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کتابخانه
سهشنبه  31فروردین 1395

این کتاب گزیده اشعاری که شاعر بین سالهای
 1365 1389ســروده است می باشد .و خود آنهارا انتخــاب کرده .کتاب در چهــار دفتر با نامهای
«آوازها» که سرشناســه ی آن این شعر زیباست
(نگاه کن /این مرگ بود که گذشت /تنها
و بی همسفر)...
دفتر دوم« -شــهر تماشــا» (مــن از تبار
پلنگانم /امــا ،نعره را /بــر تن خویش
می زنم)...
دفتر سوم« -بادیه بر کف در برهوت خیابان»،
(روز یا شب /فرقی ندارد /وقتی قرار /بر
بی قراری است)...
دفتــر چهــارم« -بــر لُ ّجه ی خــاک پوک»
(دیرگاهی ست تا چشم نگشوده ام /اما/
همیشه تو را می بینم)
خیلی راحت اندیشه های زیستی و دردهایی که
بر آن مترتب است ،همراه با یاسی فلسفی در این
پاره هــا را می توان دید .گویــی اینها بریده هایی
از بیقراری اســت که بر جان شاعر چنگ انداخته
اســت در قطعه اول شــاعر در نومیدی محض به
مرگ می نگرد که بی او سفر خود را ادامه می دهد.
آرزوی مرگ فقط در ذهن آدمهای خسته و نومید
جوانــه می زند و در پاره دوم شــاعر خــود را در
هیأت پلنگی می بیند آوار بر خویشــتن .مطمئن،
از هیاهویی که در آن نفس می کشد .سر به دیوار
قفس خویش می کوبد .و هیچکس خون جاری بر
پیشانی اش را پاک نمی کند .فریادی بی صدا که
در حدیق نفس فکر می کند رســاترین صدا را در
جان طبیعت و اشــیاء رها کرده است .ولی واقعیت
آن است که شــاعر می نویسد .بدون هیچ تکبر و
غروری که وظیفه یک پلنگ اســت .آنکه شبهای
ماه پنچه در گردی نــور غمناک ماه می اندازد تا
او را اســیر خود کند .این چنین اســت اندیشه ی
آن پلنــگ ایســتاده بر چکاد کود و شــاعری که
نعره هایش از درون خسته اش فراتر نمی رود.
در قطعه سوم شاعر اشاره به گذر زمان دارد آن
هم در بیقراری ها ،شب و روز شاعر آنچنان درهم
تنیده شده اســت که دیگر روشنی روز و ظلمات
شب بر یکدیگر رجحانی ندارند .وقتی درد هست،
زمان اسیر است و شخص دنباله رو درد می گردد
نه خاصیت گذشــت زمان .هر چه بنامیم در پاره
چهارم به چشم می آید .این مفهوم در اندیشه ی
شاعرانی چون سعدی و حافظ و خیام جوالن دارد.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
***
خاصه ما را که در ازل بوده ست

با تو آمیزشی و پیوندی
***
اکثر قریب به اتفاق اشــعار این چهار دفتر راه
به پسامدرن می برند .منتها پسامدرنی که با کمی
دقت برای خواننده اهل مطالعه نامفهوم نیســت
و دیگر اینکه دریا و ماســیه و صخره ســه عاملی
هســتند که دلبستگی های شــاعر به طبیعت را
برای ما مــی نمایانند .به گونه ای از دریا صحبت
می رود که گویی شــاعر هم از جنس آب است و
دردهایش را به مثال موجهای توفنده ســرگردان
نشــان می دهد .از صخره پایداری می جوید .و از
ماسه نوعی آرامش دلخواه .به گونه ای تکرار لذتی
اســت که پا برهنه بر خنکای آن راه بروی و دانه
های ریز ماسه وجدان هنری تو را قلقلک بدهند.
و از همه مهمتر آشنایان قدیمی یعنی ماهی ها
* آه رویای باران /آه سودای تفتگی
با پــل خواب /بر جاده زمان /آه دریای
سوخته /تشــنه  /با قایق های بی پارو/
بی بادبان
تاریــک زار خس و /خار های ماهیان/
بر خیل جلبک های اســاطیری /و شهر
مرده ی بی بارو /بی عشق و /بی خبر
با پل خواب /بــر جاده زمان /با حرف،
حرف مرده /بر بســتر زبــان /دریا ،دریا
می گریم /دشت ،دشت می نالم /ابر ،ابر
می بارم (پاره ای از شعر  1ص )10
در اکثر شعرها به دریا پناه می برد و حتی «آه»
خود را به دریا وام می دهد و تشبیه می کند.
* ابری سیاه /بی وقفه
ابری سیاه /یکسره
دریای آه است /آه
مغموم و بی تپش /گیســوی کیست
این؟ /دریای سرد است سرد
گاه پاره هایی از شــعرها بــا زیبایی خود جور
تمامی شعر را بر دوش می کشند تا الجرم خواننده
کلیه شعر را زیبا بنامد.
* از قاب پنجره /بر ســبزه زار تماشا/
گریســته ام /و آسمان ســربی را /آینه
بوده ام (شعر  17ص )33
عاشــقان /قایق تن را /بر شط خون
راندند (پاره ای از شعر ص )37
وقتی ایثار تن کافی نباشــد ناگزیر جان را باید
فدا کرد
* دریا با چشمان همیشه باز /خواب را
خسته می کند (پاره ای از شعر ص )51
به تعبیر تازه و زیبای یال باد در دو پاره از شعر
 - 3از دفتر دوم توجه کنید.
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بیان فاصله

سروده ی :سعید مهیمنی
انتشارات داستان سرا 164 -صفحه 3200 -تومان
معرفی :امین فقیری

* چه می توان گفت /چگونه می شود
یال باد را /در کف تقدیر پریشان /بر بوم
شوم شب نگاشت

آه چه سوزشــی دارد یال باد /در کف
تقدیر /دســتان پر پینه ام انگار /از خون
ماهیان و پریان رنگین است (ص )57-55

و این شور شیدایی در پاره ای از شعر  10-دفتر
دوم
* لبانم قامت هیچ پاســخی را /شکل
نمی بندد -/اگر پاســخی که بال گشوده
باشــد /در خود مدام تاب می خورم و/
آب می شوم /دم به دم /آب می شوم ُو/
می سوزم /در تو (ص )66
افســوس بــر گذر زمــان و از دســت نهادن
فرصت ها
* ما وقــت را ندانســتیم /ما وقت را
هرگز ندانستیم /و تقدیری که بر ماسه ها
رقم می خــورد /و ماه که منتظرش بودیم
(ص)70
* زمین در مصیبت /ذوب می شــد /و
ذرات تفدیده /عشــق را له له می زدند
(ص )73
* کنارت نشســتم /هنگامی که ابرها/
همه ی باران ها را باریدند (ص )88
* در جزر بامدادی /ستاره ای /خراب و
خسته و نومید /سیاه سیاره می گریست/
و صخره /مد نزدیک را اندیشــه می کرد
(ص )96
* چشــمانم /می بینند /گوش هایم/
می شنوند /اما /دستا نم /شاعرند (ص)107
* از بلندای خویش /فرو ریختم /وقتی
باد /از گیســوان تو ســازی بر آورد /تا
دیگرانش بنوازند (ص )151
***
بیهوده است اگر بخواهیم در این کتاب از اشعار
حاد اجتماعی بخوانیم .هر چه که هســت به شاعر
باز می گردد .آن احساســی کــه از طبیعت دارد.
دریایی که ماالمال در وجودش نهفته است و او از
یادآوری آن به نوعی آرامش می رسد .کودکی ها،
جوانی ها و بعد غربت و انتخاب ،هر چه که زندگی
را رقم می زند و به اکنون می رســاند .نگاه او به
دریا و ماهی و ماســه و صخره نگاه کســی است
که می خواهد جبران مافات کند .انگار کســی که
غیبت فراگیرش را بخواهد به جبران بنشیند .پس
سروده های این دفتر به نوعی «حدیث نفس» اند.
درد و رنج هایی که شاعر می خواهد آنرا همگانی
کند و دیگران را نیز در آن شریک کند.
* چه هنگام کودک بوده ایم؟! به کدام قرن؟!/
بازمانده ی کدام نســل /از کدام جغرافیای انسان/
چگونه کودک بوده ایم؟! /ماه /این همه حلقه /در
حلقه /در حلقه /در حلقه /در حلقه...
اکنون که ایم و کجاییم؟! /کدام نســل ما را /و
یاد ما را /به دمی /به قدر پلک زدنی /یا ال به الی

یادهایی کــه روز /هر روز به دور می ریزند /حتی
بــرای دور ریختن /در ذهن و خاطره /می گرداند؟
مایــی /کــه سرســره ای عظیم راُ /ســر خورده
می خوریــم /کودکانی پیر و دیرســال /در بازی
ز ن د گ ی( .شعر 24-ص )90-91
شــاعر زیباتر از این شــعر نمی تواند بیهودگی
زندگی را برمال کند .فریاد قرن ها افراد فرهیخته
و متفکر را بیــان کند« .که چی؟!» از حاصل ایام
چه طرف بر بســتم؟ هیچ! (ابن ســینا) این سؤال
همیشه ی تاریخ انسانی است و ادیبان تمامی ملل
در پاسخ به آن عاجز مانده اند .یک نوع بیهودگی
است که ســعید مهیمنی این بار با سادگی هر چه
تمامتر فریاد می زند.
از  99سروده چهار دفتر به زحمت می توان دو سه
شــعر را با آن حالت تغزلی ناب پیدا کرد .گویی در
این سالها شاعر روحیه شیدایی خود را از دست داده
است و به جای همه چیز خاطرات زیست محیطی
خــود را کــه روی آوردن به دریــا و تمام تعلقات
مربوط به آن است را مرتب تکرار می کند.
تغزل ناب را می توان در این  3شــعر ســراغ
گرفت:
* این همه رنگ /از کجای جهان آمده
است؟ /رنگ چشمانت را از یاد برده ام
این همه آوا /از کجا؟ /صدایت را از یاد
برده ام
این همه لطافت و نرمی /از چیســت؟
نگاهت را از یاد برده ام
نگاهــت لطافــت آوازی اســت /که
گنجشکان را به خانه می آورد /و گیاه را/
در اشتیاق نور /می سوزاند.
خاکسترم /اگر که از یاد برده ام (شعر13
ص )122-123
* برای توست /که روبروی آینه ام /و
شانه ای ُو لبخندی
شوق دیدن چشــمان توست /که هر
سپیده /توان بیداری و /آب دادن گل ها
را /وگرنه /بوته ای خارم /در گلدان*/
چشــمان تو /مرا /زیبا می بیند (شعر 5
ص )149
* خار در گلدان :نام مجموعه شــعر شادروان
عبدالرسول حامدی.
* من مــاه را /چکه /چکــه /درنگ
می کردم /یکه ،دســت در دست ستاره/
در دوار کهکشان ها /گوش در گوش ُو/
لب به لب نجوا
مــاه در ســماع ُو /من /بــال زن در
خویش /سیر می کردم( .شعر  19ص )163

مجموعه  31داستانک که تا داستان شدن احتیاج به مسایل دیگر و عناصر داستانی گسترده تری دارند
اما به همین شکل هم ،یعنی داستانک نوعی امروزین داستان کوتاه است .بسیاری از نویسندگان این راه
و روش را آزموده اند .که در قرون گذشــته حکایت های گلستان سعدی می تواند به عنوان نمونه آورده
شود بسیاری اعتقاد دارند که امروزه به خاطر زندگی ماشینی و وقت کم بهترین طریقه پرداختن به نوعی
ادبیات همین داســتانک هاست .چرا که موضوع سرراست بدون هیچ قید و بندی در اختیار خواننده قرار
می گیرد و دیگر اینکه نویسنده زحمت توصیف کردن و تیپ های مشخصی را ارایه کردن ندارد .می تواند
گفتگو داشته باشد یا نداشته باشد و از نظر زمان نیز ماجرا در فاصله کوتاهی انجام می پذیرد .خواننده پس
از خواندن داستانک راضی است و می تواند هرگونه زمانی را به خواندن آنها اختصاص دهد.
برخالف باور عموم نوشــتن داستانک بسیار سخت اســت .چون یک فکر و اندیشه را باید با کمترین
واژگان سر و سامان داد که در اصطالح ادبی بدان موجز نوشتن می گویند .بسیاری از نویسندگان توانی
برای موجز نویسی ندارند .ذهن آنها مغشوش است و نمی توانند جز با شاخ و برگ دادن به ماجرا منظور
خود را بیان کنند .پس احمد طبایی دارای استعداد ویژه ای است که می تواند موجز بنویسد .به اصطالح
لُب ماجرا را بدون هیج چیز اضافی برای خواننده بیان کند.
یکی از حســن هایی که در کتاب دیدم گونه گونی ماجراهاســت .و دیگــر اینکه دارای تخیلی قوی
هســتند .ماجراها در مکانها و زمانهای مختلف مانند اداره ها ،ســربازخانه ،خیابان ،جاده و  ...و  ...اتفاق
می افتد که این تجربه موفقی در این زمینه هســت .می دانیم تکرار کســالت مــی آورد .و دیگر اینکه
داســتانک ها به نوعی پندآموزند .نویســنده به دنبال خیر و صالح جامعه هست و سعی می کند بدی ها
را آشکار کند .دمل ها را بترکاند .چه غم که اگر بوی آن عالمگیر شود .مسئله ی مهم دیگر اینکه احمد
طبایــی موضوع هایی را برگزیده که ما به آســانی از کنار آنها عبور می کنیــم .یعنی به نظرمان عادی
می رسد اما نویسنده با پرداختی عالی همین ماجراهای ساده را سخت خواندنی و جالب می کند.
داستانک هایی که به دل می نشینند و استادانه نوشته شده اند:
اجبــاری ،اعتراف ،انتقالــی ،انتقام ،آتش بس ،آرامش در حضــور دیگری ،آن که
باد می کارد ،پاداش ،پرسش ،تلخ و شــیرین ،تلنگر ،تنگنا ،حسرت ،خشم خاموش،
داوری -دایره ،قفس ،پازل ،نماینده -وسط خیابان
باز هم در این میان این داســتانک ها عالی هستند (حســرت ،تلنگر ،تلخ و شیرین ،انتقام ،آن که باد
می کارد)
و بعضی از داســتانک ها هم اص ً
ال چنگی به دل نمی زند یا نویســنده در القاء منظور خویش ناتوان
بوده اســت که این می تواند به خاطر حجم کم داســتانک ها باشد .نام داستانک ها نوشته می شود که
البته باید دانست ،این نظر نگارنده است انتخاب ،پرواز ،تبریک ،تصمیم ،تعبیر ،زمان ،سرپناه،
ال داستانک فراموشی دور از ذهن است .اص ً
ســگ هار ،واکنش ،همراه مث ً
ال با منطق زندگی جور در
نمی آید .پدری همراه با پسر کوچکش با کامیونش سفر می کند .در جلو رستورانی می ایستند .پدر از پسر
می خواهد که از کامیون پیاده نشــود تا او نوشــابه را بخرد و بیاورد .بعد ،پدر زنی را می بیند که سر روی
فرمان اتومبیل گذاشته و ظاهراً به خواب رفته .کنجکاوی مرد تحریک می شود .جلو می رود و به شیشه
می زند .زن ســر بلند می کند و مرد و زن یکدیگر را می شناســند .کمی بعد پسر می بیند که پدرش با
پراید زن آنجا را ترک می کنند .این داستانک دور از منطق زندگی است.
الف -عاطفه پدری و پسری چه می شود.
ب -چگونه پدر کامیونش را که تمام زندگیش هست به امان خدا رها کرده و همراه معشوق سابقش

«تلخ و شیرین»
مرد سیلی محکمی به صورت زن زد و با فریاد گفت:
 آخه اینم شد زندگی؟ دیگه از دست تو خسته شدم.زن که اص ً
ال انتظار نداشــت ،ناباورانه دستش را روی صورتش گذاشت و چند قطره اشک به آرامی از
گوشه چشمش سرازیر شد.
***
زن همانطور که چمدانش را می بست گفت:
 من دیگه یه لحظه هم تو این خونه نمی مونم ،میرم خونه بابام تا تکلیفم با تو روشن بشه...مرد که می خواست خود را بی تفاوت نشان دهد زیر لب گفت:
 برو به جهنم ،دیگه نمی خوام ببینمت.زن با قدم های تند از خانه خارج شد و در را محکم بست .هنوز چند ثانیه ای از رفتن زن نگذشته بود
که صدای هولناک ترمز اتومبیلی در خیابان پیچید .مرد سرآسیمه و نگران به سمت در خانه دوید .وقتی
در را گشود و به خیابان نگاه کرد ،نفس راحتی کشید و لبخندی بر چهره اش نقش بست.
زن به سرعت در پیاده رو راه می رفت.

میگردد.
بارزترین چهــرهی ضد انســانی در رمان
«پرنس» است که موجب بدبختی «نیکال» و
دخترش توسط فرزند ابله و کودنش «الیوشا»
میگردد« .پرنس» با مقامات مسئول مملکتی
در ارتباط است و در واقع خود یکی از کارگزاران
حاکمیت است.
پرنس صرف ًا به دنبال دو چیز میگردد و به
امید این دو زنده اســت .پول و شهوت .برای
رســیدن به پول همهی معیارهای انســانی را
زیر پا میگذارد.
«ناتاشــا» دختر ســاده و صمیمی نیکال،
فریب ظاهر الیوشــا فرزند پرنس را میخورد و

عــدم رعایت نکات دســتوری و آیین نگارش
در بسیاری از موارد موجب سردرگمی خواننده
است.
جاهای بســیاری نیــاز به « »،اســت که
متأســفانه بیدقتی حروفچین یــا مترجم ،کار
خواننده را مشــکلتر میکند .در پایان بعضی
جمالت « ».نگذاشته است.
این کتاب را مؤسســهی انتشاراتی شهریار
چــاپ کرده اســت و تاریخ چاپ هــم ندارد.
به نظر میرســد که از همین ناشرین «بنداز و
برو» است.
دلم میخواهد آثار تمامی نویسندگان بزرگ
جهان را بخوانم.

آزردگان از داستایوفســکی را خواندم .قب ً
ال
«خاطــرات خانه امــوات»« ،یادداشــتهای
زیرزمینــی» و «همــزادش» را خوانده بودم.
داستایوفســکی در توصیف حاالت و روحیات
اشــخاص تیزبین و روانکاو است .از هر حالتی
نوع تفکــر طرف را میخواند .در شناســاندن
شخصیت افراد داستان تبحر فوقالعادهای دارد.
آزردگان در واقع سرنوشــت اســفبار افراد
گمنام و محروم را به تصویر کشــیده است و
چهرهی اصلــی اشــرافزادگان و بورژواها را
به راحتی آشــکار کرده اســت .تضاد طبقاتی
و آشــتیناپذیری دو طبقــهی مرفه و فقیر ،تا
انتهای رمــان دارد و به ســود مرفهین ختم

آن که باد می کارد ...

مجموعه داستان :احمد طبایی
انتشارات آوای کالر 91 -صفحه 5000 -تومان

آزردگان

فیودور داستایوفسکی
مترجم :بهزاد  -انتشارات :شهریار
تعداد صفحه - 575 :قیمت 400 :ریال
محمدرضا آل ابراهیم

به عشق گاه حقیقی و گاه کاذب او دل میبندد
و موجبات سقوط خود را فراهم میسازد.
«نلی» دختــر بدبخت و بیچــاره و یتیمی
است که مادرش توسط پرنس مورد تجاوز قرار
میگیــرد و حاصل این تجاوز ،دختری اســت

به نام «نلی» .همین دختری که نویســندهی
داســتان او را در نزدیک زن تابوتســاز رها
ســاخته و بــه منزل خــود مــیآورد و مانند
فرزندش از او نگهداری و سرپرســتی میکند.
دختر پرنس بودن نلی تا صفحات آخر کتاب بر

آنجا را ترک می کند؟
اینک دو نمونه از داستانکهای زیبای کتاب:

***

«تلنگر»
«مرد آهسته به سگ نزدیک شــد .روی دو پا نشست و همانطور که پشت سگ را
نوازش می کرد ،گفت:
 از خونه خوب مواظبت کن! باشه؟ســگ دمش را تکان داد و مرد که لبخندی از رضایت بر چهره اش نشســته بود،
به آرامی قالده ســگ را باز کرد و از خانه بیرون رفت .سگ سرمست و رها در حیاط
بزرگ خانه شروع به دویدن کرد.
***
ســگ در سکوت و تاریکی شب ،وسط خیابان به خواب رفته بود که صدای مبهمی
از خواب بیدارش کرد .وقتی گــوش هایش را خوب تیز کرد صدای چرخیدن کلید در
قفل را شــنید .به سرعت از جا برخاست و بی آنکه پارس کند ،به سمت در خانه دوید
و پشت در ،منتظر ایستاد.
دزد کلیدهــای مختلف را یکی پس از دیگری امتحان می کرد و با درآوردن هر کلید
از قفل ،نگاهی به دو ســوی کوچه می انداخت و وقتی که خوب مطمئن می شد ،کلید
دیگری را آزمایش می کرد.
سرانجام یکی از کلیدها قفل را باز کرد .دزد خیلی آرام در را گشود و همانطور که در
آســتانه در ایستاده بود و حیاط را ورانداز می کرد ،سگ جستی زد و از بین پاهای دزد
گریخت .دزد که شوکه شده بود ،دستش را روی قلبش گذاشت و نفس راحتی کشید.
سگ در تاریکی کوچه ناپدید شد.

خواننده روشــن نیست ،البته منهای حدسیاتی
که به ذهن متبادر میشود.
داستایوفسکی خود عاشق ناتاشا است ولی
با از خودگذشــتگی و آزاد منشیاش ،ناتاشا را
آزاد میگذارد تا به هر فردی که دوستش دارد
دل ببندد.
ترفندها و حیلهگریهایی که پرنس در طول
رمان جهت برآوردن نیازهای پلید خود به کار
میبرد ،حیرتآور است.
کتاب پر از غلطهای چاپی اســت .عالوه بر
آن مترجم خوبی هم نــدارد .ترجمهی کتاب،
روان و یکدســت نیســت .بعضی از جمالت،
خشــک و کلیشــهای ترجمه شــده اســت.

