مخاطب شعر
خانم موسوی با وزش هر بیتی به سویی میرود و در پایان مطالعهی کتاب اگر
از مخاطب بخواهیم که فهرستی از دغدغهها و دلبستگیهای شاعر به دست
بدهد ،بعید نیســت که نتواند؛ چونان که گویا شاعر هم پیشپیش ،اختیار دل
ِ
«اولویت
و قلمش را بیش از آن که به دســت «خود»ش داده باشد ،به دست
ِ
ساخت زیبایی» داده بوده است...
با همهی این حرف و حدیثها ،شعر کبری موسوی شعریست خوشساخت
و سالم؛ شعریست که کمتر میتوان ایرادی ف ّنی یا زبانی از آن گرفت .ا ّما این
شعر هنوز با رسیدن به امضای شخصی و تشــخّ ص تمایزبخش ،اندکی فاصله
دارد.
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محمدی
سینا علی ّ
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قصه باشد و چه كتابی
نخستین مواجهه با هر كتابی ـچه مجموعهی شعر و ّ
آموزشــی و آكادمیكـ با طرح جلد و عنوان آن آغاز میشود و «افراد» مهدی
توسط انتشارات محترم نیماژ روانهی بازار نشر شده است هم از این
اشرفی كه ّ
قاعدهی كلّی مستثنی نیســت .آنچه در ارتباط با نخستین مواجهه با این كتاب
توجهی به نخستین مؤل ّفههای
طراحی و بی ّ
میتواند مورد اشاره قرار گیرد ،ضعف ّ
گرافیكیست .اگر این طرح جلد را به یك گرافیست تازهكار هم نشان دهید،
نخستین نكتهای كه به آن اشاره میكند ،شگفتی از كنار هم قرار گرفتن دو رنگ
طراحیهای كاورگونه از
ّ
مكمل سبز و قرمز است؛ در حالی كه بیتردید باید در ّ
مكمل!
رنگهای كنتراست استفاده شود نه ّ

نكتــهی دوم در ارتباط بــا طرح جلد «افــراد» ،آناتومی ضعیف اســت؛
چهرهپردازی جلد «افراد» در بینی و ابروها آنقدر ابتدایی و پُراشكال است كه
ناخودآگاه لبخند كنایهآمیز هر گرافیستی را به همراه خواهد داشت .كافیست
به شكل قرارگیری ابروها و فرم بینی دقّت كنیم.
ا ّما مشكل سوم ،تایپوگرافیست؛ كه الب ّته بهتر مینماید كه بگوییم ما چیزی
تصرف و فاقد هر
به نام تایپوگرافی را نمیبینیم و عنوان «افراد» بدون دخل و ّ
گونه عنصر خالقه است و از نظر اندازه ،فونت و جانمایی هم آنقدر كجسلیقگی
در آن وجود دارد كه باعث شده عنوان كتاب تقریب ًا در نگاه ا ّول به نفع طرح،
خوانده و دیده نشود.
طراحی ضعیف ،در ادامهی مسیر با ورق زدن كتاب و خواندن شعرها
ا ّما این ّ
جای شــگفتی را از میان میبرد و شــما را به این نتیجه میرساند كه به قول
معروف در و تخته خوب به هم چفت شده است و در این كتاب الغر و نحیف،
طراح جلد ،رقابتی تنگاتنگ دارند.
ضعفهای شاعر با ضعفهای ناشر و ّ

شاعران چند دسته اند...

همیشه به دوستان شــاعر میگویم شاعران چند دســتهاند؛ برخی ذات ًا
شاعرند ،یعنی وقتی به جهان نگاه میكنند ،شاعرانه است ،وقتی مینویسند،
شاعرانه اســت ،حرف میزنند ،شاعرانه است ،ســیگار میکشند ،شاعرانه
است ،به ُگلدان آب میدهند ،شاعرانه اســت ...مثل احمدرضا احمدی و
دنیای بینظیرش.
بعضی شاعران اگرچه ذات ًا شاعر به دنیا نمیآیند ،ا ّما آنقدر مستعدّ ،
خلق و
عمیق هستند كه كوششهایشان را ما جوششهایی شاعرانه میبینیم؛ بیتكلّف
هستند و گاه كمنظیر ،مانند حمیدرضا شكارسری یا گروس عبدالملكیان.
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ا ّما دربارهی مهدی اشرفی كه حاال چند تجربهی
جدی در قالب كتاب را پشت سر گذاشته است و
ّ
ما با مجموعهای از شعرهایش مواجه هستیم ،كدام
گزینه صادق است؟
1ـ آیا او ذات ًا شاعر است؟
2ـ آیا او آنقدر مستعدّ ،
خلق و عمیق است كه
كوشش هایش را ما جوشش بدانیم؟
قطع ًا گزینهی «هیچكدام» صحیح است!

تکثیر سرطانی سیاهیلشکرها

مهدی اشرفی مانند بیشمار «افراد» دیگریست
كه در این سالها كتابهای شعر چاپ میكنند و
در كنگرهها و جشــنوارهها و كارگاهها و انجمنها
حضــور مییابنــد و ســیگار دود میكننــد و...
«افراد»ی كه همیشــه بودهاند و در هر ســده و
دههای سیاهیلشکرهای جامعهی ادبی را تشكیل
میدادهاند؛ با این تفاوت كه روزگار ما روزگار تكثیر
سرطانی سیاهیلشكرهاست!
در مجموعــهی «افراد» ،ما بــا زیادهگوییهای
فراوانی روبهرو هســتیم .اشــرفی قدر «كلمه» را
نمیداند و بسیار دســت و دلباز كلمهها را خرج
میكند .نمونهاش اص ً
ال خود شعر «كلمه» یا شعر
«سیاهپوست» .اگر ّ
كل ســطرهای صفحهی «»10
را حذف كنیم و فقط همان بند پایانی شعر كه در
صفحهی « »11آمده را بخوانیم ،آیا اتفاقی میافتد؟!
از نگاه نگارنــده ،خیر ،و اتفاق ًا با شــعری موجزتر
مواجه خواهیم شد.
شعر «كلمه» ســه صفحه به درازا میانجامد و
درست در بند آخر كه باید با جمعبندی و جهان
و هدف شــاعرانه روبهرو شــویم ،فقط یك بازی
دمدستی با كلمهی «دســت» را شاهد هستیم كه
دقیق ًا نشان میدهد مهدی اشرفی آنقدر استعداد
و ّ
خلقیت ندارد كه بتواند شگردهای زبانی را در
«دست» بگیرد و ما را با خود همراه كند.
كشفهای او هم آنقدر سطحیست كه بیشتر
شبیه همان بازیست تا کشــف! نمونهاش ،آغاز

شعر «میز شام»:
«كارآگاه
مشكوك است
به سی و دو حرف فارسی
كه در عربی
چهار نفرشان به قتل رسیدهاند»
این كشــفها و ایــن بازیها نشــان میدهد
که اشــرفی همان سیاهیلشكریســت كه صرف ًا
الگوبرداریهایی سطحی انجام میدهد و نه عمیق
و تأ ّملبرانگیز!
سرودن شــعرهایی پراكنده و فقدان ساختار به
مفهوم مثبت آن در اغلب شــعرهای مجموعهی
«افراد» خودش را به رخ میكشــد .مهدی اشرفی
شاعر ساختارشكن و ساختارگریزی نیست كه این
بیاعتنایی را به حساب آگاهیاش بنویسیم و فرض
را بر عامدانه بودنش بگذاریم.
اتفاق ًا اشرفی خیلی دوست دارد سطرهای شعرش
قصه بگویند؛ تســبیحی به دست بگیرد و دانهدانه
ّ
مخاطب را هدایت كند ...ا ّما در عمل اتّفاق دیگری
میافتد :در شعر «تعمیر» ،وقتی ایدهی خوب چاقو
خوردن دوربین عكاســی را در ابتــدا میخوانیم،
فرصتی برای جهشهــای ذهنی اشــرفی فراهم
میشــود ،ولی او این ایدهی خوب را با انسجامی
متزلزل و پراكندهگویــی در بندهای مختلف حرام
میكند.
نوشتم اشرفی خیلی دوســت دارد که شعرش
قصه بگوید و اتفاق ًا باور دارم که خیلی از شعرهایش
ّ
قصههایی كه او ســر و تهشان
ّ
قصه اســت؛ الب ّته ّ
را زده اســت ،بدون دیالوگ و بدون فضاسازی و
توصیفهای مرسو ِم داستاننویســی .مث ً
ال ایدهی
شعر «نقشــه»اش را میتوانســت برای دوستی
داستاننویس یا فیلمنامهنویس تعریف كند تا شاید
به سرانجامی برسد!
بــه انــواع انتقاداتم به ایــن مجموعــه ،باید
خاص اشــرفی را هم بیفزایم .او نه به
بیدغدغگی
ّ
عنوان شــاعر ،بلكه به اندازهی یك انسان و یك
شــهروند عادی هم دربارهی جامعهای كه در آن
زندگی میكند مسئولیتپذیر نیســت .الب ّته این
شاید انتظاری باشد كه من از شاعر دارم و او را در
مقامی میدانم كه ّ
موظف و متع ّهد به جامعه است.
شاید اشرفی جور دیگری فكر میكند و خودش به
سیاهیلشكر بودنش واقف است!

ا ّما در پایان ،معتقدم که در میان این «افــراد» الغر و نحیف و ناتوان ،یك
شعر هم وجود دارد؛ یك شــعر خوب كه در آن با شاعر مواجه هستیم .كار و
نقش شاعر در برخورد با زبان و جهان دقیق ًا همین است؛ این که شاعر با زبان،
جهان را دوباره تعریفكند ،شاعر با زبان به اشیاء جانببخشد و آنها را دوباره
نامگذاری و تعریفكند .درست شبیه همین تكسرباز چاالك و توانمند كه
در میان «افراد» سیاهیلشكر اشرفی میدرخشد:
«تخت یكنفره
پتوی یكنفره
میز
و تنها یك صندلی...
اینها لوازم خانگی نیستند
لوازم تنهاییاند».
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شاعری در محاصرهی افراد درونش
نق ِد و بازخوانی «افرا ِد»

لیال کردبچه
http://alefyaa.ir/?p=3921

زیستن در دنیای مدرن ،در کنار انسانهای معاصر و در دنیایی که آدم را بر
اساس نقشهایش تکهتکه میکند ،با انسان چه میکند؟ با انسانی که در اداره
کارمند است ،در خیابان عابر ،در مغازه مشتری ،در سالن تئاتر تماشاچی ،برای
کسانی فرزند ،برای کسانی دوست ،برای کسانی معلم ،و برای کسانی همکار.
ِ
انســان زیســته در دنیای مدرن ،وقتی قلم بهدست میگیرد ،چطور
بهراستی
میتواند تنها یکنفر باشد و دیگر «افراد» درونش را نادیده بگیرد؟
مجموعهی «افراد» مهدی اشرفی از این حیث ،نمایندهی شعر مدرن روزگار
ماست؛ مجموعهای که از مدرن بودن ،تنها کاربرد برخی کلمات و اصطالحات
را ندارد ،بلکه ویژگیهای دنیای مدرن و انسان دنیای مدرن را در سطرسطر آن
میبینیم؛ یعنی از بطن زندگی شهری مینویسد« :در خشکشویی /یونیفرمهای
نظامی /با لباسهای دیگر /در یک ماشین لباسشویی شسته میشوند /آیا از
مهربانی لباسهای مهمانی کم خواهد شد؟».
یعنی جزئینگری دنیای فراصنعتی را که تابع اشباع آگاهیست ،با خود دارد:
«مثل زندان /همهچیز در من با سیگار معامله میشود /و هر کسی را که دوست
داشتهام /پیش از من /کسی را دوست داشته است».
یعنی از آشفتگی نشانهها به فراوانی نشانهها و از فراوانی نشانهها به پیامی
واحد میرسد« :ماجرای عطر تو پیچیده اســت /و این ماسک اکسیژن که بر
صورتت گذاشتهای /ماجرای هواییست /که میخواست /پرندهای در آن به
پرواز دربیاید /چقدر میتواند غمگین باشد /خاطرهی خاموش کردن سیگار/
بر ســنگ قبر کسی که دوستش
داشتهایم».
یعنــی در آن نظــم زمانــی
در شعر اشرفی با دنیای مدرن
وجود ندارد؛ زمان تکهتکه است
مواجهایم؛ دنیای مدرنی که همهچیز
و شیءواره« :ســاعت دیواری /آن تکهتکه شده است و آدمها
مجســمهای از زمان است /که ناچارند به قطعههای کوچکی از هم
با باتــری کار میکنــد» و این قناعت کنند؛ چرا که انسان مدرن،
شــیءوارگی حتی بــه کلمات موجود تکهتکهایست؛ تکهای از او
نفوذ کرده اســت« :دست بکش در باجهی بانک است ،تکهای دیگر در
بر کلمهی دیوار /و راه برو /من تختخواب ،تکهای دیگر پشت میز
دست میکشم بر کلمات دیگر /اداره ،تکهای دیگر مقابل تلویزیون
دستم را میبُرد کلمهی چاقو».
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در شعر اشرفی با دنیای مدرن مواجهایم؛ دنیای
مدرنی که همهچیز آن تکهتکه شده است و آدمها
ناچارند به قطعههای کوچکی از هم قناعت کنند؛
چرا که انســان مدرن ،موجود تکهتکهایســت؛
تکهای از او در باجهی بانک اســت ،تکهای دیگر
در تختخواب ،تکهای دیگر پشــت میــز اداره،
تکهای دیگر مقابل تلویزیون .پس تکلیف عاشــق
تمامیتخواهی که معشوقش را بهتمام میخواهد
ّ
چیست؟ تکلیف شاعری که میگوید« :میخواهم
با تو حرف بزنم /ا ّما بیماری تــو /تنها با دکتری
در خیابان جمــالزاده حرف میزنــد /موهای /
بــا آرایشگــری در طبقــهی دوم آپارتمانی در
سعادتآباد».
شــخصیت در مجموعهی «افــراد» نیز چنین
اســت؛ منپریشی متشــکل از نظامی چندوجهی:
«نباید میگذاشــتم زیباییات در صف بانک /در
محل کار /در آپارتمانی کوچک مصرف شود» .در
حقیقت ،انسان معاصر ،مجموعهی «افراد» انسانی
چندبُعدیســت که همهی ابعــادش در هم گره
خوردهاند و دچار دو و حتی چندپارگی ارزشی شده
است« :سمتی از من /که بیشتر به تو فکر میکند/
بیشتر تنها میماند».
از ویژگیهای مهــم دنیای مدرن ،شیشــهای
شدن دیوارهای زندگیست .حریم شخصی به آن
معنی که در گذشــته با آن مواجه بودیم ،از میان
رفته و فضای مجازی پــای بیگانهها را قدمبهقدم
به زندگیمان باز کرده اســت؛ تا جایی که شاعر
دیگر حتی با تنهاییاش تنها نیست و خود را مثل
شــخصیت فیلم «نمایش ترومن» در محاصرهی
دوربینها میبیند« :همه میخندند /گریه میکنم/
روبهروی تمام دوربینهای مخفی /که در زندگیام
کار گذاشتهاند».
حقیقت این اســت که در این مجموعه ،بدون
آنکه شاعر با انگشت اشــارهی کلماتش بگوید:

توجه دارم» و مث ً
ال از اسم فیلمهای
«من به سینما ّ
معروف یا اصطالحات خاص ســینمایی اســتفاده
کند ،در مــواردی به شــدت سینماییســت و
تصویرسازیهای شاعر آن قدر رئال و سینماییاند
که وقتی شاعر میگوید« :من حس مردی را داشتم/
که با جنازهای در صندوق عقب ماشین /میخواست
از ایست بازرسی بگذرد» ،مخاطب چشمهایش را
میبندد و ســکانس آخر فیلم « »unfaithfulرا
بهخاطر میآورد .یا آنجا که میگوید« :دست من
را بگیر /من که جیبهایم را پر از سنگ کردهام /و
دارم خودم را /در کلمهی رودخانه غرق میکنم»،
مخاطــب ،ویرجینیا ُولف را میبینــد که در فیلم
«ساعتها» قدمبهقدم در رودخانه فرو میرود.
تجزیه ،پراکندگــی ،چندگانگی ،و تکثرگرایی از
دیگر ویژگیهای مجموعهی «افراد» است ،آنجا
که شاعر به تکثیر مرگ میپردازد« :در رستوران/
سفارش هر کباب /پرندهای را به کشتن میدهد /و
تلویزیون پر از فیلمهاییست /که در آن /دوستانم
یکییکی کشته میشــوند» و ناگهان شاعر گریزی
میزند به اسطورهای کهن ،و بهطور ضمنی ،حقیقت
تلــخ دیگــری را از زندگی در دنیــای مدرن رو
میکند؛ و آن تغییر مسیر زندگی بشر است« :و ما
که باید /پرندهای را تکهتکه میکردیم و بر چهار
کوه میگذاشــتیم /حاال دور میز شام نشستهایم/
و این مرغ ســوخاری را /تکهتکه بین خود تقسیم
میکنیم .»...اساس ًا توجه به کارکرد ادبی اسطورهها
جایگاهی ویــژه در مجموعهی «افــراد» دارد...« :
حدس اینکه این میز ناهارخوری /اسبی چوبیست/
و اگر پلک بر هم بگذارم /ســربازانی از آن پیاده
میشوند و تمام خانه را فتح میکنند /غمگینترم
میکند.»...
مهدی اشرفی در مجموعهی «افراد» نشان داده
که اهمیت و جایگاه خلق فضا را در شــکلگیری
اتفاقات ادبی میشناسد و قادر به خلق فضایی خاص
و منحصربهفرد برای هر شعرش است .از این رو
اشرفی را باید شاعری فضاساز دانست؛ شاعری که
با ساخت فضای شعرش و سپس با گسترش آن،
قدم به قدم به سمت انســجام ساختاری شعرش
حرکت میکند .شاعر در نخستین شعر مجموعه،
فضای «تاریکی» را چنین ترسیم کرده« :پنهان شده
است چیزی /در این ســاعت از روز» که آن چی ِز
پنهانشده میتواند «نور» باشد و شاعر میخواهد

ضد آن ،با حذف «نور»« ،تاریکی»
بر طبق قاعدهی شناخت هر چیز بر اساس ّ
را به مخاطب معرفی کند.
«پرندهای ســایهاش را در خود پنهان کرده» که «ســایه» خود شــکلی از
«تاریکی»ست و در همین شعر ،در چند نقش دیگر نیز وارد صحنه میشود.
«هر ستاره /تیری هواییست /که با تفنگی شلیک شده باشد» و «ستاره» از
آنجا که همراه و مالزم «شب» است« ،شب» را به عنوان واحد کالن تاریکی
وارد شعر میکند ،بی آنکه نامی از آن به میان آمده باشد.
و بعد از آن است که «خاموش کردن چراغ»« ،نوشیدن نوشابهی مشکی»،
«موی سیاه»« ،پیراهن مشکی» و ...هر یک بخشی از بار ساختن تاریکی عظیم
شعر را بر دوش میکشند ،تا آنجا که شاعر میگوید« :ما دو کور بودیم /که
حرفهای تاریکی برای گفتن به هم داشتیم /دست بکش بر کلمهی دیوار /و
راه برو /من دست میکشم بر کلمات دیگر /دستم را میبُرد کلمهی چاقو.»...
دیگر فضای تاریکی ســاخته شده اســت؛ حرفهایی که در این فضا گفته
میشوند ،تاریکاند ،و چشم چشم را نمیبیند .در این فضای تاریک است که
«دیوار» از مابــهازای بیرونی خود فاصله گرفته و تبدیــل به کلمهی «دیوار»
میشود؛ یعنی جنبهی دیداریِ آن به جنبهی شنیداری تبدیل میشود ،و کلمهی
«چاقو» که حاال دیگر بُعد شنیداری آن اهمیت بیشتری یافته ،دست شاعر را
میبُرد.

159

شعر

روی ریسمان شعر

بازخوانی و نقد «روی ساقهی ترخون»
غالمرضا طریقی
http://alefyaa.ir/?p=3841

گمان نمیکنم کســی در این اصل تردید داشته باشد که دههی هفتاد برای
مدتی زخم زبان
غزل ،دههی ویژهای بود؛ دههای که در آن غزل فارسی پس از ّ
خوردن ،خود را بازیافت و سفر دوبارهای به ســوی درخشش آغاز کرد .الب ّته
افتخار این درخشش و اوج گرفتن ،به تمامی از آن شاعرانی نیست که در دههی
جدی خود را آغاز کردند؛ بلکه بخش مه ّمی از آن مرهون بروز و
هفتاد ف ّعالیت ّ
ظهور آثاریست که در دهههای پیش خلق شده و فرصت اظهار نیافته بودند.
پس از تب غزلســتیزی در دهههای چهل و پنجاه ،مجال برای ابراز وجود
غزلسرایان از بین رفته بود .در دههی شصت ا ّما رجعت دوبارهی شاعرانی که
مقدمهی اقبال غزل و دیگر شکلهای س ّنتی
بعدها نسل انقالب نامیده شــدندّ ،
مقدمات و ننوشتم تکامل ،و برای این ننوشتن
شعر را فراهم کرده بود .نوشــتم ّ
مفصلش در این مجال اندک نیست .خالصهی سخن
دلیلی دارم که جای بیان ّ
اینکه وقتی چنین مینویسم ،گذشته از کیفیت آثار ،به کمیت نیز چشم دارم.
تقریب ًا هیچ یک از شاعران این نسل به تمامی توان خود را صرف غزل نکردهاند.
دفترهای شعر آنان مجموعهای از شعرهاییست که غزل نیز در میانشان هست
ا ّما تقریبا هیچ گاه غزل دربرگیرندهی محتوای کامل کتابشان نیست.
انتشار مجموعه شعرهایی از «مح ّمدعلی بهمنی»« ،حسین منزوی» و «سیمین
بهبهانی» در سالهای پایانی دههی شصت و ســالهای ابتدایی دههی هفتاد،
نویددهندهی حضور دوبارهی شاعرانی بود که تمام توان خویش را مصروف غزل
میکنند .انتشار این آثار که از نظر کیفی نیز بسیار قابل توجه بودند ،مهمترین
عامل اقبالی بود که از نیمههای دههی هفتاد برای غزل به وجود آمد .چنین بود
که شاعران جوان آن سالها دوباره این شکل از شعر را جدی گرفتند .برای پی
بردن به این واقعیت ،کافیست مجموعه شعرهای منشرشده در چهار پنج دههی
اخیر را بررسی کنید.
آنچــه مهمتــر از خــود این
رویکرد به نظر میآید ،این است «حمید وطنخواه» مثل دیگر شاعران
که در آن دوره ،شاعران جوانتر فرمگرا خواسته یا ناخواسته مقداری
دوباره به ارزش و اهمیت نوآوری از زیباییشناسی موسیقایی شعر
در غزل پی بردند و این سرآغاز فارسی دوری کرده و این فاصله
پویایی دوبارهای برای این شــکل البته به خودی خود مذموم نیست.
بود؛ چنــان که در مدتــی کوتاه ا ّما آنچه باعث شده خردهای بر
اغلب شــاعران کوشیدند طرحی غزلهای او بتوانم بگیرم ،تغییرهای
نوتر از شــاعران پیشین در غزل کوچک و بزرگیست که باید در تل ّفظ
بیندازند و کاری دیگرسان کنند .واژهها داده شود
ناگفته پیداست که این رویکرد
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مفصل
دربردارندهی زیانهایی نیز بود که در مقالی ّ
میتوان به آنها پرداخت.
سفرهی رنگینی که برای تحول گسترده شده بود،
بعدها میزبان کسانی نیز شد که اصالت نوجویی و
نوآوری را بر اصالت شاعرانگی ارجح میدانستند.
الب ّته در این گروه ،شاعرانی بودند که در حرکت به
سوی نونویسی شتاب داشــتند و گروهی دیگر نیز
بودند که مانند همهی حرکتهای نوآیین از آب
گلآلود نوجویی ماهی میگرفتند.
«حمید وطنخواه» یکی از شاعران گروه ا ّول است؛
شاعرانی که در عین داشتن شناخت از اسلوبها و
الگوهای کهن به حرکتی ســریعتر به سوی مدرن
شــدن معتقد بودند و برخی از آنها هنوز هستند.
ارزش و اهمیت این گروه که به زعم من تعداشان
بیشتر از انگشتان دو دست نبوده و نیست ،این است
که برای حرکت خود دالیل محکم و متقنی داشتند
و اغلب آنان غزلسرایان نئوکالسیک را نیز در کنار
خود میدیدند و با اندکی تســاهل خود و آنان را
سربازان یک جبهه میدانستند.
برعکس شبه شــاعرانی که از فرط ناتوانی در
شــناخت و اجرای کهنالگوهای غزل فارســی به
انکار آنها برخاسته بودند و فریاد میزدند که ما
پیراهن زیبایی دوختهایم و اگر دیگران این پیراهن
را نمیبینند در نسب و نژادشان نقصانی وجود دارد.
این گروه که متأســفانه هنوز بیــش از نود درصد
مدعیان نوجویی در غزل را تشکیل میدهند ،هیاهو
ّ
را مفیدتر از هر تالشــی یافتهانــد و برای گریز از
پرسشهای دیگران هر روز روی شبهشعرهای خود
نامی جدید میگذارند .با این ایده که نام متفاوت،
هم آنها را مشهورتر خواهد کرد و هم دستشان
را برای فرار از زیر بار ســؤالهای عالقهمندان به
غزل باز خواهد گذاشــت .چنین است که هر روز
پسوند دیگری به غزل اضافه میشــود و پدرها
و مادرهــای مختلفی برای ایــن پسوندها ا ّدعای
شناسنامه میکنند.
«حمید وطنخواه» را من در دههی نود شناختم.
هرچند او از نخستین سالهای دههی هفتاد راه خود

را انتخاب کرده و حرکتش را آغاز کرده بود .خود
این دیر شناخته شدن نیز میتواند دلیلی باشد برای
اثبات ا ّدعای من که میگویم او از گروه هوچیگران
جویای نام نیســت ،که اگر بود اینهمه سال برای
دیده شــدن صبوری نمیکرد .او همــراه با تعداد
دیگری از شاعران جوان اصفهان در آن سالها به
ایدهای رسیده بودند که از سر احساس نیاز بود و
سالها بر اعتقاد خود استوار ماندند.
مهمترین ویژگی شــعر «حمیــد وطنخواه» در
کتاب «روی ساقهی ترخون» تســلّط نسبی او به
کهنالگوها و زبان است؛ چنان که خوانندهی کتاب
متوجه این نکته میشــود و روی آوردن
به راحتی
ّ
شاعر به دیگرگونه نوشــتن را به حساب عجز او
نمیگذارد .چنان کــه از اغلب غزلهای این کتاب
برمیآید« ،وطنخواه» اگر غزل نئوکالســیک نیز
مینوشت میتوانست از پس کار بربیاید.
الب ّته در بیتی چون:
«ا ّما فقط افتاد روی شیشــهای شفّاف  /ماشین،
زمین و آسمان با برگ میچرخید»
یا مصراعی مانند:
«چیزی شبیه حوض پر از سیب است آن وقت
که لباس نمیپوشی»
میتوان بر شــاعر خــرده گرفت کــه دچار
سهلانگاری شده یا چنان که باید به زبان و تألیف
توجه نکرده است .ا ّما تعداد این بیتها و مصراعها
در کتاب «روی ســاقهی ترخون» چنــدان زیاد
نیست.
به دلیل داشتن همین تسلّط ،وطنخواه در اغلب
غزلهایش از پس روایت نیز به خوبی برآمده؛ زیرا
توانسته ایدههای خود را با بهره گرفتن از امکانات
زبان و به طور کلی امکانات شعر فارسی اجرا کند.
ناگفته پیداســت که اجرای موفقیتآمیز روایت،
منوط به توفیق در شناخت و به کارگیری فرم است
و او دســت کم در تعدادی از غزلهای کتابش به
خوبی از پس این کار برآمده است.
غزل شمارهی ســیزده به گمان من نمونهی این
توفیق است:
«اگر که زل بزنــی روی ســاقهی ترخون /به
عشــقبازی آرام آن دو تــا حلــزون /همان دو
خانهبهدوشــی که تازه آمدهاند /برای عاشــقی از
خانههایشان بیرون /جهان به شکل دو تا مارپیچ
میپیچد /به دور محــوری از آنچه رفته تا اکنون/

تو آن طرف لب پل ایســتادهای در باد /من این طرف ،سر شب خیس گریه و
حس عجیبیست زبری
دلخون /چقدر نرم و لزج روی ساقه میلغزند /چقدر ّ
ترخون /شبیه خار مغیالن و سنگالخی راه /برای لیلی و پای برهنهی مجنون/
امان امان دل من! آی ،امان امان از این /ســیاهی شب گیسوی یار گندمگون/
جهان به شــکل خودش بود ،اگرچه زل زدهام /به آن دو تــا حلزونی که توی
تلویزیون»...
روایتی سرراست که در فرم شعر وطنخواه به راحتی آغاز شده ،اوج گرفته
و به سامان رسیده است.
غزل شمارهی هفده و الب ّته غزل هجده این کتاب نیز از این دستهاند .به ویژه
غزل هجده با آن بیت ساده ا ّما درخشانش که:
«وقتی که پشت شیشــه نمیآیی ،این جهان /محدود میشود به همین تار
عنکبوت»
که در شعر نقش خود را به بهترین نحو بازی کرده است.
منظر دیگری که برای بررســی شــعر همهی شــاعران به ویژه شــاعران
روایتمحور باید از دریچهاش به آثار شــاعر نگاه کرد ،منظر موسیقیســت.
«حمید وطنخواه» مثل دیگر شــاعران فرمگرا خواسته یا ناخواسته مقداری از
زیباییشناسی موسیقایی شعر فارســی دوری کرده و این فاصله البته به خودی
خود مذموم نیست .ا ّما آنچه باعث شده خردهای بر غزلهای او بتوانم بگیرم،
تغییرهای کوچک و بزرگیست که باید در تلفّظ واژهها داده شود« .وطنخواه»
نیز مثل دیگر شاعران نوجو معموالً از به کار بردن واژههای روزمره در غزلش
پرهیز نکرده ،ا ّما گاهی چنان که باید نتوانســته آن واژه را در موسیقی شعرش
سامان بدهد .چنان که گاهی برای قرار گرفتن در وزن ،مجبوریم کلمهها را از
تلفّظ دقیق و درستشان دور کنیم و این میتواند از ارزش نوآوریهای او بکاهد:
«راه جنگلی در مه ،الغ الغ مینیبوس»
یا
«چه جوری ماهی میگیرن نمیمیرن تو دام؟»
که باید بــا وزن «مفاعلن فعالتــن مفاعلن فعالت» خوانده شــود ،از جمله
نمونههایی هستند که وطنخواه در آنها مجبور به تغییر در تلفّظ کلمات شده و
به موسیقی شعرش لطمه زده است.
شاعری که میتواند بنویسد:
«آیینه میبیند که مبدأ نقطهای دور اســت /من میروم یا جاده برمیگردد
از مقصد؟»
و از پس بیتهایی از این دست ـکه در کارش کم نیستندـ برآید ،نباید به
سهلانگاری تن بدهد.
شعر «حمید وطنخواه» در «روی ســاقهی ترخون» شعری رستگار است .او
در قیاس با اغلب کسانی که برای تغییر در غزل آستین باال زدهاند ،موفّق بوده،
جدی و همیشــگی در جان مخاطبان ،نیاز به حضور مداوم در
ا ّما برای حضور ّ
ذهن آنان نیز دارد.
مهمترین پیشنهاد من به وطنخواه این است که از کمرنگ شدن عاطفه در
غزلش بپرهیزد .زیرا عاطفه وجه گریزناپذیر شــعر بهطور اعم و غزل بهطور
توجه
اخص است و او دست کم در این مجموعه به عاطفهورزی چنان که باید ّ
نکرده است.
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نقش خواننده در شعر وطنخواه

حم
یدرضاوطنخواه

نگاهی به دنیای شعری شاعر مجموعه «روی ساقهی ترخون»
حسین جالل پور
http://alefyaa.ir/?p=3779

در ابتدا و قبل از وارد شــدن به بحث ،باید با احترام فاصلهای گذاشت بین
غزلهایی که حمیدرضا وطنخواه و چند تن انگشتشــمار دیگر در پی ارائهی
آناند و انواع غزلی که امروزه به وفور شــاهد آنیم .تفــاوت اصلی و بارز ،وجه
هنریبودن این نمونههاست .نمونههایی را که به وفور پیدا میشوند و روزانه هم در
حال بازتولید خودشاناند نمیتوان یک شیء هنری به حساب آورد؛ زیرا عناصر
و روشهایی که باعث تولیدشان میشوند ،قبل از ساخت این اثرها تولید شدهاند
و وجود داشتهاند و تولیدشان در خو ِد این آثار اتّفاق نمیافتد .میخواهم بگویم
ِ
شاعران قبلتر آنها
یک فرمول یا چند فرمول از قبل ساختهشده موجود است که
را ساختهاند و شاعرانی از این دســت با بهکارگیری آنها اقدام به ساختن شعر
خلقیت است و ّ
میکنند .شعرّ ،
خلقیت باید مترادف باشد با آفرینش .آفرینش
هم با تقلید ارتباطی ندارد.

یکی از دالیل غرابت و دیریابی غزلهای نو این است که با شعرهای کلّیباف،
سهلگیر و احساساتی فاصلهشــان را حفظ میکنند و اینگونه است که اذهان
ِ
مألوف غزل کالســیک ،غزلهایی از نوع
آ ُمخته و آمیخته با ابعاد مرســوم و
غزلهای موجود در مجموعهشعر «روی ساقهی ترخون» را پس میزند.
اینگونه شعرها چون خودشان خودشان را میسازند و از روی دست شاعران
دیگر نوشته نشــدهاند ،ـو این چه موهبت بزرگیست!ـ احتیاج دارند در یک
معرفی و در نقطهای دیگر به دستگذاشتن و گرفتن اشکاالت راهیافته
نقطه به ّ
به درونشان.
ا ّولین شــکلی که بــا خواندن
شــعرهای مجموعــهی «روی
ساقهی ترخون» نقش خود را در
ا ّولین شکلی که با خواندن
ذهن مخاطب میزند ،ساختمان
شعرهای مجموعهی «روی
یکپارچهی این شعرهاســت .از
ساقهی ترخون» نقش خود
خصوصیات آثار مــدرن ،همین
را در ذهن مخاطب میزند،
وضعیت یکپارچها یســت که
ساختمان یکپارچهی این
بر کل یک اثر حاکم اســت .در
شعرهاست .از خصوصیات
اینگونه آثار ،پــس از خواندن
آثار مدرن ،همین وضعیت
ّ
کل شعر است که ما پی میبریم،
یکپارچهایست که بر کل یک
ّ
مجذوبیم و درگیر ســاختار کلی
اثر حاکم است
و فضای یکدست اثر شدهایم و
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چهبسا خودمان هم در ساختش مشارکت داشتهایم.
اتّفاقات ،آدمهای موجود در اثر ،کارها ،مکانی که
اتّفاق در آن میافتد ،زبــان روایت ،ترتیب ماجرا
و بســیاری چیزهای دیگر در هم تنیدهاند و همه
توجه به
به کمک هم شعر را شــکل دادهاند .عدم ّ
جنبههای متفــاوت اینگونه آثــار ،مانع از بهثمر
رســیدن و نتیجهبخشبودن و ّ
لذتآفرینی آنها
میشود« .زیباییشناسیِ کهن هم که بیشتر ذیل
دو عنوان علم بدیــع و علم بیان قــرار میگیرد،
همواره از بیان کارکرد عناصر شعری در ارتباط با
زیباییشناسی کلیت متن طفره رفته است» و برای
بررسی این آثار کمکی به ما نمیکند.
روایت ،شــیوهای اصلیســت که از طریق آن
انسانها تجربههای خود را درون رشت ه رخدادهایی
که از نظر زمانی پرمعنا و بااه ّمیت هستند ،سامان
میدهند.
انسانها میتوانند جهان را در قالب روایت درک
کنند و این شعرها جهان اطراف را روایت میکنند.
ما زمانی که متــون روایــی را میخوانیم ،معموالً
پیش از هر چیز به داســتانهایی که نقل میشود
دل میبندیم و بهندرت به تمهیدات و شگردهایی
که مؤلّفان برای گفتن داســتانها بهکار میبرند،
میاندیشیم .از فواید درونمتنی کاربرد روایت در
شعر ،این است که باعث انسجام ساختاری بیشتر
اثر میشود.
استفاده از شگردهای داستاننویسی ،مانند خلق
شــخصیت و عنصر زمان و مکان ،نقش مهمی در
پیشبرد روایت شــعری این مجموعه دارد .مکان
و زمان ،دو تمهید اصلیِ تعیین موقعیت هستند که
مؤلّفان به خدمت میگیرند .مخاطب هم میآموزد
که معنای صحنهها را درک کند .مؤلّفان با توضیح
افکار شخصیتهاّ ،
اطالعات مه ّمی دربارهی اتّفاقات
طرح در اختیار خواننده قرار میدهد و مشــخّ ص
میکند که «شخصیت» چه گذشتهای داشته و اآلن
در چه وضعیتیست.
«اثر ادبــی دو قطب دارد کــه میتواند هنری

و زیباییشــناختی نام گیرد .قطب هنری به متنی
که مؤلّف آن را خلق میکند ربط مییابد و قطب
زیباییشــناختی به درک زیباییشناختییی اشاره
دارد کــه از ســوی خواننده صــورت میگیرد».
اینگونه آثار ،بهدرستی ،تالش میکنند از جنبههای
متفاوت ،هنری باشند ا ّما نکتهی مهم در آنها نقش
خواننده اســت در خوانش و کاملکردن اثر .پس
به یاد داشته باشیم که در اینگونه آثار خواننده/
مخاطب نقشی مح ّوری دارد ،یا میتوانسته داشته
توجه
باشد .مؤلّف هم باید به اه ّمیت نقش خواننده ّ
کافی داشته باشد.
در ادامه ،در مجال کمــی که داریم ،تمرکزمان
را بر نقش خواننده در کاملکردن اثر میگذاریم و
خواهیم دید که مؤلّف این کتاب ،چقدر به این مهم
توجه نشان داده اســت؛ چقدر اجازه داده خواننده
ّ
در کاملکردن شعرهایش نقش داشته باشد و در
مهم این
چه جاهایی باید اجازه میداده ولی نقش ّ
خوانندهی تکمیلکننده را خودش به عهده گرفته و
به او مح ّول نکرده است.
اجزای کالم ،پیش از آنکه به ترکیب و تألیف
درآیند ،وزن و اعتبار و ارزشی ندارند؛ ولی با قرار
معین ،طی حوادثی دارای
گرفتن در زمان و مکانی ّ
ارزش و اعتبار میشــوند .مکان و زمان ،دو تمهید
اصلی تعیین موقعیت هستند که مؤلّفان به خدمت
میگیرند و مخاطب هم در این شرایط میآموزد که
معنای صحنهها را درک کند.
مقیــد به زمانند و
شــعرهایی که بیش از همه ّ
معین ارائه
باید همهی حوادث خــود را در ّ
مدتی ّ
کنند ،از میان وقایع و صحنهها و گفتهها موردی را
برمیگزینند که قویترین الهام و تأثیر را دارد .به
طور مثال ،در شعر شمارهی  ۱۱در «راه جنگلی در
مه الغالغ مینیبوس /د ّره ناگهان ترمز میپری از
این کابوس» انتخاب د ّره و ترم ِز ناگهانیِ مینیبوس
ما را ناگهان در مکان اصلی رویداد و لحظهی وقوع
کابوس قرار میدهد.
زمان از این منظر برای خوانندگان اه ّمیت دارد
طی آن ،کنش یک متن
که دورهی زمانییی را که ّ
صورت میگیرد ،دریافت کنند.
مقید به زماناند و
شــعرهایی که بیش از همه ّ
معین ارائه
باید همهی حوادث خــود را در ّ
مدتی ّ
کنند ،از میان وقایــع و صحنهها و گفتهها موردی
را برمیگزینند که قویترین الهام و تأثیر را دارد.ـ

«نگاه کن به همین ظهر و سایهی کوتاه  /به تیرهروشن افتاده روی برگ گیاه»
(شعر شمارهی )۸
ـ «با من لکنته صبح تا شب راه میآمد /همراه ماشین د ّرهای تنها قدم میزد»
(شعر شمارهی )۹
ـ «پاییز بود و آسمان خورشید میتابید /از شاخهاش یک برگ افتاد و جهان
چرخید» (شعر شمارهی )۱۰
ـ «اجازه هســت هیاهوی جمع گنجشــکان /حیاط و پچپچهی باد و ظهر
تابستان /تو را به پنجدریهای روستا ببرد /رها کند وسط بیخیالیِ ایوان» (شعر
شمارهی )۱۷
ـ «پاییز حیاط و من ،اندوه درختان و برگی که نمیماند /بر شاخهی انجی ِر پی ِر
پدری دیگر گنجشک نمیخواند» (شعر شمارهی )۳۲
ـ «در عصری از کالفگیِ واژهها سکوت /گنجشک میشود بپرد که درخت
توت /با ســایهای به وســعت تنهاییِ حیاط /زل میزند بــه پنجرهی خیس
روبهروت» (شعر شمارهی )۱۸
در همین شعر شمارهی  ۱۸درهمتنیدگی عنصر زمان و عنصر مکان ،خواننده
را از وضعیتی کلّی به جزئیات هدایت میکند .متن با خلق موقعیت ،خواننده را
در موضع جدیدی از درک زمان و مکان قرار میدهد« .وقتی که پشت شیشه
نمیآیی این جهان /محدود میشود به همین تار عنکبوت» این امکان را بهوجود
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میآورد که خواننده خود را در فضای وصفشده تص ّور کند .خواننده بهمرور
متوجه درک زمان و مکان از منظر متن میشود .پنجره و نمای پشت آن ،به
ّ
ِ
زمان نیامدن معشــوق ،به تار عنکبوت تبدیل شده است.
دلیل طوالنیشدن
اینجا جایی و نقشی است که شاعر با شناخت درست وظیفهی درک آن را به
خواننده سپرده است و بدون اینکه حرفی از زمان سپریشده بزند ،با نشاندن
تار عنکبوت در فضای انتظار ،او را با زمان همراه کرده است.
شاعر کتاب «روی ساقهی ترخون» در مجموع سعی کرده است با نشاندادن
معرفی زمان ،مخاطب را در یک محدودهی زمانی خاص و در فضایی مشخّ ص
و ّ
معین قرار دهد و او را همانجا نگه دارد .ا ّما در مجموعه جلوتر که میرویم،
و ّ
با تکرار واژههایی محدود شعرش را یکنواخت و شگردش را قابل پیشبینی
میبینیم و ح ّتی میتوانیم بگوییم در بســیاری مواقع دستش و ترفندش برای
جدی حس
خوانندهی حرفهایتر رو میشود و عناصرش خستهکننده .خوانندهی ّ
میکند شاعر ّ
خلقیت گستردهای برای خلق موقعیتهای مختلف در مکانها و
متوجه باشیم
متعدد نداشته است .در همهی زمانها باید
بهخصوص زمانهای
ّ
ّ
هر چیز تازهای در خطر کهنهشدن قرار دارد.
مثال میزنیم و جلو میرویم:
در شعر شمارهی « ۱تصویری از گذشته درون قاب /یک مرد و زن ،درخت،
شب و مهتاب» از واژهی مهتاب برای فهماندن شب به مخاطب استفاده کرده
است .شعر شمارهی  ۲۷را میخوانیم« :این که فقط ماه پشت پنجرهات بود /این
که فقط من هنوز و ...حاشیهی رود» و در این شعر هم می بینیم از واژهی ماه
برای اشاره به موقعیت زمانی شب استفاده کرده است .شعر شمارهی « :۳۳کنار
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مقدمه شب را
پنجره روی زمان توقّف کرد /و بی ّ
به من تعارف کرد» در این مورد هم برای اشاره به
موقعیت زمانی از واژهی شب استفاده شده است.
در شعرهای  ۲۷ ،۲۸ ،۳۲ ،۳۴ ،۳۳و  ۱۸نیز همین
وضعیت مشابه رواج دارد.
در ایــن مجموعــه بــا شــگردهای مختلف
تصویرســازی روبهروییــم :از تصاویــری کــه
بر پایهی زیباییشناســی س ّنتی ســاخته شدهاند
ِ
(سیب ماه ،شــاخهی شــب ،کال ِه حوصله و )...تا
تصاویر گستردهای که در کل شعر پخش و کامل
میشوند .بیشک آنچه میتواند دستآوردی برای
«وطنخواه» محسوب شــود ،همین تصاویریست
که کل شعر را میسازند .در مجموع در مثالهای
گفتهشده ،شاعر با نهادن مستقیم خو ِد واژه در بیت
آنهم واژههایی تکراری مانند :درخت ،شب ،پنجره
و ماه برای خلق موقعیتهایی تکرارشونده استفاده
کرده است.
ا ّما ببینیم« :از پر یک کالغ میافتد /پای دیوار
باغ میافتد /هیچکس اتّفاق او نشــد و /پشت هم
اتّفاق میافتد /میرود خستهتر بلند شود /زیر نور
چراغ میافتد» (شعر شمارهی )۲۱
زمان در بیت هم همان زمان یعنی شب است
ولی دیگر واژهی «شب»ی نیست که به ما بگوید
شب است ،بلکه به واسطهی «نور چراغ» است که
آگاهی پیدا میکنیم نسبت به این زمان.
شاعر با بیانهایی ،شــبیه مورد باال و نیز مثال
پایین کــه خواهیم دیــد ،با دید تــازه و زاویهی
غیرتکراری که بــه پدیدهها میانــدازد ،به بیان
غیرمستقیم و چندالیهشــدن متن کمک کرده و
درنتیجهی این گونهی ّ
ِ
باعث مشــارکت
خلقیت،
بیشتر خواننده در متن شده است:
«پشت کلبهی چوبی زوزهی سگی زخمی /غژغژ
صدایِ در ،باد و سوسویِ فانوس» (شعر شمارهی
 )۱۱شب را میبینیم بیآنکه استفادهای از واژهی
شب کرده باشــیم؛ بلکه با به استخدام درآوردن
«سوسوی فانوس» اســت که پرتاب میشویم به
«شب» در هرکجای روز که باشیم.
تصاویر متون بهتر است پر از حفره باشند .این
حفرهها یا شکافها از جمله مراحلی هستند که با
مشــارکت دانش خواننده و به واسطهی خواندن
دیگربخشهای متن تکمیل خواهند شد .هیچ متنی
نمیتواند و نباید همهچیز را نقــل کند .چیزهای

معینی برای گفتن برگزیده میشود و چنین فرض
ّ
توجه به دانش و
بقیه را با ّ
میشود که خوانندگان ّ
مهارتشان میخوانند.
«برخورد ســیب با لبــهی حــوض و /پرواز
دستهجمعی گنجشکان» (شعر شمارهی )۴
افتادن سیب و برخورد آن با لبهی حوض ،ما را
با این واقعیت مواجه میکند که در فضای تصویر
شده ،بی که ما ببینیم و بیآنکه اشارهی مستقیمی
به درخت شده باشــد ،درختی هم هست .چراییِ
افتادن سیب و پرواز دستهجمعی گنجشکان هم در
ادامه با آخر شعر کامل میشود که خانه در طرح
خیابان میافتد و ویران میشود .ح ّتی لبهی حوض
هم میتواند مرتبط باشد به زندگییی و خانهای که
بر لبهی خود قرار دارد و وقایعی و اتّفاقهایی که در
ادامه میافتند .یعنی ما میبینیم این تصوی ِر ابتدای
مجرد و رهاشده و تزئینی نیست
شعر هم ،تصویری ّ
بلکه در کار ساختن کل اثر بوده است.
ا ّما برعکس ،در بیت« :یک روز با کالغ زمستان
بود /زن رفت و مرد ســرفهی ممتد که» (شــعر
شمارهی )۳
پارهی «زمســتان بود» را باید جز نگفتنیهای
شعر باقی میگذاشــتیم .خواننده خودش در ادامه
بهواســطهی حضور ر ّد عصا و برف در ِ
بیت «یک
غارغار ،جیغ و همین ،نقطه /ر ّد عصا و برف میآمد
که» پی به وجود زمســتان میبُرد ولی همانطور
که میبینید ،اجازهی دریافت ضمنی را از مخاطب
گرفتهایم و با بیان مستقیم او را از درک ّ
لذت ادبی
محروم کردهایم« .پاییز بود و آســمان خورشــید
میتابید /از شــاخهاش یک برگ افتــاد و جهان
چرخید» (شعر شمارهی  )۱۰در این بیت هم تابیدن
خورشید نشانهای بر وجود آسمان است و میبینیم
حضور آسمان در متن غیرضروری است .برخالف
این مصراع ،در مصراع دوم ،تصویر جهان از چشم
برگی دیده میشود که میافتد و میچرخد و جهان
در چشــمش میچرخد .با این دریافت از مصراع
دوم ،این سؤال پیش میآید که آیا پاییز در مصراع
ا ّول الزم است؟
«تا بیایی و بشــقاب روی میز بگــذاری /روی
شاخهای از شب سیب ماه میگندد»
در این بیت هم «ســیب» اضافه اســت؛ وقتی
بشقابی هست و میزی و شب به درختی شبیه است
که شاخهی آن در شعر حاضر است و «ماه»ی که

میگندد ،ما خودمان آیا نمیتوانیم آن را به شکل میوهای بینیم؟ فکر میکنم
متوجه باشند به دانش
پًرکردن این حفره همانجایی است که شــاعران باید
ّ
مخاطبشان احترام بگذارند.
تصویر در شعر به مثابهی آرایهی کالم نیست؛ بلکه عنصریست که کلّیت
شعر را پیش میبرد و در نهایت شعر را میسازد .تصاویر پارهای از شعرهای این
مجموعه یکی پس از دیگری کاملکنندهی یک کلاند .نویسندگان و شاعران
آثاری میآفرینند که دارای ماهیتی تصویــری و دراماتیکاند و از این روی
وجود عناصر بصری در یک شعر یا داستان نهتنها غیرمعمول نیست ،که ح ّتی
یک ضرورت به نظر میآید.در این مجموعه با شگردهای مختلف تصویرسازی
ِ
(سیب
روبهروییم :از تصاویری که بر پایهی زیباییشناسی س ّنتی ساخته شدهاند
ماه ،شاخهی شــب ،کال ِه حوصله و )...تا تصاویر گســتردهای که در کل شعر
پخش و کامل میشوند .بیشک آنچه میتواند دستآوردی برای «وطنخواه»
محسوب شود ،همین تصاویریست که کل شعر را میسازند.
اهمیت تصویر در این است که حوادث و پدیدههایی را در خاطره و اذهان
حســی یا احساســی که تصاویر منتقل میکنند
خوانندگان برانگیزاند .تأثیر ّ
بااه ّمیت است.
توجه «وطنخواه» به جزئیات و شــرح جزءنگارانهی وقایع ،گاهی تصاویر
ّ
شعری او را از لحاظ ظرافتهای بصری به تصاویر مخلوق تکنیکهای سینمایی
شــبیه میکند« :زل میزنی به خاطرهی یک عکس ،آنجــا که میز یکنفره
خالیست /در کادر دستهای زنی پیداست ،این هم منوی کافه؛ چه مینوشی؟/
در عکس بعدیات زن تنهاییست ،در دست او دو شاخه گل مریم /در کادر
دست مرد که پیدا نیست ،انگار دست توست که میکوشی /از روی میز جعبهی
قرصت را برداری و از این تپش قلبت /سمت سکون پنجره برگردی در نشئهای
به وسعت بیهوشی» (شعر شمارهی )۱۴
در این شعر ،دو بار از واژهی کادر استفاده شده است که منجر به کادربندی
در نوع ارائهی تصویر میشود .کادر ا ّول را که تنها دست زن در آن پیداست
تداعیِ این تصویر کامل میکند .در کادر دوم دستان مرد پیدا نیست .تداعیها
و تشکیلشدن پازلگونهی این تصاویر در ذهن مخاطب منجر به دریافتی خاص
از متن در ذهن خواننده خواهد شد.
در شعر شــمارهی  ۱۱تصویری کامل بعد از خواندهشــدن شعر در ذهن
خوانند هی متن تشکیل میشود.
شعرهای شــمارهی  ۱و  ۳۲نیز
همینگونهاند.
هر اثر هنری ،خودش میگوید مرا
هر اثر هنری ،خودش میگوید
چگونه ببین و چگونه قضاوت کن.
مرا چگونه ببین و چگونه قضاوت
ای
بیشک شعر وطنخواه در مرحله
کن .بیشک شــعر وطنخواه در
توان
از شعربودن قرار دارد که می
مرحلهای از شعربودن قرار دارد
داشت.
چنینانتظاری را از او
که میتــوان چنیــنانتظاری را
ها
ت
موقعی
خلق
شعری که توانایی
از او داشت .شــعری که توانایی
ل برجسته دارد،
را به این شک 
خلق موقعیتها را به این شــکل
میتواند ساحتش را از این ایرادها
برجسته دارد ،میتواند ساحتش
نیز دور کند
را از این ایرادها نیز دور کند.
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وطنخواه؛ شاعر غزلهای نوآیین

محمدجواد آسمان
http://alefyaa.ir/?p=3739

حمیدرضا وطنخواه برای مخاطبان پیگیر غزل معاصر در دو دههی گذشته،
نامی آشناســت؛ شــاعری که با غزلهای خاص و نوآیینش شناخته میشود.
پس از دوازده سال سکوت ،دومین و ســومین مجموعه از سرودههای او سال
گذشته در قالب دو عنوان کتاب تازه در دسترس عالقهمندان شعر معاصر
قرار گرفت؛ مجموعه غزلی با نام «روی ساقهی ترخون» و «شیر سنگی خواجو»
مجموعهای از رباعیهایش.
حمیدرضا وطنخواه؛ شــاعری که در ســال  ۱۳۵۲در اصفهان زاده شده
تمدنی که در طول سدههای متمادی،
است؛ شهری با پشتوانههای گرانسنگ ّ
بیگمان و بیگفتوگــو ،یکی از پایتختهای فرهنگی جهــان بوده و به طور
خاص در مورد شــعر فارســی،
دستکم در ابتدا یا اعتالی سه
سبک عراقی ،هندی و بازگشت
«سنّتی» نامحتملترین
نقشــی بهسزا داشــته است .در
صفتیست که میتوان به شعر
ســدهی اخیر هم شعر اصفهان ـ
وطنخواه داد! برعکس ،نوجویی
بیهایوهوتر از مکتب داستانش
مدام ،شاید مهمترین ویژگی
ـ پویا مانده و با شاعرانی همچون
شعرهای حمیدرضا وطنخواه
مصد ق،
سیاوش کسرایی ،حمید
ّ
ـاز جمله غزلهای اوـ باشد؛
موحد،
مح ّمد حقوقــی ،ضیــاء ّ
ّ
تقل برای پر کردن ریههای
بهمن رافعی ،خســرو احتشامی
ابیات غزل از هوای تازهی امروز
و ...شعر معاصر را به سهم خود
رونق بخشــیده است .حمیدرضا

166

حم
یدرضاوطنخواه

وطنخواه زادهی چنین شهریست؛ شهری شهره
به حفظ سنن فرهنگی که ســ ّنتها را زنجیروار از
نسلی به نسل دیگر رسانده اســت .با این وجود،
«ســ ّنتی» نامحتملترین صفتیست که میتوان به
شعر وطنخواه داد! برعکس ،نوجویی مدام ،شاید
مهمترین ویژگی شــعرهای حمیدرضا وطنخواه
ـاز جمله غزلهای اوـ باشــد؛ ّ
تقل برای پر کردن
ریههای ابیات غزل از هوای تازهی امروز.
در روزگار نوجوانی ،قریب بیســت سال پیش،
هنگامی که از شهرستان زادگاهم به مرکز استان
کوچیدم ،وطنخواه یکی از سرشناسترین شاعران
جوان شــهر اصفهان بود که هرچند پیرمردهای
کهنپســندتر نگران کودتای ســرایت شــیوهی
شــاعریاش به نوجوانها بودند و بازار گعدههای
شبانهی شــاعران جوانتر با موافقت و مخالفت با
جنس شــعرش گرم میشــد ،ا ّما توانسته بود در
کنار دو ســه شــاعر جوان دیگر از جمله ابراهیم
اسماعیلی اراضی و ســیامک جهانبخش ،گونهی
ویژهای از غــزل روایتمحور را بــا زبان و فضا و
فرم امروزی ،در اصفهان به رســمیت بشناساند و
نمایندگی کند؛ گونهای که با وجود قابلیت تقسیمش
به انواع فرعیتر و سبکهای شخصی و جغرافیایی
خُ ردتر ،بعدها با عنــوان کلّی «غزل دههی هفتاد»

ِ
اصفهان آن ســالها میبودید،
نامیدندش .اگر در
درک میکردید که فقط همین تثبیت و مستقر و
پذیرفته شدن و ِ
نفس رسمیت یافتنِ شیوهای نو از
غزل در فضای اشباعشده از شاعران پیشکسوت
محافظهکار اصفهان ،برای وطنخواه و دیگر شاعران
جوان نوگرا چه پیروزی بزرگی بود .برجستهترین
تصویری کــه از وطنخواه آن ســالها در حافظه
دارم ،شاعریست با ریشهای بلند مج ّعد و تُنک،
که در بعدازظهری خلوت ،با دفتر شعری گشوده
در برابرش روی چمنهای کنار زایندهرود نشسته
بود و شعر زمزمه میکرد و من بی سالم از کنارش
گذشتم.
در سالهای پرفرازوفرود پشت سر ،یکی از وجوه
شــخصیتی وطنخواه که همواره او را در نگاه من
متمایز میکرد ،معلّمی او بود؛ چیزی که به گمانم
او را واداشته بود به وجه نظری و اقناعپذیر گونهی
شــعری خاص خودش بیاعتنا نباشد و مانند پیر
سپیدموی نوجوی اصفهان ،مح ّمد مستقیمی (راهی)
چراغ کارگاه شعر را در اصفهان روشن نگهدارد.
شاید همین وجه و وجهه بود که موجب میشد هر
بار که او را میبینم یا با شــعرش روبهرو میشوم،
جدی
ناخواسته به یاد نیما بیفتم؛ آن پیرمرد تنهای ّ
تجربهگر اندیشنده به ذات شعر.
شــعر وطنخواه ،هرچند غزل و رباعی باشــد،
بیتعارف و بیتردید ،شــعری نوســت .آنچه که
شائبهی نو نبودن را از دامان شعرش دور میکند،
دیده فروبستن بر عمدهی تلقّیات کهن از «شعر»
تقید به روایت تجربههای زیستی شاعر؛
اســت و ّ
اغلب با آن مایه از عینیت و جزءنگری و ایجاز و
ناگفتهگویی مکاشفهوار ،که شعر او را واجد اشاراتی
فلســفی مینمایاند .ارکان و اجزای ســرودههای
وطنخواه ،همین اشیاء و آدمهای پیرامون هستند؛
زندگی جــاری در شــعرهای او ،همیــن زندگی
روزمرهی ماســت با الیهای شــفّاف و جداشونده
از روزمرگی .نگفته نباید گذاشــت که طبیعت هم
تکیهگاه محکمی در اشــعار او دارد .هنر عمدهی
وطنخواه ،شعر آفریدن از لحظهی کوتاهی ،بُرش
کوتاهیِ ،
آن کوتاهی از زندگیست؛ آناتی قابل اعتنا
و دارای ارزش جاودانه شدن ،که الزم نیست بستر
اتّفاق بزرگ یا مه ّمی از آن دســت که ما مهم و
بزرگ میپنداریمشان باشند .چرا که از منظر شاعر
ما ،هر بریدهی کوتاهــی از زندگی ،آنقدر مهم و

پراتفاق و تأویلپذیر و معناخیز هست که ارزش ثبت و نمایاندن و بازنمایاندن
تجسمی پهلو
داشته باشــد .از این منظر ،برخی از ســرودههای او با هنرهای ّ
میزنند .و نقش واسط و میانجی در این تداعی« ،تصویر» است .برای مخاطب
مأنوس به شعر مسبوق ،اگر نادلچســبییی در شعر وطنخواه هست ،از باب
همین دیگرگونگیهاســت .و به دلیل همین فاصلهها و تفاوتهاست که گفتم
با هیچ متر و معیاری نمیتوان شــعر وطنخواه را کالسیک ،کهن ،آرکاییک یا
از این قبیل دانست؛ هرچند بیانصافیســت اگر شعر او را از ریشه بیاعتنا به
س ّنت بدانیم.
راهی که وطنخواه در دو کتاب اخیرش به آن وسعت بخشیده ،اگر نگوییم
تکرار ،ادامه و امتداد پختهتر و سنجیدهتر همان خط سیریست که در اشعار
کتاب «یکی از کالغها کم شــد» ( )۱۳۸۳از او دیده بودیم .به هر روی ،آنچه
که اهمیت دارد ،این است که شاعر چهل و چندسالهی معاصر ما ،قدمی تازه
به جلو برداشته است و نقّاد حقیقی ،زمانه است و روزگاران سپسین .بعید است
که مخالفان قدیمی غزل دههی هفتاد برای انتقاد از کلّیت شعرهای دو کتاب
تازهی وطنخواه نیازی به فراهم کردن ایرادها و نقدهای تازه داشته باشند .تنها
چیزی که گفتنش را بیضرر نمیبینم ،این است که ـ از شما چه پنهان؟! ـ در
روزگار پس از فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی ،در دورانی که دیگر بازار جنگ
سرد داغ نیست ،انگ بیاعتقادی و بیاخالصی و عدم صداقت و فرصتطلبی
زدن به سوسیالیستهای امروزی چندان آسان نیست!
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در لحظه ،از همینجا آغاز میکنم که شعر خوب را نمیتوان تعریف کرد اما
میتوان شعر بد را نمایاند؛ تا در نهایت شــعر خوب از آن بازشناسانده شود.
قصدم بیان تعریفهای مختلف شعر نیســت .میخواهم به نقطهای برسم که
دریچهای مناسب است برای ورود بهاین بحث .بدون تردید هر مخاطب شعری
با سلیقهای که دارد ویژگی خاصی را مایهی آبرو و برتری یک شعر نسبت به
شعری دیگر میداند .یکی معتقد است که زبان شعر باید در نهایت سالست
باشد و شعر خوب را نیز بر همین اســاس برمیگزیند .دیگری برآن است که
شعر خوب باید تصاویر بکر و مناسب داشــته باشد و به همین منوال دیگرانی
هم به ویژگی ها و عناصر دیگر شعر توجه میکنند و بر همان اساس اثر خوب
را از بد تفکیک میکنند.
ممکن است در حدت و شدت یکی از این برجستهسازیها و توجهها اختالفی
وجود داشته باشــد ،اما بهطور کلی همهی این ویژگیها الزمههای یک شعر
خوبند .بهاین معنا که کسی هم که به زبان شعر توجه و عالقهی بیشتری دارد
میداند شعر باید تصویر هم داشته باشــد اما میزان توجهاش به تصویر کمتر
است و بالعکس.
در نهایت میخواهم بهاینجا برسم که برای داشتن شعر خوب باید به معدل
و میانگین خوب برسیم .یعنی شعرمان در همهی این زمینهها حداقل ،نمرهی
قابل قبولی بگیرد .توجه نکردن بهاین اصل اساسی بسیاری از شاعران دیروز
و امروز را دچار رکود و اشکال کرده اســت .مثال کسانی در برههای از زمان
به سودای نوآوری آنچنان غرق در نوسازی زیربنا و روبنای شعر شدهاند که
یادشان رفته شعر وجوه و عناصر دیگری هم دارد .دربهدر به دنبال ایدههای
نو گشتهاند و پس از یافتن ایده به هر ســتمی آن را وارد شعر کردهاند غافل
از اینکه ماحصل کار ممکن است نو شده باشد اما در نهایت شعر نشده است.
یا از ســویی دیگر کم نیستند
شاعرانی که به سودای استواری
زبان تــا حد تــوان ،مشــغول
آنچه صرافان به عنوان
سمبادهکشــی خشونتهای زبان مضمونپردازی عاشقانه به آن روی
شعر خویش شــدهاند و از فرط میآورد در حقیقت بهرهگیری از
توجــه ،حتی فرامــوش کردهاند شگردهای روزمرهی کالمی برای
که این زبان ســخته و پیراسته جذب مخاطب در دنیای مجازیست.
را باید برای چه هدفــی به کار کاری که شاید هرکس دیگری با اندک
میگرفتند .اگر بخواهم به تفصیل بهرهای از ذوق هنری بتواند انجام
بیان کنم متن طوالنی خواهد شد .بدهد .اما چنین آزمونهایی از شاعری
چنانکه بــدون تفصیل هم انگار با سابقهی صرافان پذیرفتنی نیست.
طوالنی شده است .اما ناچارم این
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مقدمهها را بنویســم تا بتوانم دربارهی شعر قاسم
صرافان دقیقتر صحبت کنم.
برای داشــتن معدل خوب ،بیشــک «حسین
منزوی» در غزل امروز بهترین مثال اســت .این
نکته را پیش از این هم جایی نوشــتهام که مزیت
منزوی نســبت به دیگر غزلسرایان هم عصرش
داشــتن میانگین خوب در شعر اســت .منزوی
ممکن اســت از نظر زبانآوری نمرهای بیشــتر
از «ســایه» نگیرد ،از نظر نوآوری نمرهای بیشتر
«منوچهر نیستانی» نگیرد ،یا مثال در عاطفه نمرهاش
بیشتر از «محمدعلی بهمنی» نباشد اما در مجموع
میانگین نمراتش باالتر از این بزرگان اســت .زیرا
مثال هوشــنگ ابتهاج که در زبان پهلوانی میکند
در نوآوری نمرهای نه چنــدان مطلوب میگیرد
یا نیســتانی که در نوآوری قهار اســت ،در زبان
چنان مشــکالتی دارد که نمــرهاش را به عددی
نامطلوب میرســاند .اما منــزوی در همهی این
درسها نمرهی مطلوب و معمول و البتهیکســانی
میگیرد و در نهایت با معدلی بیشتر کارنامهاش را
تحویل مخاطب میدهد.
برای اینکه ســریع از کلیگویی گذشــته باشم
بالفاصله بهاین نکته میرســم که شــعر خوب،
شعریســت که از تمام جهات نمرهی قابل قبولی
بگیرد و به همین قیاس شــعر بد نیز در نقطهی
مقابل ،شعریست که تقریبا از همهی جهات در حد
غیرقابل قبول باشد و نمرهی خوبی نگیرد.
ناگفته پیداســت که شــاعر در جزییات این
معماری دخالت مستقیمی ندارد .بلکه خودآگاه و
ناخودآگاه او که تربیت یافتهی سالهای گذشتهی
عمر شاعر است او را به سویی میبرد که میخواهد.
مثال شاعری که هیچگاه در طول عمرش چنانکه
باید شعر نخوانده و به دیوانهای شاعران گذشته
سری هم نزده اســت حتی اگر بخواهد نمیتواند
از پس زبــان بربیاید .چون بهطــور کلی زبان را
نمیشناسد .وقتی کسی از شگردی آگاهی نداشته
باشــد چگونه میتوانــد از آن اســتفاده کند؟ یا
مثال کســی که هیچگاه دغدغهی نو شــدن و نو
اندیشیدن نداشته چگونه میتواند در لحظه اراده

کند و نو بنویسد؟ یا اگر بخواهد چنین کند از کجا
میتواند تشخیص بدهد که آوردن هر کلمهی نو و
روزمرهای عامل نو شدن شعر نیست .مثال بیهوا
«مترو» را کشان کشان وارد غزلش میکند و گمان
میکند که همهی ایســتگاههای عالی شعر را فتح
کرده است.
انتخابهای شــاعر در زمان ســرودن شعر از
قفسهای است که خود او در وجودش ساخته است.
قفســهای که میتواند پر از کتابها و تجربههای
ارزشمند باشــد و دست شــاعر را تا حد اعال باز
بگذارد و میتواند آنقدر خالی باشــد که شاعر را
دچار کمبود کلمه و حس و اندیشه و ...کند .پس
در عمل حتی وقتی او اراده میکند شعری بسازد
میتواند از مصالحی اســتفاده کند که در وجودش
انباشته است .چنین است که برای شاعران معضلی
دیگر پیش میآید .معضلی که حاصل عدم تطبیق
تصور شــاعران از واقعیت شعرشــان با آن حس
آرمانی و مطلوب درون وجودشان است .این تفاوت
گاهی حتی ممکن است منتج به فاجعه شود .تبختر
و غرور و ....از اولین شــکلهای بروز این معضل
بزرگ است.
با این مقدمات میخواهم دربارهی آثار قاســم
صرافان صحبت کنم .شــاعری که در چند سال
گذشــته آثارش را در مجموعههایی منتشر کرده
و حضور جدیاش را در میان شاعران و مخاطبان
شــعر اعالم کرده اســت .آنچه از او منتشر شده
ترکیبی از شعرهای مذهبی ،عاشقانه ،حماسی و حتی
گاهی سیاسی اســت .برای اینکه در بخش بعدی
بتوانم به جزییات بپردازم ایــن نکته را یادآوری
میکنم که مشکل شــعر صرافان دقیقا از همینجا
آغاز میشود .یا اگر از اینجا آغاز نشود در این نقطه
به اوج خود میرسد.
همانگونه که در ابتدای نوشــته آمد صرافان
همهی گونههای شــعر را آزموده است .با وجود
مواردی که گفته شــد از نظر نگارنده ،شــعرهای
مذهبی و حتی ترانههای صرافان که برخی محتوایی
مناســب دارند بهطور کلی از شعرهای عاشقانهی
صرافان رستگارترند .زیرا شاعر در این نوع شعر به
مشکالت دیگری نیز خورده است.
صرافان هرگاه سراغ شــعر عاشقانه رفته دچار
فانتزینویسی شــده است .شــاید این مشکل از
ذهنیت او نشــات گرفته باشــد .ذهنیتــی که با

شعرهای آیینی شکل گرفته و در مواجهه با شعرهای عاشقانه به مشکل خورده
است .گفتنیســت که این دوگانگی یا چندگانگی در حوزههای مختلف الزاما
آسیبزننده نیست .کم نیستند شاعرانی که در کنار هم در چند حوزه به خلق
اثر پرداخته و با موفقیت کار را به پایان و سامان رساندهاند.
بدون تردید مهمترین عامل موفقیت شاعرانی که چنان کردهاند این بوده که
به قواعد بازی در هر دو زمین مسلط بودهاند و هرگاه وارد میدان میشدهاند
میدانستند که در این میدان جدید باید با کدام وسیلهها و قانونها بازی کنند.
اینجا همان نقطهای است که مشکل شــعر صرافان از آنجا آغاز میشود.
فانتزی بودن شعرهای عاشقانهی صرافان و نزدیک شدنش به طنز ،ریشه در
دو عامل دارد :نخست اینکه او به اندازهی دنیای شعرهای مذهبیاش دنیای
شعرهای عاشقانه را نمیشناسد و به ناچار از روی دست دیگران مینویسد و
دوم اینکه او بیش از حد الزم به مضمونسازی رایج در شعرهای صفحههای
مجازی دل بسته است.
برای عاشقانه ســرودن عالوه بر عاشــق بودن ،مطالعه دربارهی عشق نیز
ضروری به نظر میرسد .حتی اگر تا این حد ســختگیر نباشیم باید بگوییم
دستکم مطالعهی شعر عاشقانهی موفق و رستگار ضروری است .شاعری که
سابقهی شعر بهطور اعم و شعر عاشقانه بهطور اخص در ذهن و دل و جانش ته
نشین نشده باشد به راحتی از مسیر بیرون میافتد.
آنچه صرافان به عنوان مضمونپردازی عاشــقانه به آن روی میآورد در
حقیقت بهرهگیری از شــگردهای روزمرهی کالمی بــرای جذب مخاطب در
دنیای مجازیست .کاری که شــاید هرکس دیگری با اندک بهرهای از ذوق
هنری بتواند انجام بدهد .اما چنین آزمونهایی از شاعری با سابقهی صرافان
پذیرفتنی نیست.
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هر که عاشق شده پای تو وسط میآید
مروری بر شعر قاسم صرافان

رضا بیات

نقد فنی شعر صرافان

قاســم صرافان ،متولــد  ،1355از شــاعران
خوشقریحه و برجســتۀ نســل جوان محسوب
میشود .کارشناس ارشد کامپیوتر است و پس از
زندگی در شعرهای آبادان ،کازرون و اصفهان ،از
سال  90به تهران نقل مکان کرده است .کتابهای
شــعر او عبارتند از« :از آهو تــا کبوتر»« ،موالی
گندمگون»« ،آیات»« ،هـ دو چشــم»« ،حیدرانه»،
«اتفاق»« ،چهارده» و «خــط» .از میان کتب او ،دو
مورد نخســت ،یعنی «از آهو تا کبوتر» و «موالی
گندمگون» جایــزۀ دورۀ  17و  20کتاب فصل را
از آن خود کردهاند« .حیدرانه» مجموعه شعرهای
صرافان در مــدح امیرالمؤمنین (ع) اســت .یکی
از وجوه اهمیت این کتاب این اســت که صورت
اصالحشدۀ برخی شعرهای صرافان را در این کتاب
میتوان دید .او در مقدمه نوشته است:
«کاســتیها همچنان فراوانند؛ ولی «الیوم» ،به
برکت ساقیِ «اکملت لکم» ،کاملترند از قبل و به
لطف نگاه پیران راه ،پیراستهتر و در سایۀ محبت
اهل ادب ،مؤدبتر».
در ایــن یادداشــت ،بــه دو دلیل بیشــتر به
«حیدرانه» میپردازیم :یکی آنکه نسخۀ کاملتر
شعرها اینجاست و دیگر آنکه صرافان بیشتر شاعر
حماسه است و به همین روی ،شعرهای علویاش
گیراتر و خواندنیتر به نظــر میآیند .هر چند که
باقی سرودههایش نیز خالی از حالوت نیستند .برای
آنکه سیر تکامل شاعری صرافان بهتر دیده شود،
نیمنگاهی نیز به «از آهو تا کبوتر» داشتهایم .از این
پس ،به پاس اختصار ،این کتاب را «آهو» مینامیم.
همچنین در چند مورد ،برای بررســی سیر تطور
شعرهای «حیدرانه» ،به «موالی گندمگون» رجوع
شده اســت که این کتاب هم به اختصار« ،موال»
نامیده شده است.
موضوعــات :در «آهو» موضوعــات مذهبی
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متنوعی وجود دارد .چنانکه در جدول زیر مالحظه میشــود ،تعداد اشــعار
امیرالمؤمنین (ع) نســبت به امام رضا ،امام زمان و حضرت فاطمه (ع) کمتر
است؛ اما تعداد ابیات به مراتب بیشتر است .به زعم نگارنده ،این نشانگر روحیۀ
شاعر است که وقتی به امیرالمؤمنین (ع) میرسد ،بیشتر بر سر ذوق میآید.
نکتۀ جالب توجه دیگر اینکه با مرور شــعرها ،صرافان را شــاعری مرثیهگو
نمییابیم و شاید از همین جهت است که امام حسین (ع) در این جدول حضور
پررنگی ندارد .مناجاتهای صرافان با خــدای متعال از نکات بدیع این دفتر
است .بسیاری از شعرای مذهبیسرای معاصر به خداوند کاری ندارند (!) اما
صرافان اینگونه نیســت .همچنین ،بر خالف بسیاری از شاعران حرفهای این
روزگار« ،آلبوم شعری»اش کامل نیست و برای تمام معصومان (ع) شعر ندارد
که به گمان بنده ،این نیز نقطۀ قوت اســت .شاعر باید برای دلش شعر بگوید
و «آلبوم شعری» کامل ،معموال حاصل ســفارش و کوشش است نه ارادت و
جوشش.
تعداد بیت

موضوع

تعداد شعر

امیرالمؤمنین (ع)

8

120

امام رضا (ع)

18

98

امام زمان (ع)

15

98

حضرتفاطمه(س)

14

62

خدای متعال

5

38

بقیع

1

36

امام حسن (ع)

3

34

حضرت عباس (ع)

4

30

پیامبر (ص)

3

26

حضرت یوسف (ع)

1

26

مبهم

3

23

امام حسین (ع)

2

20

حضرت معصومه (ع)

2

17

اهل بیت (ع)

1

12

امیرالمؤمنین (ع) و حضرت فاطمه (س)

1

10

عشق

1

9

امام جواد (ع)

1

9

حضرت علی اکبر (ع)

1

7

مداح

2

4

جمع

86

679

اما «حیدرانه»؛ خود اینکه صرافان اشــعار علویاش را جدا کرده ،ارادت
ویژهاش به موال را نشان میدهد؛ اما جز این ،موضوعات دفتر «حیدرانه» نیز
روحیات شاعر را بیشتر آشکار میکند:

موضوع

تعداد شعر

تعداد ابیات

حماسه

6

158

مدح

11

113

تغزل

6

45

فاطمی

2

33

شهادت

2

22

والدت

1

13

جمع

28

384

موسیقی شعر:
«آهو» حاصل دوران تمرین صرافان است و «حیدرانه» بیشتر نشان از پختگی
دارد .در «آهو»  22وزن استفاده شده اســت و در «حیدرانه»  12وزن .گویی
شاعر توانسته اوزان محبوب خودش را انتخاب کند .در جدول زیر تعداد اشعار
سروده شده در هر وزن را مالحظه میفرمایید:
ردیف

وزن

آهو

حیدرانه

26

1

مجموع

25

مفاعیلن
مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

2
2
2
2
1
1
1
1
1

پرکاربرد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

مفعول مفاعلن مفاعیلن فع (وزن رباعی)
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
فعالتن مفاعلن فعلن فعالتن مفاعلن فعلن
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
فعالتن فعالتن فعالتن فعلن
مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع
مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
فاعالتن مفاعلن فعلن
فعولن فعولن فعولن فعولن
مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن
مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن
مفعول فاعالت مفاعیلن
مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن
فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع
فاعالتن مفاعلن فع فاعالتن مفاعلن فع
فعالتن فعالتن فعلن
مفاعلن فع مفاعلن فع
مفاعلن فعالتن فع مفاعلن فعالتن فع
مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن
مفتعلن مفتعلن فاعلن
مفعول فاعالت مفاعیلن مفعول فاعالت

27
7
11
5
5
3
4
4
3
2

1
11
1
4
1
1

28
18
12
9
6
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

*
*
*

1
3
2

1

1
1

1

1

1

1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

در ستون آخر ،پرکاربرد بودن اوزان عروضی مشخص
شده است .اوزان پرکاربرد ،اوزان خوش آهنگی هستند
که حافظ و مولــوی در غزلیات خود بــه کار بردهاند
(شمیسا  .)27 :1373صرافان در  9مورد از  26وزن مورد
استفادهاش ،سراغ اوزان ابداعی معاصران رفته؛ یعنی در
یک سوم اوزانش نوجویی داشته است که نشان از دغدغۀ
موسیقایی او دارد.
مهمتر از کمیت ،کیفیت به کارگیری اوزان است .در
«آهو» هنوز به عروض تسلط کامل ندارد و هرازگاهی
خطای آشکار دارد:
نگاه کن پدربزرگ به عمق چشمهای من
که با تو حرف میزند نگاه من به جای من (آهو)32 :
باید این گونه چشمهایت مثل ابر بهار باشند
آه از آن وعدهها که کردیم وای از آن صحنهها که
دیدی
شب عید است و کنج بازار غزلی مانده روی دستم
دوک نخ ریسی مرا هم کاش میشد که میخریدی (آهو:
)84
عالوه بر این ،استفادۀ از اختیاراتی مثل اشباع را هم به
درستی نمیداند .همچنین گاهی نمیتواند کلمات را خوب
کنار هم بچیند و از نوع حذف همزهها و به کارگیری « َو »
«ـ» خامدستی شاعر آشکار میشود:
به جای ُ
موی تو را نشست کنارت َو شانه کرد
در ماه چهرهات نظری شاعرانه کرد (آهو)27 :
این گونه خطاها در «حیدرانه» بسیار اندک و قابل
اغماض است .مقایسۀ استواری وزن ابیات زیر با آنچه
که در سطور باال نقل شد میتواند حسن ختام این بخش
باشد:
هر چند نام نیک فراوان شنیدهایم نامیبهباشکوهی
زینب ندیدهایم
ارث از دل شجاع تو بردهست ،یا علی!
نامش گره به نام تو خوردهست ،یا علی!
ترکیب عقل روشن و بیداری دل است
شاگردی تو کرده که استاد کامل است
بر دامن حسین و سر شانۀ حسن
این است راز زینت شیر خدا شدن (حیدرانه)63 :
در مواردی که با زیرخط مشخص شده ،از اختیارات
عروضی استفاده شده ،ولی آنقدر استادانه که به گوش
نمیآید و موسیقی شعر را خراب نمیکند.
از دیگر نکات موســیقایی قابل ذکر شعر صرافان،
وضعیت قوافی اوست .در اغلب موارد ،قافیههای او فقط
هستند و نقش پررنگی در ایفای مطلب یا اعجاببرانگیزی
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شعر
شعر ندارند .شاید تنها یکی دو شعر باشند که قافیههایی نوجویانه و غیر متعارف دارند:
 ...خواب دیدم ولی تو بیداری ،کردهای با کالغ خود کاری
که در این روزهای پاییزی ،جذب تور بهارهات شدهام
هشت یعنی دو دست از هم باز ،فلشی رو به وسعت پرواز
هشت یک قله مهربانی و من ،عاشق این شمارهات شدهام
چون غباری در آستانۀ نور ،گرم گرد ضریح میچرخم
جذبهای از مدار مهر تو اَست ،که چنین ماهوارهات شدهام
اولی آخری ندارد که ،کوششی جوششی ندارد که
صلۀ من همین لیاقت که شاعر جشنوارهات شدهام (آهو)70 :
بیت پایانی انگیزۀ شاعر از این شعر غیر متعارف و نه چندان قوی را نشان میدهد:
جشنوارۀ شعر! شعر دیگری که سرشار از قوافی نو است و البته بهتر از قبلی از کار درآمده
شعر «جفت هفت» اســت که در صفحۀ « 117آهو» کلمات تراس ،انعکاس ،تماس،
خوشلباس ،کالس و تاس را در جایگاه قافیه نشانده است .در موارد معدودی قوافی
صرافان با مالکهای سنتی علم قافیه ناسازگار است؛ مثال «ناراضی» را با «رازی /آوازی/
آغازی» قافیه کرده که هم به لحاظ خطی مشکل دارد و هم «ی» نکره و غیر نکره را
رعایت نکرده است (آهو)112 :؛ البته این خروج از ن ُرمها میتواند آگاهانه و از سر تفنن
باشد؛ چنانکه «جنازه است /راز است» را نیز قافیه کرده و خوش نشسته است (آهو:
 .)35از دیگر نوجوییهای صرافان رها کردن مصراع آخر (آهو )65 :یا تکرار چندین بارۀ
یک رکن و خروج از وزن در مصراع پایانی است (آهو .)103 :چنانکه دیده میشود تمام
این بازیها و آزمون و خطاها مربوط به آغاز شاعری صرافان و دفتر نخستین اوست و
بعدها تکرار نشده است.
روایت:
از ویژگیهای شعر جوان ،آراستگی به فنون روایت و داستاننویسی است و صرافان نیز
از این امتیاز بیبهره نیست .در شعر خندق چندین بار زاویۀ دید و راوی را عوض میکند
و در چندین شعر ،زاویۀ دید است که شعر را میسازد؛ مثال واقعۀ غدیر را از زبان برکه
باز میگوید (آهو )119 :یا ماجرای کربال را از زبان امام حسین (ع) خطاب به پیامبر (ص)
روایت میکند (آهو .)32 :شعر غدیر این گونه تصویری آغاز میشود:
دستهایت را که در دستش گرفت آرام شد
تازه انگاری دلش راضی به این اسالم شد
دستهایت را گرفت و رو به مردم کرد و گفت:
مؤمنین! ـ یک لحظه این جا یک
تبسم کرد و گفت ـ
هیچ میدانید در دســتانم اینک
از ویژگیهای شعر جوان،
دست کیست؟
آراستگی به فنون روایت و
نــام او عشــق اســت ،آری،
داستاننویسی است و صرافان
میشناسیدش ،علی است ( ...حیدرانه:
نیز از این امتیاز بیبهره نیست.
)32
در شعر خندق چندین بار زاویۀ
همچنین گاهی با سؤال و جواب
دید و راوی را عوض میکند و
و تغییر گوینده فضای بیت را عوض
در چندین شعر ،زاویۀ دید است
میکند .مثال در بیت زیر ،ردیف شعر
که شعر را میسازد
قید پرسش «چرا» است؛ اما در بیت
آخر« ،چرا» تبدیل میشود به پاسخ
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مخاطب به شاعر .مخاطب این شعر امام زمان (ع) است:
عصرها هر رهگذر با آه مکثی میکند روی پلهــای
خیابانت ... ،نمیآیی چرا؟
پشت این شادی ،میان کوچههای بیکسی
شاعری تنهاست مهمانت ،نمیآیی؟  ...ـ چرا( .آهو)131 :
شاید جذابترین شعر صرافان از دیدگاه نوع روایت،
شعر «یوسف و آیینه» (آهو )136 :باشد .در این شعر،
داستان حضرت یوسف (ع) به شــکلی کنایی از زبان
برادران یوسف نقل میشود و در میانههای شعر ،خواننده
در مییابد که داستان یوسف تمثیلی است از غیبت امام
عصر (ع) و راوی داستان ـ که برادران یوسف بودند ـ
خود «ما» هستیم .شعر «سفر» (آهو )133 :نیز با ردیف
«و بعد  »...از تمرینهای صرافان در روایت محســوب
میشود.
تصویرسازی:
گاهی صرافان موفق میشود تعابیر و تصاویر امروزی
جذابی بسازد و شــعر آیینی را از کلیشههای تکراری
نجات دهد:
آی مرحب! برو کنار بایست ،هدف انگار کندن در
نیست
غرد آمده قلعه را خراب کند
شیر حق این چنین که می ّ
روح از این صحنه جان تازه گرفــت آمد از فاطمه
اجازه گرفت
تا که در عرش عکس حیدر را در قلعه به دســت،
قاب کند
بعد یک عمر ذکر «یا حیدر» مطمئنیم ساقی کوثر
به دل کوزهگر میاندازد خاک ما را خم شراب کند
قلب را در لحد که میبویند به رقیب و عتید میگویند
میهمان علی است بگذارید او بیاید خودش حساب
کند (حیدرانه)14 :
در دفتر «آهو» تالشهایی برای ایجاد فضای جدید و
استفاده از اصطالحات روز دیده میشود که البته بسامد
باالیی ندارد:
اینجا کمی تا قسمتی حال و هوا ابری است
مثل همیشه آسمان شهر ما ابری است
اینجا کمی تا  ...قسمت ما روی این تقویم
هر روز یا ابری است ،یا ابری است ،یا ابری است
فردا چه روشن میشود با بودنت« ،والشمس»!
بیتو ولی «والعصر»! عصر جمعهها ابری است (آهو)87 :

نقد محتوایی شعر صرافان

تضمین مأثورات:
شــاید بارزترین وجه تمایز شــعر صرافان از دیگر

شاعران مذهبیسرا گستردگی و تنوع استفاده از آیات
و احادیث در شعر باشد .صرافان از سویی با مضامین و
متون دینی بهخوبی آشناست و از سویی به خوبی میتواند
وزن عروضی این مأثورات را تشخیص دهد و آنها را در
شعر خود درج کند .ویژگیهای اصلی تضمینهای دینی
او عبارتند از:
تنوع مأثورات و محدود نشدن به چند آیۀ مشهور
آشنایی با ظرفیتهای معنایی و زبانی آیات
بهرهگیــری از تأویل و محدود نمانــدن در معانی
ظاهری .شایان ذکر است که تأویلهای صرافان اغلب در
گفتمان تشیع میگنجد و شاعرانگیاش دینمداریاش را
تالشعاع قرار نمیدهد.
تح 
یکی از بهترین سرودههای اینگونۀ صرافان شعر غدیر
اوست .این شعر که قرار است ترجمۀ خطبۀ غدیر پیامبر
(ص) باشد ،عمال به مدایح قرآنی و تأویل آیات در شأن
امیرالمؤمنین (ع) تبدیل میشود؛ آنهم با نظمی که شاعر
میخواهد نه آنچه که پیامبر (ص) فرموده است .چند
بیتی از این مثنوی  20بیتــی را میبینیم و ظرافتهای
تأویلیاش را مرور میکنیم:
		
 ...هرچه میگویم علی ،انگار اَللهیترم
مرغ «او ادنی» ییام وقتی که با او میپرم
		
مستجار کعبه را دیدم ،اگر محرم شدم
با «یداهلل» آمدم تا «فوق ایدیهم» شدم
تا که ساقی اوست سرمستند «اصحاب الیمین»
ب اآلفِلین»
وجه باقی اوست« ،اِن ّی ال ا ُ ِح ُّ
...چهرهاش مرآت«یاسین»،
شانههایش«محکمات»
خلوتش«والطور» شور مرکبش«والعادیات» (حیدرانه:
)32
* جــز «والعادیات» کــه در ســتایش جنگاوری
امیرالمؤمنین (ع) نازل شد ،شأن نزول باقی آیات استفاده
شــده در این چهار بیت ارتباط ظاهری به آن حضرت
ندارد .ساقی بودن آن حضرت هم به سقایت کوثر اشاره
دارد که مطابق معنای ظاهر حدیث اســت و در مقولۀ
«معنا و کارکرد دگرگون» نمیگنجد .به همراه نشــانی
آیات شأن نزول یا بافت معنایی هر کدام از آیات ذکر
خواهد شد:
قاب قَ ْو َسيْنِ أَ ْو أَ ْدنى (قرآن کریم
 ث َُّم َدنا فَتَ َدلَّى ف ََكان َ
53)9-8 :؛ مربوط به معراج پیامبر (ص) و مراتب قرب
آن حضرت است.
اللَ يَ ُد َّ
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َ
ِ
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اللِ فَ ْوقَ
ِ
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ي
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ذين يُبا ُ
 إِنَّ ال َّ َأَيْديهِم (قرآن کریم )10 :48؛ طرفه آنکه معنای آیه

چنین است که آنآنکه با تو بیعت کردند دست خدا باالی دست آنان است (یعنی با خدا
بیعت کردند)؛ اما در تداول عامه و سنت ادبی چنین تصور شده که دست(= قدرت)خدا
باالتر از دست(= قدرت) دیگران است.
ن (مجلسی .)375 :97 :1403
ض خَات َ ِم ال َّنبِيِّي 
ي أَ ْولِيَائ ِ ِه ِم ْن َح ْو ِ
 َ ...و َساقِ َحاب الْيَمين(قرآن کریم)27 :56؛ آیه راجع به دستهبندی
حاب ال ْ َيمينِ ما أَ ْص ُ
 َو أَ ْص ُمردمان و وصف گروه بهشتیان است.
 ُك ُّل َم ْن َعلَيْها فان َو يَبْقى َو ْج ُه َرب ِّ َك ذُو ال ْ َج ِ
الل َو ْالِ ْكرام (قرآن کریم)27 :55.
* البته روایات ذیل این آیه به صراحت این آیه را مربوط به اهل بیت (ع) میدانند:
 في المناقب البن شهر آشــوب :قولهَ :و يَبْقى َو ْج ُه َرب ِّ َك ذُو ال ْ َج ِ
الل َو ْالِ ْكرا ِم قال
السالم :-نحن وجه َّ
الل (قمی مشهدی )572 :12:1368.
ّ
الصادق -عليه ّ
ُ
َ
ْ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ب الفلين (قرآن کریم
 فَلَ َّما َج َّن َعلَيْ ِه اللَّيْ ُل َرأى َك ْو َكب ًا قال هذا َربِّي فَل َّما أفَل قال ال أح ُّ76 :6)؛ مربوط به احتجاج حضرت ابراهیم (ع) با قومش است.
یاسین سورۀ  36قرآن ،مشهور به قلب قرآن است .نیز گفته شده که از نامهای رسول
خدا (ص) است.
مات ُه َّن ُأ ُّم ال ْ ِك ِ
ت ( ...قرآن کریم )7 :3؛ بحث
تاب َو ُأخ َُر ُمتَشاب ِها 
آيات ُم ْح َك ٌ
 ِ ...منْ ُه ٌآیات محکم و متشابه است.
طور نام کوهی است که موسی (ع) در آنجا به پیامبری رسید .آنچه در بیت آمده آیۀ
نخست سورۀ طور است که خدا به این کوه قسم خورده است.
تضمین شعر دیگران:
صرافان بیش از همه دلبستۀ حافظ و پس از او مولوی است .او نیز چون چند شاعر
جوان دیگر مثل مجید لشکری و  ...مثنوی تضمینیای سروده است که در بسیاری از
ابیات ،مصراعی از حافظ را در کنار مصراعی از خود آورده است .واضح است که در اغلب
موارد شعر حافظ از معنای اصلی خارج شده و به سوی مفاهیم تأویلی حرکت کرده است
و این نقطۀ قوت این گونه سرودهها محسوب میشود .اگر بخواهیم مالک روشنی برای
توفیق این نوع سرودهها در نظر بگیریم ،باید به میزان انسجام شعر توجه کنیم که صرافان
در این زمینه توفیق نسبی داشته است .نکتۀ قابل تأمل این است که این شاعران جوان
همه از وزن «فعالتن فعالتن فعالتن فعلن» استفاده کردهاند و مصراعهای مشخصی از
حافظ مورد توجهشان قرار گرفته است .این نکته تقلیدی بودن این تالشها را به ذهن
متبادر میکند .چند بیت این گونه از صرافان در رثای حضرت صدیقه (س) را میخوانیم:
سیلی آن روز به رویت چه غریبانه زدند
«آتش آن بود که در خرمن پروانه زدند»
یک کبوتر وسط شعله تقال میکرد «جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد»
رسم این است که پروانه در آتش باشد
«عاشقی شیوۀ رندان بالکش باشد»
«بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد»
باد شب سورۀ سیلی به رخش نازل کرد
با گل و غنچه تو دیدی در و دیوار چه کرد؟
«دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد؟» (آهو)25 :
شعری تضمینی در وزنی متفاوت ،خطاب به امام زمان (ع) :
نرجس اینجا غرق در ترکیب خالت با لب است امشب
«آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است» امشب ...
لحظهها را بیتماشایت نگو باور کنم موال
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«من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم» موال
تا کی اینجا قصۀ خورشید پنهان را بخوانم من؟
«یوسف گمگشته باز آید به کنعان» را بخوانم من؟ (آهو)58 :
صرافان غیر از این شیوه نیز ید طوالیی در تضمین دارد .خصوصا ابیات و مصراعهای
مشهور برای اهل هیئت را به شکل مطلوبی در سرودههایش استفاده میکند و این نکته
نیمنگاه صرافان به محل مصرف شعرش ،هیئت ،را نشان میدهد:
شیون میکرد آسمان از بس ما  ...حتی بابا نداشت طاقت ،پس ما ...
بگذار کمی بیشتر اینجا باشد
«آهسته بریز آب روان را اسما» (آهو)151 :
تا در این غربت به دیدارم میآیی با وفا
«بر مشامم میرسد هر لحظه بوی» مصطفی
از عربها طرز قرآن خواندن تو بهتر است
«همدلی ـ سلمان ما ـ از هم زبانی بهتر است» (حیدرانه)42 :
حماسه:
ِ
پسند هیئتی حبس شده است؛
شعر مذهبی روزگار ما در اغلب موارد در هیئت و
لذا اشک محور و به قول محتشم «نظم گریه خیز» است .اما صرافان از معدود شاعرانی
است که در این حصار نمانده و توانسته شکوه و جالل حماسی اهل بیت (ع) ،خصوصا
امیرالمؤمنین (ع) را به زیبایی به تصویر بکشد:
تا علی عزم سر زدن کرده
ملک الموت هم کم آورده
تیغ در پنجههای حیدر گشت
یک نفر آمد و دو تا برگشت
تیغش از بس سبک ها شده بود
تن دوان بود و سر جدا شده بود
تن دوان بود و بیخبر که چه شد
در هوا مانده بود سر که« :چه شد؟!»
ضربدر بین ضربهها میزد
این چنین سر دوتا دوتا میزد
با هم افتد دو سر؟ نگو الف است!
کمترش پیش حیدر اسراف است (موال)70 :
نکتهای که حماسههای صرافان را برجستهتر میکند ،دقتهای اعتقادی ،معرفتی و
محبتی شاعر است .همیشه مراقب
است که صفات جاللی ،چهرۀ جمالی و
مهربان امیرالمؤمنین (ع) را مخدوش
شاید بارزترین وجه تمایز
نکند:
شیر دل نازک! چه میجویی درون شعر صرافان از دیگر شاعران
سینهاش؟ روزنی ،شاید کنی با یک مذهبیسرا گستردگی و تنوع
استفاده از آیات و احادیث در شعر
نظر آیینهاش؟
در پی یــک نقطه از نــوری که باشد .صرافان از سویی با مضامین
سنگ هم و متون دینی بهخوبی آشناست و
مهتابش کنی؟
از سویی به خوبی میتواند وزن
باشد درون مهر خود آبش کنی؟
عروضی این مأثورات را تشخیص
آه از قلبی که با پوچی و بیدردی
دهد و آنها را در شعر خود درج کند
خوش است آبی اما «درد بیدردی
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عالجش آتش است» ...
مهربان دریا! امان از موجهای خشم تو
وای اگر بر دشمن احمد بیفتد چشم تو (موال)34 :
ظرافتهــای محبتــی در بحبوحــۀ نبردهــا ،از
شیرینکاریهای صرافان است:
تیغ با آن وزن در دستان تو مثل پر است
پر در آوردهســت ،حق دارد ،به دست حیدر است
(موال)38 :
تأویل معنوی صحنههای خونین نبرد نیز از زیباییهای
حماسههای صرافان است .ابیات زیر از صحنههای جنگ
خندق انتخاب شدهاند:
تیغ من در دستهایم نه که در دستان اوست
پران اوست
یت اِذ َر َم َ
«ما َر َم َ
یت»م ،تیر من ّ
این «یداهلل» است بیرون میکشد شمشیر را
دست حق است اینکه در چلّه نهاده تیر را
قلب حق در سینۀ من در پس این جوشن است
جنگ با قهار تکلیفش از اول روشن است ...
بران بود ،اما تیغ ایمان را زدی پــای او نــه،
تیغ ّ
پایههای کفر و عصیان را زدی
پای آن دیو سیه از روی زانو شد دو نیم
چیست پا؟ وقتی نیاید در صراط مستقیم (موال)39-36 :
سه بیت نخست از ابیات فوق ،رجزخوانی موالست
و دو بیت بعد مربوط به جایی اســت که پای عمرو
بن عبدود قطع میشــود .تعبیر دیو سیه برای عمرو
بسیار سنجیده است .دیو سپید ،بزرگترین حریف
رستم در شاهنامه است .رســتم ابتدا پای او را قطع
میکند و ســپس او را میکشــد .دقیقا مثل جنگ
امیرالمؤمنین (ع) بــا عمرو که قدرتمندترین حریف
موالست و به همین شیوه کشته میشود .اینکه آن
دیو با تمام پلیدیاش هنوز «سپید» است ولی عمرو
«سیاه» نامیده شده ،ظرافت دیگری در کار صرافان
است .حسن تعلیل پایانی که علت قطع پا را در صراط
نبودن عنوان میکند نیز بر جذابیتهای کار افزوده
است .هنوز متوجه شدهام که چرا صرافان در ویرایش
این اثر «دیو ســیه» را حذف کرده و در «حیدرانه»
مصراع را به این شــکل آورده اســت« :پای از ره
ماندهاش از روی زانو شد دو نیم» (حیدرانه.)51 :
صرافــان در دفتر «موال» به مرثیهســرایی روی
آورده است؛ اما در دو دفتر آهو و حیدرانه مرثیهسرا
نیست و اگر هم بخواهد روضهای بخواند ،آن را در
پوستهای حماسی پنهان میکند .در شعر «با عباس»،
امیرالمؤمنین (ع) فنون رزم را این گونه به حضرت

عباس (ع) آموزش میدهد:
نور چشمان علی! پیش پدر چرخی بزن
شیر من! شمشیر را باال ببر چرخی بزن
این چنین با هر دو دستت تیغ را حرکت بده
دست چپ را هم به وزن تیغ خود عادت بده
فکر کن هر حالتی بر جنگ حاکم میشود
دست چپ ،عباس من! یک وقت الزم میشود
بیتقاب ای جلوۀ حسن خدادادی نجنگ
ی خود فوالدی نجنگ (حیدرانه)39 :
سعی کن تا میشود ب 
از مختصات مهم شــعر حماســی ،واژگان فخیم و
تراشخورده است که البته شعر صرافان در این زمینه
قدرت چندانی ندارد و حتی گاهی خطا دارد؛ چنآنکه
در بیت آخر شعر فوق ،طبق قواعد دستور باید میگفت:
«سعی کن نجنگی» نه «سعی کن نجنگ».
اعتقادات شیعی:
از نقاط قوت صرافان ،فهم عمیق و صحیح مفهوم
امامت است .پیشــتر در مقالۀ «سطوح درک مفهوم
امامت در شــعر آیینی معاصر» ده سطح شناخت و
معرفت معرفی شده است .بر طبق آن تقسیمبندی،
صرافان در بیشتر ســطوح ،خصوصا «تأویل قرآن»،
«خلقت نوری» و «حضور در خلقت» شــعر دارد و
گاهی نیز متعرض سطح غلو میشود که البته اغلب
در ویرایش نهایی حیدرانه تصحیح و تلطیف شــده
است .پیشتر ابیاتی از شعر غدیر و سطح تأویل قران
کریم را دیدیم .اینک ابیات زیــر را مرور میکنیم
که از زبان خود موالست و جایگاه ایشان در خلقت
موجودات در عوالم پیشین و نیز همراهی ایشان با انبیا
و صالحان امم گذشته را بیان میکند:
ماهرویی که نور مینوشاند به شما در الست من بودم
ناخدایی که اهل عالم را با خدا کرده مســت من
بودم
من علــی ،از علی چه میدانی؟ مــن علی ،معنی
مسلمانی
پادشاهی که کنج ویرانی با گدایان نشست من بودم
عشق نسلی به نســل با من بود آدم از روز وصل
با من بود
عالم از ذات و اصل با من بود تا جهان بود و هست ،من
بودم (حیدرا نه)76 :
توحید:
چنانکه پیشتر هم ذکر شــد ،صرافان از معدود
شاعران آیینی اســت که با خدای متعال هم حرفی
دارد و چند شعر مناجاتی در سرودههایش به چشم

میخورد .اغلب خیلی معمول و متعارف نیایش و اعتراف میکند؛ اما پیش میآید
که پا از حریم عادات فراتر گذارد و این گونه با خداوند سخن بگوید:
پروردگار! حضرت ایوب خسته شد دستان نوح از ترک چوب خسته شد
موسی به طور آمده ،او هم شبیه تو از قوم پر بهانۀ یعقوب خسته شد
انوار گرم مهر تو کو؟ سینه دیگر از اذکار بینتیجۀ مکتوب خسته شد
پروردگار! مثل همیشه مرا ببخش یک لحظه باز این پسر خوب خسته شد (آهو)101 :
در پایان همین شــکایت مؤدبانه هم میبینیم که این «پســر خوب» عذرخواه
است و به مسیر متعارف باز میگردد .از نکات گفتنی در توحید صرافان ،غلوهای
گاهوبیگاه اوست که اغلب پوشیده و ضمنی بیان میشوند:
دل شد از این حماسه بیپروا
حسبنا اهلل و حسبنا الزهرا (موال)68 :
باز «من» دارد از آن دور تهی میآید
آنکه میآید از آن دور جنازه است ،رضا!
زنده شد پیش نگاهت تو خدایش شدهای
کفر «خورشید» پرستان پر راز است ،رضا! (آهو)35 :
این موارد نادر ـکه به هر روی قابل توجیه هســتند و غلو صریح محســوب
نمیشوندـ در دفتر پیراستۀ «حیدرانه» اصالح شدهاند .خود صرافانکه در مقدمه
نگاشته :شعرهایش در این دفتر «در ســایۀ محبت اهل ادب ،مؤدبتر» شدهاند،
ظاهرا به همین ادب شــرعی اشــاره دارد .در «حیدرانه» ادب اینگونه رعایت
میشود:
علی پرست نفهمیدهست که تو «شبیه» خدا هستی
چرا که آینه هم اینقدر نشان نداده شباهت را (حیدرانه)71 :
او «مع الحق» گفت و از آن روز ما را میکشند دار ما خرمافروشان ،حلقۀ موی
علی (حیدرانه)16 :
در این بیت ،به تناسب «دار» و «میکشند» ،خواننده منتظر «انا الحق» است که
کفرآمیز است؛ اما با «مع الحق» مواجه میشود که عین ایمان است و برگرفته از
ع ال ْ َحقِ َو ال ْ َحقُّ َم َعه» (امالی)89 :
ي َم َ
حدیث نبویَ « :علِ ٌ
حسن ختام این یادداشت ابیاتی از شعر «مو به مو» است که مباحث حماسه و
عاطفه ،تضمین مأثورات ،اعتقادات و توحید را به خوبی نشان میدهد:
پیچ و تاب راه عشق از پیچ و تاب زلف توست
لیله القدر آن هزارش با حساب زلف توست
سر «سبحان الذی اسرا» شب گیسوی توست
آیۀ «ان ّا فتحنا» نقش بر بازوی توست
تیغ کج شد عاشقانت را «صراط المستقیم»
علی یا عظیم»
یک دعا داریم ،آن هم« :یا ُّ
هر چه داریم از تو داریم از الست ای بوتراب
گفت حق« :ان ّا َخلَقناکم ـ َخلَقنا ـ ِمن تراب»
«سقاهم رب ُّ ُهم» هستی علی!
ساقی بزم َ
از همان روزی که پیمان پای خم بستی علی!
من نه آناللهیام ،موال! نه ایناللهیام
جای من امن است در ایمان ،امیناللهیام (حیدرانه)22 :
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