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»یــک نویســنده در هــر شــرایطی کــه باشــد، چــه گمنــام چــه موقتــا مشــهور، چــه در چنــگال زنجیرهــای اســتبداد 
و چــه عجالتــا بهــره منــد از آزادی بیــان، تنهــا بــه شــرطی مــی توانــد بــا جامعــه ای کــه بــه او معنــا مــی دهــد 
ــرد:  ــه، بپذی ــه او در آن نهفت ــت حرف ــه عظم ــئولیتی را ک ــوان دارد دو مس ــه در ت ــا ک ــا آنج ــه ت ــود ک ــراه ش هم

خدمــت بــه حقیقــت و خدمــت بــه آزادی...«  )آلبرکامــو( 
ســپاس پــروردگاری را کــه در آیــات متقنــش بــه »نــون و القلــم« ســوگند خــورد و بــر داوود و موســی و عیســی 
و محمــد، زبــور و تــورات و انجیــل و قــرآن را اعطــا نمــود تــا چــون مشــعلی هدایــت گــر باشــند گمراهــان را و 

یــاور باشــند ســتم دیــدگان را و عقوبــت کننــد ســتمگران را.
و در ســتایش قلــم و نویســنده، همیــن بــس کــه خداونــد وحیــش را  مکتــوب بــر رســوالنش ابــالغ کــرد تــا بمانــد 

و چــون فانوســی روشــن گــر باشــد نســل آدم را.
و در حقیقــت عظمــت و اهمیــت قلــم و نوشــتن در همیــن اســت کــه بمانــد و نیــات و افــکار ارزشــمند و البتــه 
نیــات و افــکار پلیــد و حقیــر را در جریــده عالــم ثبــت کنــد و بــرای آینــدگان بــه یــادگار بگــذارد تــا بنشــینند و 

تدبــر کننــد در صــدق و عــدم صــدق افــکار و اندیشــه هــا.
و امــا یــک نویســنده، مــی توانــد در خدمــت بــه آزادی و عدالــت و حقیقــت و عشــق چنــان جنگجویــی، قلــم بزنــد 
و یــا مــی توانــد خــود را اســیر دســت هــای اســتبداد و ظلــم و باطــل کنــد. و بــس خطرناکنــد دســته دوم چــرا کــه 
فکــر و اندیشــه شــان را بــه تــاراج گذاشــته و بــه بهــای ثــروت و جــاه مــی فروشــند. چنــان کــه همــواره در تاریــخ، 
بــوده و هســتند نویســندگان و شــاعرانی کــه بــه بهــای صلــه ای ناچیــز در رســای پادشــاهان و قــدرت باطــل قلــم 
فرســایی کــرده و جانشــان را کــه نــه ،بلکــه بدتــر ار آن فکــر و روحشــان را در طبــق اخــالص در راه ظلــم و ســتم 

و باطــل قــرار دادنــد.
ــر بــدل بــه وســیله و اســباب شــد. شمشــیری شــد کــه گاه در دســت آزاد اندیشــان بــود و گاه  و بدبختانــه هن
ــو پدیــد آمدنــد امــا هنــوز هنــر  در خدمــت ظلــم و ســتم. هــر چنــد هــر چــه جلوتــر رفتیــم هنرهــای بدیــع و ن
نویســندگی نفــس مــی کشــد. حــال بمانــد اینکــه ایــن نفــس گاهــی بــه شــماره مــی افتــد! نگاهــی بــه آمــار 
فاجعــه بــار مطالعــه کتــاب و فــروش پاییــن رســانه هــای مکتــوب بــه خوبــی ایــن نفــس بــه شــماره افتــاده 

را تاییــد مــی کنــد.
امــا بــر خــالف نظــر صاحبــان امــر، معتقــدم هنــر نویســندگی مــی توانــد در رســانه هــای غیــر مکتــوب و مجــازی 

بــه خوبــی متجلــی شــود؛ اگــر بگذارنــد و اگــر بخواهنــد! بگذریــم...
نشــریه »هامــون« کــه نشــریه ای فرهنگــی ادبــی اســت و تقدیــم نــگاه هــای شــما عزیــزان و مخاطبــان فهیــم 
مــی شــود، حاصــل تــالش مــن و دوســتان و همــکاران گرانقــدرم مــی باشــد کــه تمــام مشــغله هایــی کــه 
زندگــی یــک دانشــجو دســت خــوش آن اســت، نتوانســت عشــق بــه نوشــتن و آگاهــی و شــعر و شــعور را در 
قلــب و ذهنشــان  خامــوش کنــد و مشــتاقانه و بــی چشــم داشــت، ابتــدا بــه احتــرام خودشــان و ســپس بــه 

احتــرام شــما عزیــزان قلــم بــه دســت گرفتنــد تــا »نشــریه هامــون« متولــد شــود. 
بــه ماننــد هــر کــودک تــازه متولــد شــده، دچــار لغــزش هــا و کــم و کاســتی هایــی و تشــنه یادگیــری 

هســتیم کــه نقــد شــما عزیــزان مــا را بــه بلــوغ مــی رســاند. نقــد یکایــک شــما را بــه جــان و دل 
مــی خریــم و مشــتاق همــکاری دانشــجویان عالقمنــد »دانشــگاه بیرجنــد« هســتیم. 

» ای دل ز عبیر عشق، کم گوی  /  خود بو برد آنکه یار باشد!   )حضرت موالنا(
ارادتمند شما.   

  مجتبی ملکی/ سردبیر »نشریه هامون« 

پیش گفتار
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»و سرانجام تولد هامــون...!
ــدا  ــود را ج ــی دارد، خ ــت م ــیار دوس ــه بس ــزی ک ــان از چی » انس
ــی  ــا نم ــد، در اوج تمن ــی خواه ــتن نم ــازد. در اوج خواس ــی س م
ــه  ــد ک ــی خواه ــال م ــن ح ــا در عی ــی دارد ام ــت م ــد. دوس خواه
متنفــر باشــد. امیدواراســت کــه امیــدوار نباشــد! همــواره بــه یــاد 

ــد...« ــوش کن ــد فرام ــی خواه ــه نم ــی آورد ک م
زمانــی کــه اول بــار، جمــات بــاال از زبــان خســرو ســینمای ایــران 
ــدای  ــا ص ــه ب ــی ک ــا زمان ــد، ی ــه ش ــون« گفت ــینمایی »هام در س
ــن  ــای ای ــه کج ــا ، ب ــه ه ــا آویخت ــه:« م ــر آورد ک ــاد ب ــد، فری بلن

شــب تیــره بیاویزیــم قبــای ژنــده و کپــک زده خــود را؟« مبهــوت 
بــازی تماشــایی »خســرو شــکیبایی« و البتــه فیلــم فــوق العــاده 

ــی« شــدم. ــوش مهرجوی ی »دار
ــش  ــاب نام ــی و انتخ ــریه ای ادب ــت از نش ــی صحب ــا وقت بعده
ــی  ــم مهرجوی ــون« فیل ــد هام ــرات »حمی گاه خاط ــود آ ــد، ناخ ش
برایــم زنــده شــد. حمیــد هامونــی کــه گرچــه دچــار یــأس فلســفی 
و بــه قــول خــودش دســت و پــا زدن در منجــاب بــود، امــا ســخت 
شــیفته ادبیــات و کتــاب بــود و انــگار بــه نوشــتن اعتیــاد داشــت!
یاچــه ای کــه حــال و روزش اگــر چــه بــه لطــف آســمان  و یــاد در
ــا  ــه ای ب ــتمر، فاصل ــای مس ــی ه ــی توجه ــا ب ــا ب ــده ام ــر ش بهت

ــد. ــده ش ــم زن ــدارد، برای ــه اش ن ــاع فاجع ــه اوض ــت ب بازگش
در هــر صــورت، مفتخریــم بــه تولــد نشــریه ای ادبــی کــه ســعی 
دارد در ورطــه تکــرار ســایر نشــریه هــای ادبــی دانشــجویی نیفتــد 
و ادامــه ای بــر کلیشــه هــای قبلــی نباشــد! خاصــه کام اینکــه 

یــم حــرف هــای تــازه ای بــرای گفتــن داشــته باشــیم. ، ســعی دار
نشــریه هامــون، شــامل بخــش هــای شــعر، داســتان کوتــاه، 
دلنوشــته، نقــد ادبی،معرفــی کتــاب، معرفــی نویســنده و بخــش 
ــوید. در  ــی ش ــنا م ــا آش ــا آنه ــه ب ــه در ادام ــت ک ــای دیگریس ه
ــر اســتفاده از پتانســیل  تمامــی بخــش هــای ذکــر شــده، ســعی ب

اعضــای تحریریــه، کــه همگــی از دانشــجویان عاقمند و مســتعد 
ــکاری  ــتاق هم ــون مش ــریه هام ــت. نش ــوده اس ــند، ب ــی باش م
ــزان مــی  ــا ســایر دانشــجویان عاقمنــد مــی باشــد و شــما عزی ب
توانیــد مطالــب و دیــدگاه هــای خودتــان را از طریــق راه ارتباطــی 

ــد.  ی ــان بگذار ــریه، در می ــردبیر نش ــا س ــده، ب ــی ش معرف
در پایــان کام جــا دارد از دو حادثــه تلــخ کــه ایــن روزهــا گریبــان 

گیرمــان شــده یــاد کنــم. 
ــن مــاه اســت،زندگی عــادی و آرامــش  ــا کــه بیــش از چندی کرون
ــان  ــز، ج ــون آمی ــان جن ــه و همچن ــازی گرفت ــه ب ــا را ب ــی م روان
ــده  ــن میهمــان ناخوان ــا ورود ای ــرد. زندگــی ســخت مــا ب مــی گی
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، ســخت تــر هــم شــده. امــا فرامــوش نکنیــم، همیشــه افــرادی بــوده و هســتند کــه اوضــاع معیشتشــان، فاجعــه بــار بــوده و در ایــن 
روزهــای رکــود، بدتــر هــم شــده. مبــادا هــم نوعــان و هــم وطنانــی کــه گاهــی حتــی تــوان خریــد ماســک هــم ندارنــد را فرامــوش کنیــم، 

کــه بــه انــدازه کافــی فرامــوش شــده انــد!
قهرمانــان ســفید پوشــی کــه در قامــت پرســتارهایی فــداکار، از جانشــان گذشــته و عاشــقانه بــه درمــان بیمــاران کرونایــی مــی پردازنــد 

نیــز خســته انــد. بــا رعایــت حداقــل نــکات بهداشــتی، خــود بــاری بــر دوش خســته و رنجورشــان نشــویم.
امــا در ایــن روزهــای تلــخ، محمــد رضایــی را از دســت دادیــم کــه در کنــار فردوســی و حافــظ و ســعدی، نمــاد فرهنــگ و هنــر ایرانــی 
بود.اســتاد شــجریان، نامــش را تــا ابــد بــر تــارک موســیقی و فرهنــگ ایرانــی حــک کــرده و تنهــا افســوس و افســوس کــه تــا وقتــی در 
کنارمــان بــود، قــدرش را ندانستند.اســتادی متواضــع کــه همچــون حافــظ در شــعر، موســیقی ایرانــی را بــه تمــام دنیــا معرفــی کــرد. 

دیگــر چــه بگویــم کــه در وصفــت نگفتــه باشــند؟
یــای خدمــات جاودانــه  یــم یــاد »اســتاد شــجریان« را و ســعی مــی کنیــم در شــماره هــای آتــی نشــریه، قطــره ای از در گرامــی مــی دار

ایــن هنرمنــد جاودانــه را بــه نــگارش در آوریــم.
در پایان شما عزیزان دانشجو را به خوانش شماره نخست »نشریه هامون«  دعوت کرده و سامتی یکایکتان را آرزومندم.

»مجتبی ملکی«
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اشعار 
ماییم و نوای بی نوایی

دانیم که توهم حریف مایی
گاهی تو شبیه الکچری ها

هرچند که به سبک آنوری ها
گاهی ز جنون تو میزنی گپ
گاهم در بیوت سینگل نمایی

تو هر در میزنی باشی خفن طور
یبا تو دروغین خوب مایی چه ز

تو آن گویی ک تا دائم چو اسیری
به دست هم وطن دائم غمینی

ولی کی میکنی باور تو جانم؟
که هردم چه؟ دمادم در فریبی
تو هرسازی که بنوازند حریفی
گمانم از نخستت هم نحیفی!

تو هر قوم و قبیل را خواستاری
کنی از هر قشونی پاسداری
خدایا کن تو ایامی به کامش
دمی تا که نبرد تسمه تایمش

)جمیله محمدی(
 

زماِن دفنم اگر دود برُشد از کفنم
کنده از غم و ِمَحنم عجب مدار که آ

چنان تمام جهان غرِق جنگ و آشوبم
لباِس سوگ به تن می کنم، چنان وطنم

ز فرط عشق چو آتشفشان، شرربارم
ببین چگونه غزل میتراود از دهنم

تمایلی نه به خاک و نه آسماِن کسی
که من زمیِن خودم، آسماِن خویشتنم

اگرچه خسته ام و دلشکسته ام اما
قسم به سرو! که با صد تبر نمی شکنم

یزی( )عمار کار

گاهی نمیدانم مقصد را
یا که مقصد هم نمیداند مهمان را

نه خبر از راه طویل دارم
نه هراس موانع در راه را

میروم تا که کمی بخشم اکسیرش
تا که بیارایم سر و جان را

عطر زندگی شاید ببخشایم
یا که بدرد آرم من وجودش را

تنها امید زندگی دارم
شاید ک بنوازم دل و جان را

یاکه بیارایم زلف تقدیری
تا که بیفشاند عطر مشک سارا

)جمیله محمدی(

حِس غریبِی مرا بیگانه می فهمد فقط
تنهایِی این خانه را ویرانه می فهمد فقط

گیسوی خود را بی هوا وقتی پریشان می کنی
حِس پریشان بودنم را شانه می فهمد فقط

این عشق آتش می کشد... آتش گلستان می شود
احساِس ابراهیم را پروانه می فهمد فقط

هم قدِر عشقت را بدان هم در پناهش جان بده
شیرینِی یک سقف را بی خانه می فهمد فقط

هرچند در چشِم شما عاشق شدن دیوانگی ست
دانایِی دیوانه را دیوانه می فهمد فقط

یزی( )عمار کار
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مرا به چشم »ُاخّوت« نگاه می انداخت 
همان کسی که »برادر« به چاه می انداخت

و عشق باز به دنبال سوژه ای تازه
نظر به روی مِن روسیاه می انداخت

تمام مقصدم از عاشقی همان ماهی ست
که دیدن اش همگان را کاه می انداخت

شکست ، مدعی آیینه های دنیا را
به این خیال که خط روی ماه می انداخت

همان کسی که مرا توبه داده بود از عشق
دوباره داشت مرا در گناه می انداخت

یزی( )عمار کار

چه شعرها که نگفتیم و چون زبانه شدند
یانه شدند به جان و بر دِل ما زخِم تاز

ز بس که نقِش غمت بر دل است پنداری
جداره هاش جداِر نگارخانه شدند

جگر ز شوق تو خون شد، انارها در دل
چو گیسواِن تو در شانه دانه دانه شدند

ز داِغ هجِر تو تنها نه ما، که در این شهر
تماِم فاخته ها هم بی آشیانه شدند

یر  و  زبر کرده کِل دنیا را غِم تو ز
چنانکه َقهَقِهه ها هق هِق شبانه شدند

یزی( )عمار کار

گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و اطراف باغ را
چون شیشه های دیده ما پرگاب کن

ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد
ساقی به دور باده گلگون شتاب کن

بگشا به شیوه نرگس پرخواب مست را
و از رشک چشم نرگس رعنا به خواب کن

)حضرت حافظ(

بنشینیم و بیندیشیم
این همه با هم بیگانه

این همه دوری و بیزاری
به کجا آیا خواهیم رسید آخر ؟

و چه خواهد آمد بر سر ما 
با این دلهای پراکنده؟

جنگلی بودیم
شاخه در شاخه همه آغوش
یشه همه پیوند یشه در ر ر

وینک انبوه درختانی تنهاییم
مهربانی به دل بسته ما مرغی ست

کز قفس در نگشادیمش
و به عذری که فضایی نیست

ین باغ خزان خورده وندر
جز سموم ستم آورده

هوایی نیست
ره پرواز ندادیم ...

)هوشنگ گلشیری(
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و این منمو این منم
زنی تنها در آستانه ی فصلی سردزنی تنها در آستانه ی فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین در ابتدای درک هستی آلوده ی زمین 
و یاس ساده و غمناک آسمان و یاس ساده و غمناک آسمان 

و ناتوانی این دست های سیمانی و ناتوانی این دست های سیمانی 
زمان گذشت زمان گذشت 

زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت 
چهار بار نواخت چهار بار نواخت 

امروز روز اول دی ماه است امروز روز اول دی ماه است 
من راز فصل ها را می دانم من راز فصل ها را می دانم 

و حرف لحظه ها را می فهمم و حرف لحظه ها را می فهمم 
نجات دهنده در گور خفته است نجات دهنده در گور خفته است 

و خاک، خاک پذیرندهو خاک، خاک پذیرنده
اشارتیست به آرامش اشارتیست به آرامش 

زما گذشت و ساعت چهار بار نواخت زما گذشت و ساعت چهار بار نواخت 
ای یار ای یگانه ترین یار ای یار ای یگانه ترین یار 

چه ابرهای سیاهی در انتظار روز چه ابرهای سیاهی در انتظار روز 
میهمانی خورشیدندمیهمانی خورشیدند

)فروغ فرخزاد()فروغ فرخزاد(
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ــکل  ــتم ش ــی خواس ــط م فق
ــم! ــودم باش خ

)نگاهی به مسیر ادبی کارنامه »محسن چاوشی«( 

چنــدی پیــش، دوبــاره و چنــد بــاره »محســن چاوشــی« بــه تیتــر 
ــوم  ــار آلب ــا انتش ــار ب ــن ب ــد. ای ــل ش ــیقی تبدی ــازار موس اول ب
عجیبــی تحــت عنــوان »بــی نــام« کــه از عنوانــش هــم مــی تــوان 

ــو و بدیعیســت. ــر ن حــدس زد اث
آلبومــی کــه هــر چنــد بــر پایــه ی اشــعار کهــن ســاخته و پرداختــه 
شــده اســت امــا ظرفیــت هــای جدیــدی از ادبیــات کهــن را بــرای 

مخاطبیــن هویــدا مــی کنــد.
بــه بهانــه انتشــار ایــن آلبــوم بــه بررســی کارنامــه ی »چاوشــی« 
یم؛چــرا کــه بــدون اغــراق چــه  از منظــر شــعر و ادبیــات مــی پرداز
بخواهیــم و چــه نخواهیــم، آثــار ایــن خواننــده تاثیــر بــه ســزایی در 

شــناخت عامــه مــردم از ادبیــات کاســیک داشــته و دارد.

ُخُنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش 
بنماند هیچش اال هوس قمار دیگر 

)موالنا، آلبوم بی نام(

محســن چاوشــی در ســال 1382 و بــا انتشــار آلبــوم غیــر رســمی 
» نفریــن« فعالیــت حرفــه ای خــود را آغــاز کرد.آلبومــی بــا ترانــه 
هایــی ســاده و معمولــی کــه از ایــن حیــث تفــاوت چشــمگیری بــا 

آثــار خواننــده هــای دیگــر نداشــت. 
ــر  ــات فاخ ــی از ادبی ــه های ــز رگ ــوم اول نی ــان آلب ــد در هم ــر چن ه
ــی  ــات تکان ــی ادبی ــای اهال ــاخک ه ــاید ش ــد و ش ــی ش ــد م دی
خــورد وقتــی شــعری از »حمیــد مصــدق« را از حنجــره ی زخمــی 
جوانــی شــنیدند. امــا هنــوز بــرای قضــاوت خیلــی زود بــود چــرا 
کــه یــک قطعــه در یــک آلبــوم نمــی توانــد نویــد ســبک جدیــدی 

ــه مخاطــب بدهــد. ــه و موســیقی را ب از تران
» گاه می اندیشم،

خبر مرگ مرا با تو چه کس گوید؟
آن زمان که خبر مرگ مرا 

از کسی می شنوی، روی تو را 
کاشکی می دیدم...

من به خود می گویم: 
چه کسی باور کرد 

جنگل جان مرا 
آتش عشق تو خاکستر کرد..«
)حمید مصدق ، آلبوم نفرین (

آلبــوم هــای »چاوشــی« یکــی پــس از دیگــری منتشــر مــی شــد 

و غالــب ترانــه هــای »چاوشــی« بــه قلــم جــوان هــا نوشــته مــی 
شــد. جــوان هایــی کــه بــه مــرور قلمشــان پختــه تــر مــی شــد و 
ــه  ــر از جمل ــیک ت ــای کاس ــب ه ــرایی در قال ــه س ــر تران ــاوه ب ع

غــزل هــم طبــع آزمایــی مــی کردنــد. 
»حســین صفــا« و » امیــر ارجینــی« را شــاید بتــوان ســرآمد ترانــه 
ســراهای محســن چاوشــی دانشــت کــه قلمشــان را تکــرار نمــی 
کردنــد و در جــا نمــی زدنــد. چاوشــی نیــز گویــا تمرکــزش را روی 
همیــن دو نــام گذاشــته بــود. چندیــن ســال بــه همیــن منــوال طــی 
شــد و بــوی تکــرار فضــای شــعری، بــه مشــام مخاطــب هوشــمند 

ادبیــات مــی رســید.
ــن  ــرار از ای ــرای ف ــی ب ــاش های ــن ت ــن بی ــی در ای ــه چاوش البت
تکــرار مــی کــرد کــه غالبــا بــا توفیــق همــراه نبــود. اجــرای شــعر 
ــاش  ــن ت ــده« از همی ــکاووس یاکی ــته« از »کی ــوالی شکس »ل
ــی  ــا هوش ــد ب ــر هنرمن ــه ه ــت ک ــود. اینجاس ــق ب ــا موف ــای ن ه
تصمیــم بــزرگ هنــری اش را مــی گیــرد و عیــار درک هنــری اش 

ــود. ــی ش ــخص م مش
» بازم اجازه بده 
بهت سام کنم 
نگو باهام قهری

با اینکه می دونم 
تو بی اجازه ترین 

عاشق این شهری...«
)حسین صفا، آلبوم حریص(

ــرد.  ــاس ک ــر را احس ــه تغیی ــاز ب ــی نی ــه خوب ــی ب ــن چاوش محس
احساســی کــه بــه انتشــار آلبــوم »مــن خــود آن ســیزدهم« ختــم 
ــا اشــعاری از موالنــا، وحشــی بافقــی، شــهریار،  شــد. آلبومــی ب
خیــام و بابــا طاهــر. اتفــاق میمــون و خوشــایندی کــه باعــث شــد 
هــر یــک از ایــن اســامی، جهــان شــاعرانه ی جدیــدی را بــه روی 

ــاپ بگشــاید. مخاطــب موســیقی پ
ــا  ــی ب ــنایی چندان ــا آش ــد و طبیعت ــا جوانن ــه غالب ــی ک مخاطبان
ــد و طبیعــی ســت کــه آلبــوم  جهــان بینــی شــاعران کهــن ندارن
ــوب از آب  ــبختانه خ ــم خوش ــه کار ه ــد. نتیج ــی باش ــو و بدیع ن
در آمــد و بــا اســتقبال مخاطبیــن همــراه شــد. بــه مــرور در آلبــوم 
هــا و تــک آهنــک هــای بعــد هــم ایــن رونــد ادامــه پیــدا کــرد و 
عــاوه بــر شــاعران فــوق، اشــعار شــاعران کهــن دیگــری از جملــه 
حافــظ ، ســعدی ، نظامــی ، فصیــح الزمــان شــیرازی و... هــم از 

حنجــره ی خلیــده ایــن خواننــده شــنیده شــد.
» شیرمردا تو چه ترسی ز سگ الغرشان 
برکش آن تیغ چو پوالد و بزن بر سرشان 

چون ملک ساخته خود را به پر وبال دروغ 
همه دیوند که ابلیس بود مهترشان » 
) موالنا ، آلبوم من خود آن سیزدهم( 
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ــا بــه خوبــی راه ادبــی آثــارش را پیــدا  محســن چاوشــی کــه گوی
ــان ادبیــات معاصــر هــم  ــه ســراغ خوب ــن ب ــن بی ــود در ای کــرده ب
ــر  ــی اکب ــی، عل ــین پناه ــه حس ــی از جمل ــم معاصران ــت. اس رف
ــار  ــم در آث ــی و... ه ــین غیاث ــی ، حس ــه بمان ــار، روزب ــی تب یاغ

ــود. ــی ش ــده م ــی دی چاوش
از طرفــی حســین صفــا هــم حــاال بــه یــک شــاعر و ترانــه ســرای 
صاحــب ســبک و پختــه تبدیــل شــده اســت و چنــان یارغــاری، در 

تمــام ایــن ســال هــا بــا چاوشــی همــکاری داشــته و دارد.
بُبر به نام خداوندت 

که لطف خنجر ابراهیم 
به تیز بودن احکام است 

نبخش مرتکبانت را 
تو حکم واجب االجرایی 

و عشق، جوخه اعدام است...«
)حسین صفا ،آلبوم ابراهیم (

قطعــا اگــر امــروز در خیابــان از جوانــان بخواهیــم تــا یــک بیــت از 
موالنــا یــا حافــظ و ســعدی بخواننــد، جــواب هــای بهتــری نســبت 
ــن  ــل توجهــی از ای ــم و قســمت قاب ــه ده ســال پیــش مــی گیری ب
پیشــرفت را مدیــون محســن چاوشــی هســتیم؛ کاری کــه ده هــا 

ســازمان فرهنگــی عریــض و طویــل از انجــام آن عاجزنــد.
محســن چاوشــی بــه عنــوان یــک خواننــده پاپیــوالر بــا رفتــن بــه 
ســمت آثــار بــزرگان ادبیــات کهــن نشــان داد کــه هنــوز هــم مــی 
ــی  ــل اعتنای ــار قاب ــید و آث ــن نوش ــات که ــخور ادبی ــوان از آبش ت
ــود  ــن ب ــه ای ــر روی ــن تغیی ــه ای ــه کرد.نتیج ــب عرض ــه مخاط ب
کــه توجــه عامــه مــردم بــه ســمت ادبیــات کهــن ، ایــن گنجینــه 

ــده ، جلــب شــد. مغفــول مان
دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم 
باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم 
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی« 

)سعدی ، آلبوم بی نام (
البتــه محســن چاوشــی در ایــن چنــد ســال اشــتباهاتی هــم 
ــم  ــل چش ــر قاب ــه نظ ــه ب ــت ک ــعار داش ــاب اش ــش و انتخ در خوان
ــعری  ــا ش ــم« ب ــه »رمیدی ــال در قطع ــرای مث ــد. ب ــی آی ــی م پوش
از وحشــی بافقــی ، مصــرع » رم دادن صیــِد خــود از آغــاز غلــط 
بــود« را » رم دادِن صیــد، خــود از آغــاز غلــط بــود« خوانــده اســت 

ــه اســت. یخت ــم ر ــه ه ــا وزن را ب کــه طبیعت
ــا شــعری از نظامــی، کلمــه » ایــدر  ــا مثــا در قطعــه »دلبــر« ب ی
ــن  ــاید بزرگتری ــت. و ش ــرده اس ــظ ک ــدر« تلف ــتباه »ِای ــه اش » را ب
ــم  ــه اس ــوان را ب ــاعر ج ــک ش ــزل ی ــه غ ــود ک ــا ب ــتباهش آنج اش
شــهریار منتشــر کــرد. البتــه ایــن مــوارد زمانــی قابــل اغمــاض تر 

مــی شــود کــه بدانیــم خواننــده هــای دیگــر هــم از ایــن اشــتباهات 
ــمت  ــان » قس ــب محبی ــوم » حبی ــال مرح ــرای مث ــد؛ ب ــته ان داش
هایــی از غــزل » خرچنــگ هــای مردابــی« از محمــد علــی بهمنی 
و قســمت هایــی از غــزل »نفســم گرفــت« دکتــر شــفیعی کدکنــی 

را اشــتباه خوانــده اســت.
و یــا خواننــده هــای ســنتی تــر مــا همچــون »همایــون شــجریان« 
و »علیرضــا قربانــی« گاف بزرگــی در انتســاب شــعری بــه 

ــد. ــاج« دادن ــنگ ابته »هوش
ــارش را  ــی آث ــیر ادب ــی مس ــن چاوش ــای کار محس ــه اینج ــا ب ت
ــا دو شــعر ضعیــف  ــاگاه ب ــه ن هوشــمندانه طــی کــرده بــود کــه ب
بــه نــام هــای »شــرح الــف« و »او« بــه عرصــه بازگشــت. اشــعار 
یــادی مواجــه شــد. ســوال اینجاســت  سســتی کــه بــا انتقــادات ز
چــرا خواننــده ای کــه تــا اکنــون در انتخــاب شــعر ســرآمد 
خواننــدگان پــاپ بــود بــه یکبــاره بــا چنیــن اشــعاری بــه عرصــه 

ــت. بازگش
ــودش را  ــعار خ ــه اش ــم گرفت ــون تصمی ــت چ ــاده اس ــخ س پاس
ــز  ــبک نی ــن س ــا همی ــی ب ــم دارد آلبوم ــا تصمی ــد و گوی بخوان
منتشــر کنــد. البتــه هــر کســی مــی توانــد هــر چیــزی تولیــد کنــد 

ــت. ــاز اس ــگان ب ــرای هم ــز ب ــد نی ــای نق ــا فض ام
چیــزی کــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه در دو شــعر اخیــر تنزل 
ــا از ضعــف  ــده مــی شــود. اتفاقــی کــه ی ادبــی چشــم گیــری دی
ــه  ــه دلیــل آوردن ب ــا ب ــت دارد ی کلــی چاوشــی در شــاعری حکای
باســتان گرایــی بــرای تشــخص بــه زبــان و عــدم تســلط بــه زبــان 
کهــن رخ داده کــه در هــر دو حالــت نیــاز اســت شــاعر بــه شــاعری 

اش زمــان بدهــد تــا پختــه تــر شــود.
قــرار نیســت کســی از شــاعری منــع شــود امــا خــب بــه نظــر مــی 
ــد و  ــودش بنویس ــوت خ ــا در خل ــی فع ــت چاوش ــر اس ــد بهت رس
ــر بــارش خدشــه ای وارد  ــه کارنامــه هنــری پ ــا ب منتشــر نکنــد ت

نشــود.
یزی- فروردین 99  عمار کار
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داستان کوتاه 
سهم من از مسابقه

پــدرم مــردی بــود کــه بازوانــش  از شــدت کار قــوی و پاهایــش از 
ایســتادن هــای طوالنــی بــه درد آمــده بودنــد.

ــدن نبــودم، امــا اهــل   راســتش را بخواهیــد مــن اهــل درس خوان
ــی  ــن ب ــه ای ــود ک ــا ب ــکل آنج ــودم. مش ــم نب ــخت ه ــای س کاره
عرضگــی پــدرم را خشــمگین کــرده بــود و بــرای فــرار از طعنــه هــا 
و تمســخر هایــش کتــاب بــه دســت مــی گرفتــم تــا حداقــل بــا او 
بــه ســرکار نــروم؛ هــر چنــد کــه او حتــی بــا مدرســه رفتــن مــن  نیز 
مشــکل داشــت. مــی گفــت فقــط حــرف مفــت مــی چپاننــد بــه 
مغزهــای پوکتــان! پــول در کار آزاد اســت پســر! دکتــری و وکالــت 
بــرای بچــه پولــدار هــاس! بــرای همــان هایــی که اجــدادی کارشــان 

همیــن بــوده، نــه بچــه هــای مــن و امثــال مــن....
روزهایــم در مدرســه بــه بطالــت و خــواب و بــی حوصلگــی مــی 
گذشــت و گاه گــوش هایــم از فریــاد ناظمــی کــه دیگــر از او 
ــودم موجــودی  ــردم ســوت مــی کشــید. شــده ب حســاب نمــی ب
بــی آزار کــه ســودی بــرای خــود و اطرافیانــش نــدارد. مدتــی بــه 
ــزی...  ــرد پایی ــک روز س ــه  در ی ــا اینک ــت ت ــوال گذش ــن من همی
فکــر مــی کنیــد چــون از پاییــز گفتــم مــی خواهــم عاشــق شــوم؟! 
ــرای  ــف ب ــه در ص ــم آن روز ک ــم بگوی ــی خواه ــتان! م ــه  دوس ن
ــدون  ــه ب ــه همیش ــی ک ــرم و صندل ــار کاس گ ــار انتظ ــن ب اولی
منــت مــن را تحمــل مــی کــرد داشــتم؛ مدیــر مدرســه از مســابقه 
ــی مــن  ــی نصیــب جیــب هــای خال ــول خوب ــزه اش پ ای کــه جای
ــه  ــک لحظ ــون  ی ــدم، چ ــحال ش ــب خوش ــر داد. خ ــرد خب ــی ک م
خــود را برنــده احســاس کــردم امــا بعــد بــه خــود آمــدم و گفتــم 
مــن و کتــاب؟! گفتــم بیخیــال... امــا بــا خــود فکــر کــردم یــک 
ــود،  ــخره ب ــر مس ــش اگ ــدارد. فوق ــرری ن ــم ض ــان کن ــار امتح ب
ــورد  ــاب درم ــم ، کت ــی خواب ــدن م ــن خوان ــول در حی ــق معم طب
عشــق باشــکوه مــرد قدرتمنــد فرانســه، ناپلئــون بناپــارت نســبت 
ــن  ــود. مــن اهــل ای ــره ب ی ــا دوشــیزه دز یب ــار و ز ــی باوق ــه بانوی ب
داســتان هــا نبــودم، امــا آن چنــان غــرق قلــم  نویســنده شــدم کــه 
ــدم؛ پرســش نامــه را انجــام  در طــی یــک هفتــه داســتان را خوان
ــا  ــم، ام ــرار گرفت ــابقه ق ــدگان مس ــرکت کنن ــت ش دادم و در لیس
ــنه  ــه تش ــاف همیش ــر خ ــد؛ ب ــم نش ــا خت ــن ج ــه همی ــتان ب داس
ــر  ــا ب ــر ت ــره بگی ی ــان دز ــدن رم ــاره خوان ــودم. از دوب ــدن ب خوان
ــر  بلنــدی هــای بادگیــر امیلــی برونتــه... از طــرد شــدن جیــن ای
و عشــق اســتوار و جــذاب مــرد جنتلمنــی بــه او همچــون آقــای 
راچســتر... چــه خیــال هــا کــه در ذهنــم حــک مــی شــد و حاکــی 
از آن بــود کــه نویســنده ای در وجــود مــن دارد شــکل مــی گیرد و 
مــن ناخواســته و غافــل عاشــق نوشــتن مــی شــدم. یــک روز کــه 
ــدر  ــه پ ــا صــدای طلبکاران ــود ب ــم گرفتــه ب ــدن خواب درحیــن خوان

از خــواب پریــدم. کنایــه هــا و غرغــر هــا را کــه سانســور کنیــم، 
مــی رســیم بــه نجارخانــه پــدر و مــن نیــز مشــغول کار شــدم. ایــن 
یــرکار دربــروم. همچنــان خلقــش تنــگ و از من  بــار نشــد کــه از ز
ــر  ــا کمت ــا آنکــه مــن تمــام تاشــم را مــی کــردم ت خشــمگین. ب
بحــث کنیــم ســکوت کــردم و ایــن ســکوت جرقــه ای شــد بــرای 
ــودم  ــکات خ ــر از مش ــتانی بهت ــم داس ــتنم. گفت ــوع نوش موض
کجــا مــی توانــم پیــدا کنــم؟ هــم مــی توانــم کســی کــه داســتانم را 
مــی خوانــد بخندانــم و هــم مــی توانــم اورا بــه گریــه...! البتــه نه، 
آن قــدر قــوی نیســتم در نوشــتن، امــا بــه خشــم در مــی آورم... 
ــح درس را در  ــه کار روم. صب ــدر ب ــا پ ــر روز ب ــم ه ــم گرفت تصمی
ــتن  ــغول نوش ــا مش ــب ه ــپارم و ش ــن بس ــه ذه ــه ب ــان مدرس هم
ایــده هایــم شــوم. در مســابقه بــه خاطــر ازدحــام شــرکت کننــدگان 
ــران،  ــی ک ــانس ب ــز از ش ــن نی ــید و م ــی رس ــه کش ــه قرع کار ب
ــزه ام را پیــدا کــرده  ــدگان نبــود امــا مــن راه و جای نامــم جــزو برن
بــودم. بــا پولــی کــه از پــدرم بــه عنــوان دســتمزد مــی گرفتــم بــه 
ویراســتار مــی دادم تــا داســتانم نظــم بگیــرد. چندمــاه بــه همیــن 
ــوزی  ــش آم ــدر، دان ــرای پ ــری کاری ب ــن پس ــت. م ــوال گذش من
درســخوان بــرای مدرســه و نویســنده ای قابــل بــرای خــودم شــده 
بــودم. روزهــا گذشــت و اکنــون مــن نویســنده ای مشــهور بــرای 
همــگان از جملــه پــدرم بــودم. وقتــی مــی خوانــد، پدرســوخته ای 
یــر لــب مــی گفــت و طبــق معمــول مثــل همــه پــدر مادرهــا مــی  ز
گفــت:« اگــر بــر ســرت نمــی کوفتــم بــه اینجــا نمــی رســیدی!« 
خندیــدم و مــی گذشــتم چــون حالــم خــوب بــود و فهمیــده 
بــودم کــه اگــر بــه اینجــا رســیدم و کتابــم فــروش خوبــی دارد بــه 
یــادی هســتند کــه در  خاطــر اینســت کــه مثــل مــن نویســندگان ز
ــی خــود استعدادشــان شــکوفا نشــده و  ــاری و تنبل کارهــای اجب
ــد، امــا مــن  ــا مــن همــدرد و همــراه شــده ان ــدن کتــاب ب ــا خوان ب
ــینی   ــه نش ــودم  و ازگوش ــده ب ــر ش ــاغل و معتب ــردی ش ــون ف اکن
فاصلــه گرفتــم. دیگــر وقتــش بــود کــه چــون قصــه هایــم درگیــر 
عشــقی باشــکوه شــوم.  شــاید زمانــش رســیده کــه مــن هــم در 
پاییــز عاشــق باشــم! شــاید داســتان دیگــری کــه برایتــان تعریــف 

کــردم داســتان عاشــقی ام باشــد! شــاید... 
  الهه سلطانی 
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مرضیه سابق
در ۱۱اردیبهشــت ســالی کــه نمــی دانــم چگونــه گذشــت، شــاهد 
ــم  ــرای ه ــان را ب ــت مرگش ــه عل ــودم ک ــی ب ــوی دو روح گفتگ

ــد. ــی دادن ــح م توضی
ــک  ــناس و آن روانپزش ــن روان ش ــه ای ــرا ب ــدر م ــه چق ــد ک بمان
ــی آنچــه کــه مــرا آزار مــی داد صــدای آن دو  ــد، ول معرفــی کردن
روح اســت کــه هنــوز در گوشــم برایــم نطــق مــی کننــد. مــن در 
ــرده  ــد نک ــتانی آن را تایی ــچ بیمارس ــوز هی ــه هن ــردخانه ای ک س
ــی  ــن ب ــب م ــودم. آن ش ــرده ب ــر ک ــل و دل گی ــره عق ــان مناظ می
ــم  ــنای دل ــالیان درازی آش ــه س ــه ای ک ــگاه غریبان ــه ن ــرک ب مح
بــود خیــره بــودم. قلبــم از هجــوم آن نــگاه و ذهنــم از هجــی شــدن 
ــا مــن  ــه حــال جــز عشــق ب ــا ب ــان کســی کــه ت آن کلمــات از زب

ــد.  ــاده بودن ــود از کار افت ــه ب ــخن نگفت س
ــار  ــط انتظ ــود. فق ــیمان نب ــا پش ــه اص ــود ن ــیمان نب ــم پش قلب
ــه  ــی زد ب ــرکوفت م ــان س ــم چن ــم ه ــا عقل ــت، ام ــن را نداش رفت
ــار خــودش نبــود؛ مگــر  قلــب بیچــاره ای کــه دلدادگــی در اختی
ــی را  ــت قلب ــی توانس ــاس، م ــی از احس ــه خال ــن جمجم ــل ای عق
کــه دیگــر رمقــی بــرای بــه تپــش درآمــدن نداشــت درک کنــد ...  
تــو مــرده بــودی عقــل! ایــن صــدای تپــش مــن بــود کــه دوبــاره 
ــردن را  ــبه ک ــط محاس ــو فق ــرد. ت ــدوار ک ــی امی ــه زندگ ــو را ب ت
ــو چــه مــی  بلــدی آن هــم محاســبه نرســیدن هــا ،خطــر هــا... ت
دانــی از حالــی کــه تغییــر مــی کنــد؟! تــو فقــط بلــدی بــه دســت و 
پایــم بپیچــی، منصرفــم کنــی و نگــذاری بــه حــاوت طعــم یــک 
دوســتت دارم ســاده را بچشــم ... همیــن تردیــد هــای تــو و عقــل 

ــی مــا دل هــا مــی شــود....  هــای دیگــر باعــث جدای

ســال هاســت از آن شــب مــی گــذرد و دیگــر هیــچ چیــز هیجــان 
زده ام نمــی کنــد! پــس چــرا  اینهــا رهایــم نمــی کننــد؟! چــرا پــدر 
ــفره  ــه س ــادر در خان ــرا م ــد؟ چ ــی زن ــد م ــن لبخن ــه م ــم ب ــا ترح ب
ناهــار را پهــن نمــی کنــد؟ نمــی دانــم اینجــا چــه دارد کــه هــر روز 
بــه اینجــا مــی آینــد. یعنــی واقعــا عقلشــان نمــی رســد اگــر مــرا 
بــا خــود بــه خانــه ببرنــد، نیــازی نیســت ایــن همــه راه بیاینــد تــا 
یــر ســر ماهــی خانــوم اســت  فقــط مــرا ببیننــد؟! !هرچــه هســت ز
هرچــه کتــاب خوانــده بــه مــخ مــن مــی چپانــد. نمــی دانــد مــن 
خــود دانشــجوی رشــته ادبیاتــم و خــووب فــرق بیــن حــرف هــای 

دوســتانه و نصحیــت هــای دلســوزانه را مــی فهمــم.
 ههــه! عجبــا !میخواهــد مــرا در ایــن ســن و ســال گــول بزنــد. امــا 

یــک چیــز مثــل خــوره بــه جانــم افتــاده اســت. 
حــس مــی کنــم قلبــی در ســینه مــن نمــی کوبــد و عقــل جزئــی 
از خــود را شــبیه بــه دل کــرده اســت وهذیــان مــی گویــد! روزهــا 
صــدای قلــب بــه گــوش نمــی رســد و شــب هــا چــون نمایش ســایه 
هــا قلــب بــه مهمانــی عقــل مــی رود و ســایه آنهــا از پشــت پــرده 

ــد  ــی خواه ــل نم ــرا عق ــتی چ ــه راس ــود! ب ــی ش ــده م ــواب دی خ
ــن خیمــه  ــه ای ــان ب ــم مــرده اســت و هــم چن ــد کــه قلب قبــول کن
ــز از  ــازی مســخره اش ادامــه مــی دهــد؟! نکنــد عقــل نی شــب ب
کار قلــب حیــران شــده اســت! نکنــد وصیــت قلــب عاشــق شــدن 
عقــل باشــد! شــاید ایــن حــس مغــرور مــی خواهــد پشــت نقــاب 
ــش  ــا منطق ــود ت ــان ش ــده ام پنه ــه گورش ــور ب ــب گ ــه قل احمقان

بهــم نریــزد. نمــی دانــم!...
خانــم مهاجــر بایــد بهتــون بگــم حــال مرضیــه حــاال حاالهــا خوب 
نمــی شــه. همیــن طــور کــه مــی بینیــد تــا غــروب تــو تختــش 
دراز کشــیده ســت بــدون هیــچ حرکتــی و بعــد ازونــم شــب هــا یــه 
دســتش بــه پیشــونی و یــه دســت دیگــه ش رو قفســه ســینه ش. 
ــه همــه میگــه :« نــگا عقلــم سرجاشــه هــاا ولــی  خنــده کنــان ب
ــدوارم کادر  ــده ...« امی ــوش ب ــا گ ــگا بی ــاد. ن ــب نمی ــدای قل ص
ــوب  ــون رو خ ــال دخترت ــر ح ــریع ت ــه س ــه هرچ ــا بتون ــی م درمان
ــه خــدا ایشــاال  ــوکل ب ــم. ت ی ــز دار ــه کمــک شــما هــم نی ــه. ب کن

میشــه همــون مرضیــه ســابق شــما ... 
مــن حــرف هایشــان را شــنیدم، گریــه هــای مــادر و کافکــی پــدر 

را هــم دیــدم، نمیدانــم چــرا ایــن قــدر نگرانــم هســتند! 
راستی گفت:« مرضیه سابق« 

مگر من قبا چطور بودم ها! مرضیه سابق؟!....
الهه سلطانی



ندااگشنه بیرجند  ومـاهـ

14هامـون. نشریه کانون شعر و ادب دانشگاه بیرجند. شماره اول.

داستان کوتاه دختر
روی لبــه پلــکان خانــه ویــران شــده نشســته و نگاهــش بــه 
درختــان خشــکیده و حوضچــه رنــگ پریــده وســط حیــاط دوختــه 
ــرون  ــب گذاشــته و دود غلیظــی را بی ــه ل ــود. ســیگاری ب شــده ب

مــی دهــد.
ــر در  ــه مه ــر ب ــی رازی س ــده، گوی ــران ش ــون وی ــه اکن ــن خان ای

ــت. ــش داش دل
رازی که اکنون و پس از بیست سال یاد آوری می شد...

ــاز  ــن درو ب ــدا ای ــه خ ــو رو ب ــاز کن.ت ــن درو ب ــا ای ــان، آق -«آقاج
ــدا...« ــه خ ــان! ب ــردم آقاج ــن کاری نک کن.م

_«آقــا فتــح اللــه درو بــاز کــن واســش. بچــم از تــرس زهــر تــرک 
شــد. تــو رو بــه مکــه ای کــه رفتــی حاجــی اون درو بــاز کــن.«

بــه طــرف در چوبــی انبــاری انتهــای خانــه مــی رود و دو لنگــه در 
را بــاز کــرده و فریــاد میزنــد:

_«فکــر کــردی مــن اعتبــار و آبرومــو حروم تــو میکنــم؟! از روزی 
ــت.  ــو برداش ــیت زندگیم ــا آورد نحس ــه دنی ــو رو ب ــن زن ت ــه ای ک
ــه  ــی ب ــی آبرویــی... بای نحــس بودنــت رو تحمــل کــردم ولــی ب

ســرت میــارم کــه اون ســرش ناپیــدا.«
در را بســته و رو بــه زنــش ادامــه میدهــد: »ایــن هــرزه، دختــر مــن 

نیســت. انقــدر اونجــا میمونــه تــا بمیــره...«
آقــا فتــح اللــه بــه ســمت طاقچــه کنــار در ورودی خانــه میــرود و 
یــر لــب زمزمــه مــی  قــرآن مخصوصــش را بــر میــدارد و چیــزی ز

کنــد. چشــمانش را بســته و قــرآن را بــاز مــی کنــد؛ پــس از نــگاه 
بــه صفحــه ای کــه بــاز شــده بــود قــرآن را مــی بنــدد و در طاقچــه 

مــی گــذارد.
ــد  ــدم. چن ــه بچــه ب ــی ب ــه غذای ــذار ی ــه! اقــا ب ــح الل _«حــاج فت
ســاعته گشــنه و تشــنه تویــه اون انبــاری زندانیــش کردی.بــذار 

بچــه بیــاد حــرف بزنــه، توضیــح بــده کــه چــی شــده...«
ــن  ــه م ــری ک ــرت، دخت ــه؟! دخت ــده ضعیف ــح ب ــی رو توضی _«چ
ــک  ــه. ی ــی آبروی ــرزه ب ــک ه ــش، ی ــتم دهن ــال گذاش ــه ح لقم
ــرش  ــت س ــجد پش ــک مس ــه ی ــه ک ــح الل ــا فت ــف! آق ــوک کثی خ
آقــا آقــا مــی کــردن و قبــل آشــیخ واســه اون احتــرام قائــل بــودن، 
حــاال واســه خاطــر ایــن بــی آبــروی هــرزه پشــتش حــرف میزنــن و 

واســش ســر تکــون میــدن.«
_«اما حاجی...«

_«خفه شو بسه دیگه. امروز من میدونم و این دختر...«
دست زن را محکم می گیرد و به سمت مطبخ می برد.

_«تو همین جا میمونی تا من تکلیفش رو مشخص کنم.«
زن جیــغ مــی کشــد و بــا فریــاد مــی گویــد:« تــو رو بــه خــدا تــو 
رو بــه مقدســات بگــذر آقــا. مــن میفرســتمش بــره از ایــن محــل 
و شــهر تــا چشــمت بــه چشــمش نیفتــه. اون دخترتــه حاجــی...«

سیلی محکمی به صورت زن میزند.
_« اون یــک اســم بــه مــن میگــه و بعــدش تــو هــر غلطــی 
ــن  ــاال همی ــه کارش ندارم.ح ــن کاری ب ــن م ــاش ک ــتی باه خواس

ــر.«                   ــون بگی ــه خ ــا خف ج
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در مطبــخ را بســته و قفلــش را از پشــت مــی انــدازد. زن از شــدت 
تــرس و اضطــراب بــی حــال روی زمیــن مــی افتــد.

حــاج فتــح اللــه دوبــاره بــه ســمت انبــاری انتهــای خانــه 
بــاز مــی کنــد. را  انبــاری  در  و  برمیگــردد 

در چارچــوب در ایســتاده و صدایــش را در گلویــش مــی انــدازد:« 
بلنــد شــو خودتــو جمــع کــن.« بــه ســرعت بــه ســمت دختــر رفتــه 
ــش مــی  ــه ســختی روی پاهای ــر ب و دســتش را مــی کشــد و دخت

ایســتد.
_یــک ســوال فقــط ازت دارم. یــک اســم...به مــن بگــو ایــن کار 

یــه؟! کــدوم بــی پدر
_آقا...آقاجان. به خدا من کاری نکردم. من بی گناهم...

_اســم خــدا رو بــه اون دهن...اســتغفر الله...اگــه غلطــی نکــردی 
پــس ایــن چــی میگــه؟

ــد و  ــی کوب ــر م ــده دخت ــو آم ــکم جل ــه ش ــتش ب ــا مش ــم ب محک
ــد. ــی زن ــغ م ــده و جی ــن ش ــش زمی ــدت درد نق ــر از ش دخت

_ایــن شــکم، ایــن شــیطانی کــه تویــه وجودتــه مــال کیــه دختــر؟ 
یــک اســم بــه مــن بگــو هــرزه. بــا تــو ام پســت فطــرت.

بــا مشــت و لگــد بــه جــان دختــر مــی افتــد و دختــر بــا نهایــت درد 
بــه خــودش مــی میپیچد.

_حرف بزن دختر حرف بزن...
ــار  ــم فش ــد و محک ــی کن ــه م ــر حلق ــردن دخت ــتانش را دور گ دس

ــد. میده
دختــر پاهایــش بــه زمیــن مــی کشــد و دســتانش را بــه صــورت 

آقــا میزنــد امــا تاشــش فایــده ای نــدارد...
یک ساعت بعد:

_طبیب دنبالم بیا اینجاست. 
طبیــب بــا چشــمانی متحیــر بــه جنــازه گوشــه انبــاری نزدیــک 

مــی شــود.
_حاجــی چطــوری تونســتی؟ قبــل ضبــح گوســفند هــم درنــگ 
میکنــن و بهــش آب میــدن تــو چطــوری بــه ایــن راحتــی حکــم 

خــودت رو اجــرا کردی؟ایــن دختــر از خــون تــو بــود.
_ایــن دختــر دنــدون لــق بــود طبیــب میــوه کال. اگــه اســتغفرا... 
اســماعیل هــم نــا اهــل بــود و خــدا ،گوســفند قربونــی نمیفرســتاد 
خــود ابراهیــم ســر بچــش رو از تــن جــدا میکــرد. ایــن دختــر بایــد 

تــاوان ایــن بــی آبرویــی رو میــداد.
_مادرش میدونه؟

_نــه.اون بیهــوش تویــه مطبخــه. کار اینــو کــه تمــوم کــردی بیــا 
ــه رو پاهــاش واســته. فقــط  ــا بتون ــزن ت ــم ب ــه اون ــه ســر ب ــم ی بری
حواســت باشــه طبیــب اون هنــوز از ایــن ماجــرا خبــر نــداره. بنــد 

بــه آب نــدی. خــودم بعــدا بــراش توضیــح میــدم.
_حــاال از مــن چــی میخوای؟مــن بــا ایــن طفــل معصــوم و نطفــه 

اش چیــکار کنــم؟
_همــون کاری کــه بــا هــر جنــازه زن بــارداری کــه مــرده میکنــی. 
اول اون بچــه حروم...اســتغفرا... اول اون بچــه رو بکــش بیــرون 
ــه  ــار. چ ــت بی ــک عل ــرم ی ــرگ دخت ــق م ــه تصدی ــم توی ــد ه و بع
ــرو و  ــه ذهنــت رســید بنویــس. بعــد هــم ب ــم هــر چیــزی ب میدون
ایــن ماجــرا رو فرامــوش کــن. طبیــب نایــب، تــو محــرم راز منــی 

ایــن ماجــرا بیــن مــن و تــو و خدامــون میمونــه و بــس..
_خــب بعــد بــا ایــن مــادر و بچــه میخــوای چــه کار کنــی. 

منظــورم اینــه کجــا...
_همینجا چالشون میکنم طبیب! جفتشون رو. 

ــی رو  ــد بکن ــه بای ــط کاری ک ــو فق ــودم ت ــه خ ــپار ب ــا رو بس این
ــرو. ــده و ب ــام ب انج

: یک ساعت بعد:
ــا  ــمت آق ــه س ــد و ب ــی آی ــرون م ــاری بی ــیمه از انب ــب سراس نای

ــرود. می
قــرآن را از دســت آقــا فتــح اللــه گرفتــه و بــه زمیــن مــی انــدازد و 

یقــه اش را مــی چســبد.
_چی کار میکنی طبیب؟! جنی شدی؟!

_جن؟! شیطان تویی پست فطرت تویی. دختر
بــی گناهــت رو کشــتی و حــاال قــرآن میخونــی کــه پــاداش الهیت 
رو بهــت بــدن؟! بــا مــردم شــهر نشســتی و پشــت دختــرت گفتنــد 
و گفتنــد و تــو کشــتیش؟! حتــی بهــش فرصــت توضیــح نــدادی. 
بیــا... بیــا بــرو و فرزنــد دختــرت را ببیــن. بــرو و دامــن لکــه دار 
کــرده دختــرت رو ببیــن. اون آبســتن نبــود حمــار ابــن حمــار! اون 
مریــض بــود همیــن! اون دچــار یــک تــوده و ورم بدخیــم شــکمی 

بــود. اون بــی گنــاه بــود آقا...بــی گنــاه...
از لبــه پلــکان خانــه ویــران شــده اش بلنــد مــی شــود و بــه داخــل 

خانــه مــی رود. 
ــف  ــه ک ــش را ب ــتد و نگاه ــی ایس ــاری م ــته انب ــت در شکس پش
زمینــش مــی دوزد. دســتش را بــه قفــل در مــی کشــد امــا 

ــود.  ــی ش ــرف م منص
_یــا اللــه! آقــا فتــح اللــه! آقــا فتــح اللــه! حاجــی اینجایــی تــو؟! 
دل بکــن از ایــن خونــه. فــردا پــس فــردا معمــار میــاد. تاییــد رو 
کــه بــده آخــر هفتــه  انشــاالله کار تخریــب رو شــروع مــی کنیــم. 

_سیگار داری غامرضا؟

_بیــا حاجــی جــان. فقــط عجلــه کــن بریــم مســجد. قربونــی هــا 
در مســجدن و آمــاده ذبــح. آشــیخ گفــت تــا آقــا فتــح اللــه نیــاد 

مراســم عیــد قربــون رو شــروع نکنیــم!

مجتبی ملکی 
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»میالن کوندرا؛جاودانگی در 
غربت«

»نگاه و تحلیلی کوتاه بر آثار و زندگی میالن کوندرا«

میــان کونــدرا یکــی از پــر آوازه تریــن نویســندگان اهــل کشــور 
»چــک«، کــه ســال هاســت بــه فرانســه مهاجــرت کــرده و ملیــت 
ــای  ــخصیت ه ــه ش ــت ک ــد اس ــت، معتق ــده اس ــوی را برگزی فرانس
ــود  ــه وج ــق نیافت ــات تحق ــش امکان ــتان های ــا و داس ــان ه رم
ــور  ــی عب ــا از مرزهای ــخصیت ه ــن ش ــاید ای ــتند. ش ــودش هس خ
کــرده انــد کــه خــود میــان هرگــز عبــور نکــرده اســت. بنابرایــن 
کنجــکاوی وی در زندگــی و شــرایط شــخصیت هــا در واقــع 

ــت.  ــان اس ــناخت انس ــرای ش ــی ب ــود و تاش ــتجویی در خ جس
کونــدرا بــا نگاهــی اندیشــمندانه و زبانــی دقیــق کــه الزمــه بیــان 
ــن  ــرده و در ای ــق ک ــاعرانه خل ــی ش ــت، فضای ــه اس ــفه اندیش فلس
فضــا بــه بیــان احساســات و تفکــرات شــخصیت هــا مــی پــردازد. 
او پرســش هایــی دربــاره انســان و جهــان دارد و بــه دنبــال یافتــن 
ــان در  ــه ای از انس ــوان نمون ــه عن ــش را ب ــخصیت های ــخ، ش پاس
یــخ و فرهنــگ و اجتمــاع مــورد بررســی قــرار مــی دهــد. بســتر تار
» تیــم بیزلــی مــوری« اســتاد دانشــگاه یونیورســیتی کالــج 
معتقــد اســت: » کونــدرا بــه شــیوه معمــول رئالیســتی بــه 
و  شــخصی  یــخ  تار بــه  و  پــردازد  نمــی  هایــش  شــخصیت 
ــا  ــاید تنه ــدارد و ش ــادی ن ی ــه ز ــا توج ــخصیت ه ــی  ش روانشناس
یــزه کاری هــا و پیــش  در رمــان »شــوخی«، شــخصیت هایــی بــا ر
یــخ خلــق کــرده اســت. از ایــن لحــاظ کونــدرا را مــی  زمینــه و تار
تــوان بــا »کافــکا« مقایســه کــرد و اتفاقــا کافــکا از نویســندگان 

ــد.  ــی باش ــدرا م ــه کون ــورد عاق م
ــورت  ــه ص ــا ب ــا تنه ــر دو آن ه ــای ه ــان ه ــای رم ــخصیت ه ش
نشــانه و تمثیــل هســتند. شــخصیت هــا ،معــرف ابعــاد مختلــف 
وجــود ، تقکــر و موقعیــت انســان هســتند. بــرای مثــال در »بــار 
هســتی« شــخصیت »ســابینا« تمثیلــی از میــل بــه طغیــان مــی 

ــد.« باش
 کونــدرا در یــک خانــواده فرهنگــی بــزرگ شــد. پــدرش یکــی از 
پیانیســت هــای معــروف چــک بــود و از کودکــی نواختــن پیانــو 
را بــه وی آموخــت. او بعدهــا در زمینــه هــای موســیقی و ســینما 
ــار او  ــای آث ــه غن ــا ب ــته ه ــن رش ــل در ای ــرد. تحصی ــل ک تحصی
افــزوده و فعالیــت هــای سیاســی دوران جوانیــش، تجربــه ای بــوده 
کــه در ســایه تعلــق خاطــر فلســفیش، عمــق و پختگــی خاصــی در 

ــه وجــود آورده اســت. ــه اجتمــاع و اتفاقــات ب نگرشــش ب
کونــدرا در خلــق شــخصیت هــا و موقعیــت هــا دســت بــه ایجــاز 
ــه  ــن ایجــاز، موقعیــت هــا و شــخصیت هایــش را ب ــد و ای مــی زن
تمثیلــی همیشــگی و بــی زمــان بــدل مــی کنــد و بــه ایــن وســیله 

یــخ  مفاهیمــی را مطــرح مــی کنــد کــه قابــل تعمیــم بــه تمــام تار
بشــر مــی باشــد. مثــا در رمــان »بــار هســتی« بــرای اشــاره بــه 
یخــی کــه چقدر زود مســئله اشــغال چکســلواکی  ایــن واقعیــت تار
بــه دســت شــوروی، در اروپــا بــه فراموشــی ســپرده شــده، تنهــا بــه 
یــک اشــاره کوتــاه اکتفــا مــی کنــد؛ تــرزا عکاســی اســت کــه از 
چکســلواکی بــه ســوییس مهاجــرت کــرده  و عکــس هایــی کــه از 
زمــان اشــغال چکســلواکی دارد را بــه عنــوان نمونــه کار بــه یــک 
آژانــس عکاســی مــی برد.مســئولین آژانــس توجهــی بــه عکــس 
هــا ندارنــد و پاســخ مــی دهنــد عکــس هــا متعلــق بــه چندیــن مــاه 
قبــل اســت و بهتــر اســت تــرزا از گل هــا ســبزه زار عکــس بگیــرد!
یــا در کتــاب »خنــده و فراموشــی«، کونــدرا ماجــرای »کلمنتیس« 
یــه 1948 چکســلواکی( را بازگــو کــرده و  ) از رهبــران انقــاب فور
یخــی ترســناک را مطــرح  بــا بســط ایــن اتفــاق، یــک واقعیــت تار
مــی کنــد. در ادامــه ایــن بخــش از کتــاب » خنــده و فراموشــی« 

را بــا هــم مطالعــه مــی کنیــم:
یــه 1948 » کلمنــت گوتوالــد« رهبــر کومونیســت در  »در فور
ــد  ــرای ص ــا ب ــت ت ــدم گذاش ــاروک ق ــر ب ــی قص ــر مهتاب ــراگ ب پ
هــا هــزار مردمــی کــه در میــدان شــهر قدیــم ازدحــام کــرده 
ــد و  ــرده بودن ــد را دوره ک ــا، گوتوال ــد. رفق ــخنرانی کن ــد ،س بودن
ــرف در هــوای  ــه هــای ب ــود. دان کلمنتیــس در کنــارش ایســتاده ب
ســرد مــی چرخیــد و گوتوالــد ســر برهنــه بــود. کلمنتیــس دلســوز 
کاه پوســت خــز خــود را از ســر برداشــت و آن را بــر ســر گوتوالــد 
ــس  ــخه عک ــزار نس ــا ه ــزب صده ــات ح ــش تبلیغ ــت. بخ گذاش
ــر و  ــر س ــزی ب ــا کاه خ ــد ب ــرد. گوتوال ــاپ ک ــی را چ از آن مهتاب
یــخ چکســلواکی  رفقــا در کنــار، بــا ملــت ســخن مــی گویــد. تار
کومونیســت بــر آن مهتابــی زاده شــد. چهــار ســال بعــد کلمنتیس 
ــی  ــه دار آویختــه شــد. بخــش تبلیغــات، ب ــه خیانــت متهــم و ب ب
یــخ محــو و چهــره او را از عکــس هــا در آورد.  درنــگ او را از تار
یــخ تاکنــون گوتوالــد تنهــا بــر مهتابــی ایســتاده اســت.  از آن تار
آنجــا کــه زمانــی کلمنتیــس ایســتاده بــود تنهــا دیــوار لخــت قصــر 
دیــده مــی شــود. تنهــا چیــزی کــه از کلمنتیــس باقــی مانــده کاه 

ــده اســت!« ــد مان ــر ســر گوتوال اوســت کــه همچنــان ب
ــد ســرزمینش را هــم شــناخت. ــدرا بای ــار کون ــرای درک بهتــر آث ب
ــک«  ــوری چ ــور »جمه ــوان کش ــه عن ــروزه ب ــه ام ــرزمینی ک س
یــخ،  شــناخته شــده و منطقــه ای اروپاســت کــه در طــول تار
یــادی شــده.چک هــا بعــد از پایــان جنــگ  دســتخوش تغییــرات ز
ــه  ــدی ب ــور واح ــده و کش ــد ش ــا مته ــلواک ه ــا اس ــی اول ب جهان
اســم »چکســلواکی« را تاســیس کردنــد. تــا اینکــه در ســال 
1939 آلمــان نــازی بخــش هایــی از ایــن کشــور را اشــغال کــرد و 
ــرار  ــت خــود ق ــورد آزار و اذی ــیاری از روشــنفکران چــک را م بس

ــرد. ــد ک داد و تبعی
در ســال 1945 تانــک هــای شــوروی وارد ســرزمین اشــغال شــده 
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چــک هــا شــد و بــا اســتقبال مــردم رو بــه رو شــد و ســه ســال بعــد 
برخــاف معمــول، ایــن بــار روشــنفکران و طبقــه متوســط چــک 
بــه کمونیســم رو آورده و کومونیســت هــا در چکســلواکی قــدرت 
ــا  ــه تقریب ــدرا ک ــا کون ــال ه ــان س ــد. در هم ــت گرفتن ــه دس را ب
هفــده ســاله بــود بــه حــزب کومونیســت پیوســت و تــا ســال 1970 
ــار بــه دلیــل  ــد امــا در طــول ایــن مــدت دو ب در حــزب باقــی مان

اقدامــات ضــد حزبــی اخــراج شــد.
او در جنبــش اصــاح طلبانــه 1968 کــه بــه »بهار پــراگ« معروف 
شــد نقــش بــه ســزایی داشــت. چیــزی نگذشــت کــه بهــار پــراگ با 
ورود دوبــاره روس هــا بــه خــزان بــدل شــد و آزادی هــای فرهنگــی 
بــه دســت آمــده از دســت رفــت. کونــدرا کــه در کشــور خــودش 
ــرف  ــی از ط ــت، وقت ــری را نداش ــر هن ــق اث ــرای خل آزادی الزم ب
»دانشــگاه بــن« فرانســه دعــوت بــه کار شــد بــه همــراه همســرش 

از چکســلواکی خــارج شــد و بــه فرانســه مهاجــرت کــرد.
ــد: » هــر چنــد مــن اکنــون  ــاره مــی گوی ــن ب ــدرا در ای خــود کون
بــا تمــام وجــود در فرانســه هســتم، یعنــی یــک مهاجــر دچــار غــم 
یــش باشــد، بــا ایــن  غربــت نیســتم کــه در رویــای ســرزمین مادر
حــال یــک چیــز در مــورد مــن صــادق اســت: مــن معتقــدم کــه 
ــم  ــات مه ــان تجربی ــه انس ــت ک ــی اس ــی، زمان ــه اول زندگ نیم
ــنده،  ــک نویس ــوان ی ــه عن ــی آورد و ب ــت م ــه دس ــش را ب زندگی
ــت و در آن  ــته اس ــش وابس ــه اول زندگی ــه نیم ــه ب ــان همیش انس
ــی  ــه اول زندگ ــمبل نیم ــه س ــراگ ک ــن پ ــرای همی ــه دارد. ب یش ر
مــن اســت، پــس زمینــه تمــام رمــان هــای مــن اســت. امــا بایــد 
بگویــم پــراگ کنونــی بــا جایــی کــه مــن در آن زندگــی کــرده ام، 

ــت.« ــاوت اس ــیار متف بس
کونــدرا نویســندگی را در نوجوانــی بــا ســرودن شــعر آغــاز کــرد. 
ــی  ــه اصل ــت.اما زمین ــز نوش ــه نی ــش نام ــن نمای ــا چندی بعده
ــروف  ــد. او مع ــی باش ــه م ــان و مقال ــی او رم ــای ادب ــت ه فعالی
تریــن رمــان هایــش یعنــی »بــار هســتی« و »جاودانگــی« را بعــد 

ــت. ــته اس ــک نوش ــان چ ــه زب ــا ب ــه، ام ــه فرانس ــرت ب از مهاج
ــار  ــی در آث ــر اساس ــت : »تغیی ــد اس ــوری« معتق ــی م ــم بیزل »تی
کونــدرا بعــد از دو کتــاب نخســتش یعنــی » عشــق هــای خنــده 
ــاب وی  ــن دو کت ــد از ای ــده. بع ــود آم ــه وج ــوخی« ب دار« و »ش
ــت  ــا دس ــخصیت ه ــتان و ش ــه داس ــتی ب ــگاه رئالیس ــا از ن کام
کشــیده و بــا نگاهــی احساســی و انتزاعــی ایــده هایــش را مطــرح 
ــده  ــار وی نش ــی در آث ــر بزرگ ــث تغیی ــرت باع ــد. مهاج ــی کن م
اســت چــرا کــه کونــدرا بــه عنــوان رمــان نویــس همیشــه خــارج 
از داســتان هایــش ایســتاده و بــه عنــوان ناظــر بیرونــی بــه 
ــرت  ــن مهاج ــت. بنابرای ــرده اس ــگاه ک ــات ن ــات و اتفاق موضوع
تنهــا تحقــق فیزیکــی همــان شــرایطی بــوده کــه کونــدرا از ابتــدا 
در آن بــه ســر مــی بــرده اســت. انــگار کــه او همیشــه در غربــت 

ــته!« ــق نداش ــی تعل ــه جای ــوده و ب ب

کوندرا،درســال 1984کتــاب ســبکی تحمــل ناپذیرهســتی )در 
زبــان فارســی بــه نــام بارهســتی شــناخته مــی شــود(را نوشــت.
ایــن کتــاب محبــوب تریــن کتــاب کونــدرا بــه حســاب مــی آیــد.
ســبکی تحمــل ناپذیرهســتی بــه مشــکات زندگــی مشــترک یک 
ــا زندگــی درچکســلواکی میپــردازد. زوج و دشــواری ســازگاری ب
درســال1988کارگردان آمریکایی«فیلیــپ کافمــن«، فیلمی ازروی 
ــدرا  ــه کون ــود اینک ــا وج ــاخت. ب ــام س ــن ن ــه همی ــاب ب ــن کت ای
ــب  ــم مناس ــاخت فیل ــرای س ــش ب ــان های ــه رم ــت ک ــد اس معتق
نیســتند ولــی در ســاخت ایــن فیلم،بــه عنــوان مشــاور همــکاری 

داشــت.
درســال1990 کونــدرا کتــاب جاودانگــی رابــه بــازار داد.درمقایســه 
ــی را  ــای سیاس ــه ه ــش تر،اندیش ــه بی ــدرا ک ــار کون ــایر آث ــا س ب
ــه ی فلســفی بیشــتر  ــن کتــاب از درون مای مطــرح مــی کننــد ای
وعمیــق تــری برخورداراســت ومفاهیــم جهانــی تــری را درون خــود 

مــی گنجانــد.

ــت  ــتگی)1995(،هویت )1997( وجهال ــدی او،آهس ــان بع ــه رم س
)2000(،بــاز هــم نشــان ازدوره ی تــازه ای در زندگــی کاری کونــدرا 
ــته  ــه نوش ــان فرانس ــه زب ــی ب ــه همگ ــرای اینک ــی ب ــد. یک بودن

شــدند ودیگــری اختصــار نســبی آنهــا اســت.
ــن  ــی  تری ــر اخاق ــته: »غی ــی نوش ــزرگ در جای ــنده ب ــن نویس ای
عــادت بشــر ایــن اســت کــه مــداوم و بــی وقفــه ،دربــاره هرکــس 
و پیــش از آنکــه بفهمــد و درک کند،قضــاوت مــی کند.ایــن 
آمادگــی پرشــور بــرای قضــاوت کــردن ،نفــرت انگیــز تریــن 

ــت...« ــرارت هاس ــن ش ــرب تری ــت ومخ حماق
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- دســت از شــاق زدن روســتایی هامــان برداشــته ایــم، امــا آن هــا 
خودشــان بــه شــاق زدن خودشــان ادامــه مــی دهنــد.

برادران کارامازوف
  نویسنده: فیودور داستایوسکی

ــه  ــه در آن، آن ک ــد ک ــی رس ــرا م ــاعتی ف ــخ س ی ــته در تار - پیوس
ــش  ــود مجازات ــی ش ــا م ــا چهارت ــد دو دو ت ــد و بگوی ــرأت کن ج

ــت. ــرگ اس م
طاعون
نویسنده: آلبر کامو

- در زندگــی زخــم هایــی هســت کــه مثــل خــوره روح را آهســته 
در انــزوا مــی خــورد و مــی تراشــد.

بوف کور
 نویسنده :صادق هدایت

ــه  ــران ب ــتند. دیگ ــاب هس ــک گل نای ــن ی ــا عی ــی آدم ه - بعض
جلــوه شــان حســد مــی برنــد. خیــال مــی کننــد ایــن گل نایــاب 

ــرد. ــی گی ــن را م ــروی زمی ــام نی تم
سووشون 
نویسنده :سیمین دانشور

ــرد... دل  ــا ک ــه ای بن ــود خان ــاید بش ــاز ش ــوخته ب ــۀ س ــرای خان ب
ــم؟ ــه کنی ــو چ ــوخته را بگ س

آتش بدون دود
 نویسنده: نادر ابراهیمی

ــو  ــتان ت ــر دس ی ــر ز ــی دری؛ اگ ــود را م ــردم خ ــه م ــاه ک ای پادش
ــن  ــه چنی ــود ک ــار ب ــن ب ــن آخری ــد، ای ــه نبودن ــی فرومای مردم

ــی زد. ــر م ــو س ــی از ت ــتاخی و خیرگ گس
ایلیاد 
نویسنده: هومر

 
ــوی  ــش کوچول ــه چک ــه ی ــن ک ــی مون ــی م ــبیه زانوی ــا ش آدم ه
الســتیکی بهشــون مــی خوره.نیچــه یــه چکــش بود،دارویــن   یــه 
ــش  ــوام چک ــن نمیخ ــود. م ــش ب ــه چک ــوپنهاور ی ــش بود،ش چک

ــده. ــون می ــی نش ــه واکنش ــو چ ــم زان ــی دون ــون نم ــم چ باش
جز از کل 
نویسنده: استیو تولتز
افســردگی بهایــی اســت کــه آدم بــرای شــناخت خــود مــی پــردازد. 
ــم  ــدار ه ــان مق ــه هم ــری، ب ــی بنگ ــه زندگ ــر ب ــق ت ــه عمی ــر چ ه

عمیــق تــر رنــج مــی کشــی.
وقتی نیچه گریست
نویسنده: اروین یالوم

کتاب باز 
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سینمالوگ
ــا  ــه دو ت ــه میگ ــت ک ــی هس ــوک قدیم ــه ج ــینگر : ی ــوی س آل
ــه  ــی میگ ــودن، اول ــتانی ب ــی کوهس ــوی اردوگاه تفریح ــرزن ت پی
واقعــا غــذای اینجــا افتضاحــه... دومــی جــواب میــده آره راســت 
ــیه  ــون احساس ــا هم ــن اساس ــب ای ــه! خ ــم کم ــی ه ــی ، خیل میگ
کــه مــن نســبت بــه زندگــی دارم... پــر از تنهایــی و نکبــت و رنــج 

ــا امیــدی، لعنتــی خیلــی هــم کوتاهــه آخــه...!  و ن
آنی هال )1977(
وودی آلن: نویسنده

تدی: میدونی اینجا منو به این فکر میندازه.
ییس؟ دکتر شن: چه فکری ر

ــا  ــوال ی ــک هی ــل ی ــردن مث ــی ک ــره؟ زندگ ــدوم بدت ــه ک ــدی: ک ت
ــوب. ــان خ ــک انس ــل ی ــردن مث م

جزیره شاتر  )2010(    
نویسنده: لیتا کالوگریدیس

ویلیــام واالس: اگــه بجنگیــن ممکنــه بمیریــن، فــرار کنیــن زنــده 
مــی مونیــن ، دســت کــم مدتــی... ولــی چنــد وقــت بعــد تویــه 
ــن؟!  ــی کنی ــاب م ــدوم رو انتخ ــد. ک ــی میری ــون م ــت خوابت رخ
ــوس  ــرگ افس ــه م ــا لحظ ــروز ت ــا رو از ام ــه روزه ــن هم حاضری
یــن کــه چــرا اینجــا نموندیــن و ایــن جملــه رو نگفتیــن » کــه  بخور

ــز...« ــا رو هرگ ــی آزادی م ــرن ول ــا رو بگی ــان م ــن ج میتون
شجاع دل )1975(
نویسنده:رندل واالس

 
یــد یــه چیــزی رو بهتــون بگــم. هیــچ وقــار و نجابتــی تــوی  بذار
ــدار. و  ــداره. مــن هــم فقیــر بــودم و هــم پول فقیــر بــودن وجــود ن

ــار کــه پــاش بیفتــه پولــدار بــودن رو انتخــاب میکنــم. هــر ب
گرگ وال استریت )2013(

نویسنده : ترنس وینتر  

انعطــاف پذیــر تریــن انــگل چیــه؟ یــه باکتــری؟ یــه ویــروس؟ یــه 
کــرم روده؟ نــه یــک فکــر! انعطــاف پذیــر و مســریه. وقتــی یــک 

فکــر در مغــز جــا گرفــت، نابــود کردنــش تقریبــا غیــر ممکنــه.
تلقین)2010(     
نویسنده: کریستوفر نوالن

ــه اســتعداد تلــف  ــن چیــز تــوی زندگــی، ی ــزو: غــم انگیــز تری لرن
ــت... شدس

داستانی از برانکس )1993(
نویسنده:چاز پالمینتری 

راننده: پسر تو چند سالته؟ 
ســرباز: پارســال 16 ســالم بــود بچــه بــودم؛ دو روز بعــد بابــام مــرد، 

بــازم 16 ســالم بــود؛ امــا دیگــه بچــه نبــودم.
اتوبوس شب )1385(
نویسنده: حبیب احمدزاده

ــا  ــه ت ــرق بش ــدر غ ــواد مخ ــوی م ــره ت ــت ت ــت: آدم راح سامرس
اینکــه بخــواد حریــف زندگــی بشــه. دزدیــدن چیــزی کــه میخوای 
از کســب کردنــش راحــت تــره. همینطــور تنبیــه بچــه از تربیــت 
ــت  ــتکار و زحم ــه داره و پش ــق هزین ــره. عش ــت ت ــش راح کردن

ــواد. میخ
هفت )1995( 
نویسنده : اندرو کوین واکر

تومک: چرا آدما گریه میکنن؟
زن صاحبخونه: تو نمیدونی؟ تو هیچ وقت گریه نکردی؟

--: فقط یه بار، خیلی وقت پیش.
_: مــردم بــه دالیــل مختلفــی گریــه میکنــن. وقتــی کســی مــی 

میــره، وقتــی تنهــا میشــن.وقتی کــه دیگــه تحمــل نــدارن...
_: تحمل چیو؟

_: تحمل زندگی کردنو وقتی که درد میکشن.
_:میشه به درد غلبه کرد؟

_: یــه بــار مارتیــن دنــدون درد داشــت؛ اتــو رو زد بــه بــرق و صبــر 
کــرد؛ بعــد اونــو گذاشــت روی شــونش و دنــدون دردشــو فرامــوش 

. د کر
فیلم کوتاهی درباره عشق )1988(
نوسینده: کریشتوف کیشلوفسکی



نشریه کانون شعر و ادب دانشگاه بیرجند. شماره اول. پائیــز 1399

21



ندااگشنه بیرجند  ومـاهـ

22هامـون. نشریه کانون شعر و ادب دانشگاه بیرجند. شماره اول.

دل نوشته ها 
دروغ گفته ام اگر بگویم  

یبایی قصه های کودکی ست،  جهان به ز
پینوکیو، یک روز آدم می شود، 

کفِش بلور، همیشه با سایِز پای سیندرال جور در می آید  
و شاهزاده ای، از راه می رسد  

تا به بوسه ای، سفیدبرفی را از خواِب جادو بیدار کند. 
دروغ گفته ام،اگر بگویمت 

که در همین دم  
دختری سیزده ساله

تنش را چوِب حراج نمی زند در کنار خیابان  
و مردی تبخیر نمی کند  

واپسین نفس خود را  بر تکه ای زرورق...
ما در گردبادی از زخم زند گی می کنیم 

اما زند گی آدامسی نیست که با بی مزه شدن  
بتوانیم بر سنگ فرش خیابان تُـفش کنیم! 

ما موظف به نیلوفِر آبی بودنیم  
چه در ُمرداِب لجن بسته،  
چه در آب نمای یک پارک.
باید گل کنیم و عطر بپاشیم

وگرنه عفونت، 
جهان را ویران خواهد کرد.

به تو دروغ نمی گویم، 
ما همان طور که به قله ها می اندیشیم  

در حال فرو رفتنیم…
 اما با »دوست داشتن تو«

رویِش جفتی بال را حس می کنم  
بر شانه های خود

)یغما گلرویی(
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یچه ی کوچک  تو همین حوالی هستی، اما نمیدانم نمیدانم چرا احساس می کنم فرسنگ ها از من دوری. برای لحظه ای هم که شده، در
یده خاطر بگشای و کمی هوای عشق را از عمق وجودت استشمام کن . قلبت را برای من شور

یباتر از تمام رویا های توست. برای لحظه ای هم که شده، دنیا را بنگر به خدا عشق و دنیای مبهم عاشقی ز
تلخی عشق می ارزد به تمام شیرینی های شیرین...

)آسیه قاسمی وفا(

می دانی دوست داشتنت مانند سیب اول فصل و تازه رسیده است؛ همان قدر طعمی لذیذ و شیرین دارد، همان قدر عطرش به دل        
می نشیند .

یباترین قسمتش تو هستی. این گونه بگویم شاه بیت غزل های زندگیم هستی. همان قدر دوست داشتنی  اگر دفتر خاطراتم را بگردی، ز
و جذاب که دلم میخواهد هزار بار تکرارت کنم.

)آسیه قاسمی وفا(

تمام نوشته های یک زن زمانی شروع می شود که قلبش به یکباره و برای اولین بار فروریخته ست. نگاهش آواز دارد و آوازش نگاه...
)آسیه قاسمی وفا(

وقتی برایت می نویسم 
در گوشه و کنار قلبم آوازی سر شار از شور و شعف نی و دف به پا می خیزد

دستم به رقص می آید و قلمم به وجد
واژه های سرد و در سکوت مانده ام غوغا می کنند

چشم هایم چلچراغی می شود 
که درون  سینه ام را منور می کند 

و انعکاسش تصویری ست از تو
تمامش میشود مجلس وعظ و سماع .

 این مجلس فقط تو را کم دارد شمس الشموس من 
)آسیه قاسمی وفا(
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چه سفر عجیبی! 
با پای خود بروی 

و دلی بی نقص را در دستانت بگیری 
با پای خسته برگردی 

و دلی پر درد و شکسته را حمل کنی .
معامله ی پر خطریست
)آسیه قاسمی وفا(

گوش به حرِف این مردم نده ! 
بیا برایت بگویم

چه روزگار خوشی ست عاشقی ... 
بیا تا بگویمت 

دلـــت که با شوِق دیدارش می تپد 
یعنی زندگی 

این مردم از بس دنیایی می بینند همه چیز و همه کس را ... 
یادشان رفته 

مجنون با عشِق لیلی از کوچه ها رد می شد 
مجنون از عشِق لیلی مجنون تر می شد

دیوانه ها را چه به عاقلی ! 
عاشقی هم که می دانی دیوانگیست 

و چه دیوانگِی شیرینی ست 
وقتی اشک هایت؛ خنده هایت 

بغض هایت؛ 
همه و همه دلیل داشته باشد

تنها برایت یک آرزو می کنم 
همیشگی باشد آنــکه مجنونت می کند ... 

)عادل دانتیسم(
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هیچوقت از روی لبخند،
حاِل کسی را تشخیص ندهید!

یك لبخنِد ساده،
در عیِن حال مي تواند

دردآورترین حرف هارا در خودش جا بدهد!
شما نمی دانید

بعضی از ما آدم ها چه می کشیم 
تا تماِم بغض هایمان را 

در همان لبخند خاصه کنیم،
گاهی لبخند ها

نشانه ی شادی نیستند 
بلکه حکِم اشك هایی را دارند

یزند... که بی صدا می ر
)سروش کلهر(

از همه گریخته ام تا کمی تنها باشم ...
منی که مدتهاست با خودم در هیچ پیاده رویی قدم نزده ام ،

غصه هایم را البه الی خطوط بی اعتنای هیچ خیابانی ، جا نگذاشته ام ،
روی نیمکت هیچ پارکی میاِن شلوغِی آدم های غریبه ، کتابی نخوانده ام و با هیچ کهکشانی ، ساعت ها خیال بافی نکرده ام ،

مدتهاست که مجالی نداشته ام »خودم« باشم !
باید امشب خودم را بردارم و در دِل غریِب خیابان ها با اندیشه های بایگانی شده ام ، آشتی کنم ،

باید به کافه ای بروم و به صندلی خالِی آنسوی میز ، ایمان بیاورم ،
چه دیوانه اند آنها که فکر می کنند تنهایی ، درِد بزرگی ست ،

به راستی که دیوانه اند !
)نرگس صرافیان طوطیان(
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امشب باز مهمانی ناخوانده وارِد اتاقک حنجره ی  مه آلودم  شده  . .این روزها آغوش پر از مهرت را برای بارشی غیر منتظرانه نیاز دارم 
.از دوست داشتنت فقط دردی کنج قلبم مانده. حسرت گرفتن دستانت ، یا زل زدن به چشمانت این گوشه جا خوش کرده .چشم ها و 

گوش هایم و دستانم طلبکارند. هر روز بهانه ات را می گیرند یکی دیدنت را یکی شنیدن صدایت و دیگری لمس دستانت را می خواهد 
.چه جوابی بدهم وقتی که حتی صدایت برایم شده آرزو. من مانده ام و این حجم از دلتنگی. چشمانم این روزها سکوت کرده و انگار 

یزد . خاصه بگویم شده ام مانند آن روزه داری که سحر و افطار  معتکف شده گاهی فقط به جایی زل می زند و گاهی هم اشک می ر
تنها به دیدن عکس تو بسنده می کند ..انگار لذتی باال تر از دیدن نیست و فقط این گونه سیراب می شوم. موج صدایت را کم دارم. 

باور کن بودنت را کم دارم.
)آسیه قاسمی وفا(

انتظار 
یجی  مرگی است تدر

یای خاطراتت  که هر لحظه در در
غرق می شوی 

و در ایستگاه بازگشت چشم می دوزی 
به قطار آمدنش 
و سراب چهره او 

دور چشم هایت حلقه می زند 
و یک آن فرو میریزد تنهایی 

برگونه هایی که خشکسالی آبشار طراوتش را خشک کرده بود
و اکنون به توفیق رفتنش 

سرشار از قطره های دلتنگی توست..
)الهه سلطانی(

از قلب و خاطره ات محو می شوم 
چون طرح چهره ای 

که نیمه رها شد بدون رنگ 
نقاش ، بی صدا 

به سوی طرح تازه ایست...!
)الهه سلطانی(



نشریه کانون شعر و ادب دانشگاه بیرجند. شماره اول. پائیــز 1399

27

دارم به خود تلقین می کنم 
که هیچ اندوهی 

در قلب من رخنه نکرده 
یباست  زندگی ز

و باید چون آدمی که هیچ مشکلی 
نتوانسته او را از پا در آورد 

شادمانی کنم...
یشه قدرت را در وجودم پیدا کنم  باید ر

و فرمانروایی کنم بر قلب سرکش 
و حال و روز شب های تکراری ام را سر و سامان دهم 

ولی همه این ها اراده می خواهد
اراده...

من کمی با این واژه غریبه ام 
نمی توانم اراده کنم 

که دیگر دوستت نداشته باشم 
اراده کنم که خودخواه باشم 

خدا می داند این طوفان چه زمانی از وجود من رخت بر می بندد...
شاید هیچ گاه 

)الهه سلطانی( 

بانو جان 
اگر روزی گله ای کردی از نبودن ها 

از رفتن هایی که پیله کرده اند بر ماندن ها 
از گریه هایی که غمخوار شده اند بر لبخند ها 

از بیداری هایی که میهمان شده اند بر خواب ها 
از مسدود شدن هایی که نگهبان شده اند بر تماس ها 

و حرف هایی که حبس شده اند بر لب ها 
تو قلب مهربانت را میزبان سنگدلی بی روح مکن 

بانو جان توجهی به دنیای اطرافت نکن
که جهانی است ویران در حبابی آباد!

تو قلب عاشقت را به دست انسانی منطقی و خودخواه مسپار 
شاید روزی از اشک دلتنتگی تو 

جوانه ای بروید از ماندن هایی ابدی 
بر دالنی عاشق...
)الهه سلطانی(
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شده ام آن قلمی که سالهاست 

پشت کنکور ناشران مانده 

باید حق کاغذ هایی که سیاه کرده ام را 

در شغلی آزاد دور سبزی تازه نیشابور بپیچانم.

)الهه سلطانی( 

تو معجزه خدایی. مصنوع دست هیچ انسانی، حاصل رس هیچ کوزه گری 

تجسم رویای هیچ پیکر تراشی و خاصه چون تو در دکان هیچ عطاری یافت نشود!

باشد تغییر جهان ناممکن است. ناامیدان را امیدی نمی آید، تو خود امید باش.

یا را متاطم می سازد. تو آن سنگریزه ای هستی که در

امید، مشت بر سندان کوفتن است؟! تو فرهاد کوه کن باش که تغییر تقدیر توست.

تو معجزه خدایی و جهان صحنه اعجاز توست اما » امید هیچ معجزی ز مرده نیست » 

پس برخیز و این رخوت و سستی را رها کن.

به دستانت بنگر! این دست ها آفرید سمفونی نهم بتهوون را.

این دست ها شب »ون گوک« را پر ستاره کرد.

این دست خالق آدم »میکل آنژ« شد.

معجزه ترین اعجاز خدا، با دست هایت وزنه های حقیقت را که به پای رویاهایت سخت زنجیر شده 

باز کن و دستانت را به زانو بگیر و »امروز« خودت باش...!

توضیح: )1( اشاره به نقاشی »شب پر ستاره« شاهکار ون گوک 

          )2( اشاره به اثر » آفرینش آدم« شاهکار میکل آنژ 

)مجتبی ملکی( 
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به نقطه ای نامعلوم که خیره می شوی 

بادبادک ها برای دیدگانت سقوط می کنند 

یل خارج شده، به سوی چشمانت می دوند  قطارها از ر

به نقطه ای نامعلوم که خیره می شوی 

حتی »فیدل کاسترو« سیگار برگش را به گوشه انداخته 

محو تماشای چشمانت می شود 

»هیتلر«، نازی ها را به صف کرده 

در وصف چشمانت تصنیف می سراید 

و سربازانش را از خاک فرانسه فرا می خواند 

»هیوگاس« دوباره از گور بر میخیزد 

اما نه برای انتقام که برای دیدن چشمانت 

به نقطه ای نامعلوم که خیره می شوی 

پاهایم علیه من کودتا کرده به سویت می دوند 

می شوم آن »فارست گامپ« بی کاهی که فقط می دود! می دود!

به نقطه ای نامعلوم که خیره می شوی 

تمام ستاره های آسمان بر سرم شهاب می شوند 

و تا به چشمانت می رسم 

می شوم آن راهب سرمست 

که کافر شد و به صلیب بسته شد 

در حالیکه زخم پاهایت را می بوسید...!

)مجتبی ملکی(





فقط می خواستم شکل خودم باشم!
)نگاهی به مسیر ادبی کارنامه »محسن چاوشی( 

در صفحه 10 بخوانید 




