کتابخانه
سه  شنبه  1بهمن 1398

محمدعلی پیشــاهنگ را از دیرباز میشناسم.
مردی است خستگیناپذیر .به معنای واقعی کلمه
زحمتکش .او برای نوشتن آنچه را که دوست دارد
شــب و روز نمیشناسد .نوشــتههای او همگی از
وطندوستی شــدیدی حکایت دارند .او خدمتگزار
اصیل و واقعی مردم نیریز اســت و در این رابطه
از خلق و خوی مردم ،آداب و رسومشان ،چگونگی
معاش و از همه مهمتر تاریخ دیرسال نیریز را در
آثار خود به مــردم و خوانندگان معرفی میکند .با
نگاهی موشکافانه به فهرست کتاب درمییابیم که
حدود هشتاد درصد مطالب ریشه در فرهنگ بومی
نیریز دارد .اما چون نظم و ترتیبی رعایت نشــده
تا حدودی این مســأله پنهان میماند .گونهگونی
مطالب کتاب را به ُجنگی از اندیشــههای مختلف
تبدیل کرده اســت .خــوب بود که کتــاب را به
فصلهای زیر تبدیل میکرد.
 - 1مطالــب مربــوط به شناســنامه
شهرستان نیریز
 - 2آداب و رسوم مردم نیریز
 - 3مفاخر نیریز
 - 4قصهها و متلهای مربوط به نیریز
 - 5مراســم متفرقه دربــاره آداب و
رسوم نیریز
 - 6قصههــای دیگــران ،خــارج از
محدوده نیریز
 - 7تاریخ نیریز
 - 8کل مطالب متفرقه
امید اســت که کتاب به چاپ بعدی هم برسد
و اگر جناب پیشــاهنگ ایده مرا پســندیدند آن را
به مرحله اجــرا درآورند .وگرنه ایشــان اختیاردار
کتاب خود هســتنند .هر حرف و حدیثی که گفته
میآید باز میگردد به خُ لق خوش و انســانیتی که
در محمدعلی پیشاهنگ سراغ داریم .این است که
جســارت نموده به عنوان یک برادر کوچک اظهار
عقیده میکنیم.
به گونه مثال در شــروع فهرســت «داســتان
عزیز پیامبر که صد ســال به خــواب رفت و بعد
از آن بیدار شــد» و شماره  2شــعر محلی سروده
پورعابد را میخوانیم که هر دو در تقســیمبندی ما
جزء مطالب متفرقه به حســاب میآیند همچنین
شــماره « 8داستان مار در آستین پیامبر» شماره 9
قهوهخانهها از چه زمانی در ایران پیدا شــده و چه
ســیر تاریخی را طی کرده است؟» شماره  12پیام

دختر گل شــماره  13پای صحبــت مادر گلی 14
داستان خر برفت و خر برفت.
برای اینکه نوشــته اطاله کالم پیــدا نکند ما
به درج شــمارهها بســنده میکنیم .شــمارههای
33- 31- 27- 26- 24- 21- 20- 19- 1854- 50- 44- 42- 40- 38- 37- 35- 3487- 81- 80- 76- 74- 72- 63- 59- 55109- 102- 100- 96- 95- 94- 92- 90136- 131- 121- 117- 114- 113- 112149 146- 137پس میتوان حدود پنجــاه موضوع از کتاب را
در قســمت متفرقه چاپ کــرد و برای صد مطلب
دیگر طبق پیشــنهادی که داده شده است چارهای
اندیشید .البته دوســت عزیزم جسارت مرا خواهند
بخشــید .این فقط یک ایده است صالح مملکت
خویش خسروان دانند.
و اما مطالب به درد بخور و جالب کتاب از اندازه
بیرون است .کتاب میتواند به راحتی اوقات فراغت
مــا را پر نماید و از همــه مهمتر اطالعات جامعی
نسبت به شهرستانی نیریز ،آداب و رسوم و باورها
و تاریــخ آن در اختیار ما قرار دهد .به اندازهای که
از دریا کوزهای را پر کرده باشیم مطلبی را برایتان
انتخاب کرده که عین ًا نقل میکنم.
* سلمانیهای دورهگرد در نیریز
سرم را سرســری متراش ای استاد
سلمانی
که ما هم در دیار خود ســری داریم و
سامانی
در زمانهــای دور بعضــی از ســلمانیهای
(دالکهای) نیریز جا و مکان ثابتی نداشــتند .یا
به عبارتــی در دکان کار نمیکردند .آنها دورهگرد
بودند .آنان وســایل کار خود را کــه عبارت بودند
از :شانه چوبی «دندانهدرشــت و دندانه کوچک»
تیغ دســتهدار بلند تاشو .لنگ ،ســوهان ،قیچی،
آینه ،کمربنــد چرمی به نام تســمه جهت تنظیم
تیغ و ســنگ مخصــوص جهت تیز کــردن تیغ.
کاســهای کوچک جهت آب ،قطعــهای صابون،
فرچه ،گازانبر برای کشــیدن دندان ،ظرفی آب که
معمو ًال از قمقمه اســتفاده میکردند» و  ...همراه
داشتند .از صبح پگاه ،همراه چیرق آفتاب تا پسین
غروب آفتاب در کوچه و بازار میگشتند و هر کس
میخواست ســر و صورت خود را بتراشد و اصالح
کنــد به آنها مراجعه میکرد .ســلمانی (دالک) او

از مســایل مهمی کــه آرش نقیبیــان در مقدمه
خویش مطرح کرده است علل نامگذاری کتاب است.
با پیشنهاد زندهیاد دکتر رضا سید حسینی نام کتاب از
«بلوارهای کمربندی» بــه «بیراه» تغییر پیدا میکند
کــه خواننده پس از مطالعه دقیــق کتاب علت آن را
درمییابد.
نویســنده در صفحه  154کتاب به مسألهای اشاره
میکند که چکیــده کامل رمــان را دربرمیگیرد .او
مینویســد« :پیادهروهای یکشــنبههایمان را به یاد
بیاورید .بــارون ،از مرکز پاریس ،یک باد اســرارآمیز
مسیرها را به کمربندیهای این شهر منتهی می کرد،
شــهر زبالههایش را به این مناطــق پرت می کرد و
رسوبات این شهر پرهیاهو در این بلوارهای کمربندی
تهنشینمیشدند»...
ایــن نمادی اســت بــرای کل کتاب ،چــرا که
شــخصیتهای رمان را در روســتای حاشیه شهر در
ویالهایشان میشناســیم .نوکیسههایی که از مکیدن
خــون قربانیان خود به مال و مکنتی دســت یافته و
فرهنــگ خرج کردن این پولها را در شــادخواری و
میهمانیهای دورهای میبینند.
اما در این میان نویســنده یک راوی نامریی است.
گاه در صحنههــا حاضر اســت و گاه به عنوان دانای
کل عمل میکند و از روحیــه و عادتها و روانکاوی
آنان میگوید که قاعدت ًا کار اول شخص مفرد نیست.
درست اســت که او داستان را برایمان تعریف میکند
(من داستان) نمیماند .افکارش
ولی در مخمصه قواعد ِ
را آزاد میگذارد تا بتواند دست به هر سوراخ و سمبهای
که شاهدش هم نیســت فرو برد .بنابراین در این راه
آزادی عمل بیشتری را تجربه میکند که در نهایت به
نفع خواننده اســت .مث ً
ال در این چند سطر به کلمهی
همیشه توجه کنید:
«یک زن موحنایی ،که همیشه شلوارک سوارکاری
به تن دارد ،صبحهای شــنبه ،سوار بر اسب در جنگل
گردش میکند .و وقتی که از سوارکاری باز می گردد
تمام کارگــران اصطبل برای خدمت کــردن به او از
یکدیگر سبقت میگیرند و با وسواس زیادی از اسب او
مراقبت میکنند( .ص )31
«پاتریک مودیانو» ایــن تکنیک را در طول رمان
رعایت میکنــد .در نظر خواننده بــه خدایی کوچک
تعبیر میشود که دیدهها و زندگی گذشته قهرمانانش
را میداند و در هنگام لزوم دست خود را برای خواننده
رو میکند.
درســت نمیتوان درک کــرد که چرا نویســنده

مقدمهای برای کتاب نوشته است و در آن شخصیتها
را به گونــهای خالصه معرفی کرده اســت .آیا طرح
تازهای افکنده اســت؟ یا اینکه خود در این وســواس
بوده که خواننده نتواند به آسانی روابط موضوع را درک
نماید .نگارنده فکر میکند که همان طرح یا شــگرد
تازه برای مقدمه ،که کمتر نویســندهای به آن اعتقاد
دارد مناســبتر است .در حالی که در نیمه دوم کتاب،
داســتان زندگی یکایک قهرمانان به تفکیک نوشــته
شــده و مراحل تکوین رذالتهای آنان رو شده است
و حتی در پایان کتاب سرنوشــت آنان نیز نموده شده
اســت که یکی آب شده و به زمین فرو رفته ،دیگری
تیرباران شده و پدر به زندان افتاده است.
«زیرســیگاریها را در کارتنی مســتطیل شــکل
خالی میکنــد .بله ،این مهمانخانــه پاتوق این گروه
کوچک بوده است .ســالهای دور به اینجا میآمدند.
مودگاالس ،سیلوین ،کوییمپ  ...و از خودش میپرسد
بعد از این همه سال چه به روز آنها آمده است .عاقبت
این نوع زنها را نمیتواند حدس زد .او حتی عکســی
از آنها دارد که به من نشان دهد .مرد بلندقد الغراندام،
مورای ،مدیر یک روزنامه بود ،تیرباران شــد .دیگری
پشت سر مورای ،که ارکیدهای را میان انگشت سبابه
و شصت گرفته و دستش را روی سینه گذاشته است.
گی دو مارچوره که همه او را آقای کنت صدا میزدند،
چه بالیی بر او آمده است؟ یک لژیونر قدیمی بود که
ممکن است به مســتعمرات قدیمی بازگشته باشد»...
(ص )178
شــگرد دیگر «پاتریک مودیانو» کــه میخواهد
کاوشــی در زندگانی شخصیتهایش داشته باشد این
اســت که مســأله را به صورت ســؤال از خود مطرح
میکند و بعد پاسخش را میدهد.
«پدرم ســر خود را به عالمت مثبــت بارها پایین
میآورد .پف زیر چشــمهایش بیشتر ورم کردهاند و به
چهرهی او نوعی خســتگی مزمن بخشیدهاند .او دقیق ًا
چه نقشی در کنار مورای و مارچوره بازی میکند؟ چه
رابطهای میان او و این جمع مرموز برقرار اســت؟»...
(ص )27
***
توصیف از بار «کلو فوکره» آنچنان استادانه است
که انســان را به یاد کارگردانی میاندازد که همزمان
هم دکوپاژ میکند ،میزانســنها را دقیق مشــخص
میکنــد و همانند یک روانشــناس عکسالعملها را
حدس میزند .از نگاه او دوربین در مناسبترین مکان
قرار گرفته که میتواند از زوایای مختلف اشیاء و آدمها

بهاءالدیــن خرمشــاهی در پشــت جلــد کتاب
نوشــتهاند« :برگزیــده اشــعار فارســی و بومــی
(ارســنجانی) حبیب رحیمی ،ساده ،دلجو و دلنشین
است ،دیدم که این نسیم جنوب ،چندان کم از نسیم
شمال (اشرفالدین قزوینی) ندارد.
ســادگیاش عمیق اســت و عاطفه و عناصر و
نخمایههای شــعرش همه از طبیعت و متن محیط
پیرامون گرفته شده است.
شــعرهایش به گرمای آتش ،بــه زاللی آب ،به
تکاپوی باد و فروتنی خاک است.
آن حبیب ما رحیمی زنده باد
دولتش چون طبع او پاینده باد
اول اسماء او حر میشود
قطره باران او دُر میشود
پاییز 1389

معلوم اســت که حبیــب رحیمــی طبعی روان
دارند .واژههای ســادهای را برای اشعارش انتخاب
میکند .البته ســادهگویی و سادهنویسی خود هنری
واالست ،بیشتر شاعرانی که شعرشان مقبول افتاده
است ســادهگو بودهاند .مردم به راحتی شعرشان را
میخوانده و از حفظ میکردهاند.
زندهیادان ایرج میرزا ،نســیم شــمال ،ابوالقاسم
حالت و بعضی دیگر به خاطر حرف رک و راســتی
که با مردم در میان گذاشتهاند مشهور شدهاند .ما به
نمونههایی از اشعار حبیب بسنده میکنیم.
«چه کنم»
از غم و غصه خالیام چه کنم
یک بغل بیخیالیام چه کنم
پیش پاهای طعنه مردم
نقش گلهای قالیام چه کنم
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داستان نیریز

اثر :محمدعلی پیشاهنگ نیریزی
نشر سیوند 522 -صفحه

را روی اولین ســکویی که میدید مینشــاند و با
بستن لنگ به دور گردن کار را شروع میکرد .این
ســلمانی به دهات اطراف هم میرفت و سر اهالی
را میتراشــید .هر چه میدادند میگرفت و تشکر
میکرد .معمو ًال مزد سرتراشــی مردها «پنج زار»
و کودکان «دو شــاهی یا یک قران» بود .هنگام

امین فقیری

دروزار و برداشــت محصول به تک تک خرمنها
مراجعــه میکردند و هــر یک از افــراد حاضر از
جمله مالک ،ریس «رئیس» ،ســرکار ،ناظر و سایر
دســتاندرکاران به سلمانی مراجعه کرده و اصالح
میکردنــد و در مقابــل مقداری گنــدم یا جو به
ســلمانی داده میشــد .مقدار آن بستگی به همت

بیـــــــراه
نوشته :پاتریک مودیانو
ترجمه :آرش نقیبیان

را در قابی از منطق و واقعیت ثبت کند .گاه به مواردی
اشاره میکند که اص ً
ال مورد توجه ما نیست .و مهم این
اســت که به کارهایی دست میزند که در عالم سینما
امکانش نیســت و آن هم تحلیل اســت .انگار وظیفه
دارد نثرش را چون راحتالحلقوم زیر دندان ما بگذارد.
در توصیفات او همه چیز سر جای خود قرار دارد .انگار

نظمی ابدی بر فضا و مکان جاری است.
خواننده چنین میاندیشــد که راوی (نویســنده)
به گونهای مســتقیم روایتگر ماجراســت ،اما اینگونه
نیست! شــگردی که «پاتریک مودیانو» به کار بسته
اســت کام ً
ال نو و بدیع و اســتادانه است .او فکر همه
را میخواند و بــه آنها امتیاز صحبت کردن میدهد تا

ته بساط ذوق

گزیده اشعار حبیب رحیمی ارسنجانی
نشر بوکتاب قم 136 -صفحه 3000 -تومان
ساده و با طراوت و خاکی
مثل تنگ سفالیام چه کنم
دست عمر گذشتهام گاهی
میدهد گوشمالیام چه کنم
خانهام گر چه کوچه باالست
عاشق این حوالیام چه کنم
چون محبت ندیدهام ز کسی
سرکش و الابالیام چه کنم
در نگاه تو رنگ میبازم

با همه بیخیالیام چه کنم
***
«پدرم»
پدرم از بهار لبریز است
نامش از اعتبار لبریز است
دست زحمت کشیدهای دارد
دل ایمان چشیدهای دارد
گرچه دستان او پر از پینه است
دل او پاک همچو آیینه است

امین فقیری

7

و بخشــش مالک و رئیس کار داشــت که معمو ًال
برای اصالح ســر یک فرد یک چارک گندم یا جو
داده میشد.
چنانکه کسی اصالح نمیکرد باز مقداری گندم
یا جو به سلمانی میداد .سلمانی برای رفتن به سر
خرمنها از االغ اســتفاده میکرد .هنگام برداشت
میوه از باغات که در دامنه کوهســتانها از جمله
دهنهی پلنگان قرار داشــت ،باز سلمانی به سراغ
باغداران میرفت .ســلمانی عالوه بر اصالح سر،
دندان هم میکشید .وسیلهی دندانکشی او گازانبر
بود .بچهها را هم ختنه میکرد .که در نیریز بدان
«دست حالل کردن» هم میگفتند و میگویند.
سلمانی در اکثر مراســم حضوری فعال داشت.
در مراسم مرگ و میر ،مراسم عروسی و حنابندان،
سلمانیها معمو ًال از همه ماجراهای شهر آگاه بودند
و حرفهای زیادی برای گفتن داشــتند و هنگامی
که مشتری زیر دستشــان بود برای مشغول کردن
آنها گفتنیها را با آب و تاب تعریف میکردند .ضمن ًا
ســلمانیها در گرمابه (حمامها) هم کار میکردند
که در آنجا بر ســایر کارگران حمام ریاست داشتند.
سلمانیهایی که از خود دکان داشتند در تمام سال
ســر و صورت مالک ،زارعین و افراد سرشــناس را
اصالح میکردند و هنگام خرمن سهم ویژه داشتند.
به یکی از ســلمانیها که ســر خوانیــن را اصالح
میکرد میگفتند خاص خان نگارنده.
نخستین ســالی که میخواستم به کالس اول
بروم ده شــاهی یا یک قران به کوچکعلی دالک
دادم و موهای سرم را اصالح کرد.
* چند ضربالمثل درباره سلمانیها
 - 1سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی
که هر کس در دیار خود سری دارد و سامانی
 - 2به کچــل گفتند :چرا زلــف نمیگذاری؟
گفت :من از این قرتی بازیها خوشم نمیآید.
 - 3سر تراشــیدن را میخواهد از سر کچل ما
یاد بگیره.
 - 4کچلــی که ســری کام ً
ال تاس داشــت با
دیگری دعوایش شد .کچل شــروع کردن به داد
و فریاد که پدرسوخته زلف میگیری.
 - 5سر بیصاحب میتراشه «بدون اجازه کسی
درباره او تصمیم میگیرد».
 - 6کچل شــدم تا منت دالک را نکشم «این
را زنهــا از روی اعتراض به مــردم تازه به دوران
رسیده میگویند».

 - 7کچــل زری «بــه آدم خوششــناس
میگویند».
 - 8کچل مشو ،همهی کچلها بخت ندارند.
 - 9کچل و کلو ،لعنت به هر دو
 - 10ســیبیلش را باید چرب کرد« .باید به او
رشوه داد»
 - 11ســیبیلش را دود داد« .ســخت تنبیهش
کرد»
 - 12سیبیلش آویزان شده« .مأیوس و ناراحت
شده»
* ترانههای محلی از نیریز
گردآورنده :فرزانه پیشآهنگ
پسینی تنگ نیریز بار کردم
تموم قوم و خویشتون یاد کردم
رسیدم بر سر قمپ پلنگون
نشستم گریه بسیار کردم
***
به پشت کوه نیریز صابوناته
همه میگن که یارت بیصفاته
مگر حرف مرا در دل گرفتی؟
که رفتی صابونات منزل گرفتی؟
***
اول داد و دوم داد و سوم داد
که چارم منزلم بود حاجیآباد1
بسازم شونهای از چوب شمشاد
که دلبر سر زند من را کند یاد
***
پلنگون میروم پوزه به پوزه2
بگیرم پیرهنی یارم بدوزه
اگر پیراهنم یارم ندوزه
به ترون 3تش زنم ،اسپون 4بسوزه
***
پسینی 5ابر و بارون خواهد اومد
مراد نامرادون خواهد اومد
رفیقون خوش بگویید خوش بخندید
شب گِله گذارون خواهد اومد.
پینویس
 - 1حاجیآباد از روســتاهای دهستان رستاق
بخش مرکزی نیریز است.
 - 2پیشرفتگی کوه در دشت را پوزه گویند.
 - 3تهران
 - 4اصفهان
 - 5عصر ،غروب

خواننده و یا تماشاگر صحنه ذره ذره و با خساست تمام
پی به ذات و منش شخصیتها ببرند.
توصیفات او پشــت سر هم و الینقطع نیست .چند
ســطر نمینویســد تا خودش را راحت کند .شگردی
قطرهچکانی است .تا الزم نباشد خواننده را در جریان
بافتهای چهره و خصوصیات شخصیتی قهرماناتش
نمیگذارد.
اکثر آدمها ضدقهرمانند .آنچه که باید باشند .راوی
وقتی با پدر آشنا میشود دنبالهی کارهای خالف او را
میگیــرد پرداختن به کتاب و تقلب در اهدا و مقدمه و
کارهای دیگر غیرمســتقیم او را به دنیای ادبیات آشنا
میسازد و بدون اینکه شعاری داده شود و یا نویسنده
حتی جملهای در این مورد بگوید .آثار تحول روحی و
فکری را در راوی مشاهده میکنیم.
مودیانو در مقدمهاش ما را با علت وجودی آدمهای
رمانــش و روابط مرمــوزی که با پدرش دارند آشــنا
میســازد و در حقیقت دست خود را رو میکند و ابایی
هم از آن نــدارد چرا که قصــد او قصه گفتن صرف
نیســت .در ذهن او پایانبنــدی غیرمنتظرهای وجود
ندارد .او بیشــتر از اینکه به ظاهر آدمهــا بپردازد به
روح آنها توجه دارد .حتی آنها را برای کارهای بدشان
شماتت نمیکند.
قهرمانان او در گذشتهای تاریک و پرابهام زندگی
میکنند .اما زمان حال برایشــان مهمتر است .گویی
همه میدانند عاقبت خوشــی در انتظار آنان نیســت
بدینخاطــر دم را غنیمت میدانند .حتــی مورای از
تیربــاران قریبالوقوع خود صحبت میکند .او همانند
یک شــخصیت حماســهای منفی میداند که حاصل
کارهایش بــه مرگی از این دســت منتهی میگردد.
کســی از آینده صحبــت نمیکند .زمان بــرای آنها
ایستاده است.
***
بســتری کــه رمــان روی آن بنا شــده اســت
اوضــاع اجتماعــی پاریس پس از جنگ اســت .روح
یهودیستیزی بر جامعه حکمفرماست .زمانهای است
کــه هر کس به فکــر خویش اســت .قهرمان اصلی
داســتان نه که «راوی» بلکه پدر اوســت .شخصیتی
که بــرای منافع اندکش توســری میخورد و عجیب
اینجاست که دلگیر هم نمیشود .آیا این همان تحقیر
تاریخی نیست .آیا پدر به خود نمیگوید این حقارتها
بهتر از کورههای آدمسوزی نیست؟ روزگاری است که
حقیرها آقایی میکننــد .بیمایهها و لمپنها قدرت را
به دست دارند .رشوه و دزدی و اختالس در جامعه جا

افتاده است .هر کس دروغگوتر باشد از احترام بیشتری
برخوردار است .کسی دیگری را به خاطر دروغ و تزویر
شماتت نمیکند.
پدر یهودی اســت که از مصر آمده اســت .جواز
اقامت ندارد و چون سایهای در پاریس سرگردان است.
و پسر که راوی داستان باشد ،تحصیلکرده است .دیپلم
دارد .پدر با این ورقــه دیپلم خیلی پز میدهد و وقت
و بیوقت آن را به رخ دیگران میکشــاند و عقدههای
سرکوفته خود را با وجود پسر جبران میکند.
***
داســتان جنبه دیگری هم دارد .آن هم مواجهه با
قانون اســت و الجرم تعقیب پلیس .اما رمان به طرف
یک داســتان پلیســی صد درصد پیش نمیرود .بلکه
نقش پلیس یک نقش مزاحم است .سایهای از وحشت
اســت .خانه عوض کردنهای پیدرپی در پاریس به
ماجرای شغلشــان باز میگردد کــه میخواهند چند
صباحی در امان باشــند و کسی به طور دقیق آدرسی
از آنها نداشته باشد تا بتوانند اجناس عتیقهای که کپی
است را آب کنند.
مترجم مینویســد« :اصلیتریــن موتیف آثار این
نویســنده فرانســوی هویت و حافظــه و اگر دقیقتر
بگویــم ضعف هویــت و فقدان حافظه اســت .غالب
قهرمانــان رمانهای مودیانو از اختالل شــخصیت و
هویتی رنج میبرند».
این عقیده کام ً
ال درســت است در مورد هویت که
در سطور باال صحبت شد و حافظه؟ چرا پدر پس از ده
سال فرزند خود را نمیشناسد؟ یا اینکه میشناسد و دم
برنمیآورد .چرا روابط این همه ســرد و ناهنجار است
(البتــه از طرف پدر) ،پدر برای پســرش چه کرده که
اکنون او را زجر میدهد؟ چرا پدر پســر را در ایستگاه
قطار هل میدهد و میخواهد از شرش نجات پیدا کند.
اینها تمام ًا مســایلی است که مســکوت گذاشته شده
اســت .معلوم نیست چرا نویسنده خواننده را در جریان
قرار نمیدهد اگر مسألهی ایستگاه قطار واقعیت داشته
باشد دلیل این اقدام پدر چیست؟
و پسر چگونه از نیمههای رمان به صورت فرشتهای
ظاهر میشود که قصد نجات پدر را از منجالب دارد.
این مسایل یا خاصیت رمان مدرن است و یا اینکه
نویســنده به طور عمد به بحــران هویت و حافظه در
قهرمانانش پرداخته است.
تکنیکــی که مودیانو در نوشــتن این رمان به کار
برده اســت بسیار زیباست .نثر ساده و دلنشین است و
خواندنش توصیه میشود.

با پدر روزم آفتابیتر
با پدر آبرویم آبیتر
آری آری پدر سحرخیز است
از طراوت همیشه لبریز است
وقتی از کار ،خانه میآید
با لبی پرجوانه میآید
با لبی پرجوانه لبخند
چشمهایش نشانی از پیوند
***
«دوش خستهام»
تا نبازم بین مردم آبروی خویش را
دست سیلی دادهام زردی روی خویش را
خم نکردم همچو مینای تهی گردن به عجز
پیش پای خم که تر سازم گلوی خویش را
میشود مستی فزونتر از شراب خانگی

پر کنم با خون دل هر شب سبوی خویش را
همچو گل در دست توفان بال افتاده ام
من که می بازم به آهی رنگ و بوی خویش را
میبرم منزل به منزل با صبوریهای دل
کاروان درد و داغ و آرزوی خویش را
روی دوش خستهام امروز تشییع میکنم
پیکر پاک دل یکرنگ و روی خویش را
***
بخش دوم «اشعار محلی» حبیب رحیمی به چاپ
رسیده است .تمامی اشعار به گونهی مثنوی سروده
شده است .با توضیحات واژهها و آیینها.
نام اشــعار عبارتند از :شــهر من ارسنجون ،اوسا
خوراکیارو چی میگفتن ،اوساکا ،لفظ قلم ،چن سال
باخچی
پیشتر ،با َجد آ سی ُمرت ُ
ِض ،عیب میگیرنِ ،
ِدل ِمو

