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هاي گوناگون نويسندگان، ها و معرفت امكاني است براي ديدگاه نگ زمانج  
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هاي منتشر شده، معذور است از پذيرش متن نگ زمانج.  

  .است نگ زمانجها از  ِ متن نگاري ي واژه شيوه
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  جستار
  :منصور خاكسار
  كالم آخر

  .ي اثرگذاري از زندگي است حتا اگر به هنگام پيش نيايد مرگ پاره... 
9   
  :منصور كوشان

  در چالش با مرگ 
فرياد  ،ايا نوشتنآيا رنج مضاعف نوشتن، پاسخي شايسته براي زيستن نيست؟ ... 

شود؟ آيا مرگ  توانمندي نيست كه منصور خاكسار ناگزير به فريادي توانمندتر مي
منصور خاكسار به عنوان يك شاعر هميشه در صحنه، اعتراض ژرفي به بود 

كه شايسته است، ما او را و هم مانندان او  ي ما نيست؟ آيا آن چنان منفعل همه
يابيم؟ آيا اگر او را دريافته بوديم،  ايم يا درمي را، در اكنونشان، در حياتشان، دريافته

به ژرفاي شعرها و جستارهاي او رسيده بوديم، با او همدلي كرده بوديم، باز هم 
   11  .داد مرگ را بر زندگي ترجيح مي

  :خسرو دوامي
  ز منصور خاكسارخط ا سه دست

ي  نامه. ام هاي به جا مانده از منصور خاكسار سه متن را برگزيده از ميان نامه... 
پور، همسر خواهرش  پستالي است كه منصور براي جهانگير باقري اول كارت

 1355هاي فدايي خلق بود و در سال  جهانگير از اعضاي چريك. فرستاده است
  15  .شد طي درگيري با مأموران ساواك كشته

  :منصور خاكسار
  هاي بازسازي شده در بوف كورنمادها و نشانه

ي ي حرمت انساني، و عرصه بديهي است تا جهانِ بيرون، جهان انكار كننده... 
كه، اي چون صادق هدايت، چه باك  ي آزادهخشونت و سركوب است، براي نويسنده

زاد و ارتباط عيني و اصلي با چنين جهاني را برخود ببندد، كه قلمرو آ ي رو بهدريچه
  19  .اش دروني است جهان و انسان فراخوانده



 

  :گل مليحه تيره
  )1388 - 1318(منصور خاكسار 

خواند، و هم كرد هم درس ميمنصور خاكسار از كودكي و نوجواني، هم كار مي... 
ناميده، نخستين شعر » سياه مشق«افزون بر شعرهايي كه خودش  .سرودشعر مي
رفت، در سال او به شمار مي» سند اثبات شاعري«ي خودش به گفته او، كه
  25  .محمد عاصمي منتشر شد به سردبيري» اميد ايران«ي در نشريه 1337

  :رضا زرين علي
  آسيب شناسي مفهوم مرگ: ي پايان نقطه

توان حد و حدود مرگ را از آن  كه مي با آن نقطههمانند مفهوم اشارتي ... 
و بسياري ) 12ص( "جنازه... تشييع "و  "تسليت"يا واژگاني هم چون استنباط كرد 

موردهاي ديگر كه از طريق اداي آن، مرگ ناقوس نحس خود را در شعر منصور 
  .ي خود شعرها بپردازم اما بهتر است كه به گستره. نوازد مي

٣۵  
  :بهروز شيدا

  ها را بشنويم صداي متن
ي كند؛ بر ارادهي نيك انسان تأكيد ميدهبينانه به انسان بر ارانگاه خوش ...

ها، بر مبناي اين نگاه، جنگ. نيكي كه به سوي روشنايي در حركت است
ها، تنها از پناهيها، بيها، كشتارها، زخمها، سركوبعدالتيها، بي تباهي
  . خيزندخطا بر مي سياسي –اقتصادي  هاي تمناسب

 ۴١  
  :كوشيار پارسي

  ي روشن ك و انديشههاي اند مرد واژه
گي، از سر آسان نوشتن كه موضوع را به خواننده نزديك  رازواره شعري بي... 
پايي كه در نگارش منصور خاكسار  سبك. خواست ِ انساني در برابر ِ آزادي. كند مي

گذارد تا موضوع شرح داده نشود و خواننده اين احساس را دارد كه  وجود دارد، مي
خيالي خوش كه جهان ِ . خواند صندلي راحتي نشسته و مي شاعر در نزديكي، روي

  .گشايد او را با آواهاش در برابرت مي
 ۴٩  

  :ناصر كاخساز
  دوئل در ادبيات

خود را رها كند اما  ،نومي ي تيز آنتي دو دنده خواست از زيرِ منصور خاكسار مي... 
خواست  يعشق م. گذاشت كرد، نمي كه شكوفايش مي ،اش آنتاگونيسم بودرياري

. برد ي اين مسلخ عاطفي رنج مي برهنو از گيرافتادن در چ. درويد ولي اغوا مي



 
نسبت به دموكراسي  ،تبعيدفضاي  اي، با اغوا يا سدوكسيونِ خي كه به گونهلمس

  .ه بودگسست، در هم آميخت آزادي را مي كه مرزهاي اخالقيِ ،داري سرمايه
 ۵٢  

  :ناصرپاكدامن
  بودها و نبودها

در تب و تابي دائم در برابر سفيدي . در قلم، در كلمه، در كالم. د او در آفريدن بودبو... 
بود منصور، شعر بود چه آن زمان كه از درد و زخم مردمان  و به . سمج  صفحة كاغذ
سرود و چه اين زمان كه بيش از بيش دوران دورافتادگي و هستي خشم و اعتراض مي

  . گفت چرايي احوال و بيقراري تبعيد مي گرفت و از غربت را به چالش مي
٥٥  

  :زاده رضا عالمه
  در سكوت حرف زدن

پر . اند برخي اين در سكوت حرف زدن كاكا را به حجب ذاتي او نسبت داده... 
ام، منصور  در ميان اهل سياست، تا آن جا كه من از نزديك ديده. راه نيست بي

ي كاكا  ت كه من دارم در بارهولي اين هماني نيس. ترين مبارزان بود محجوب
  .بيني نيز هست در محجوبيت گاهي چيزي از خودكوچك. گويم مي

 ۶١  
  :نسيم خاكسار
  روييدن آن سوتر از فصول

ها  بينم كه سال كنم از يك سو او را چون برادري مي وقتي به منصور فكر مي ...
رابر چشمم اش از كودكي تا بزرگي ب هاي زندگي ايم و دوره با هم زندگي كرده

كنم كه در نوشتن شعر به  از سوئي ديگر به او چون شاعري نگاه مي آيند و مي
پس . هائي را پشت سر گذاشته بود استقاللي در زبان و انديشه رسيده بود و دوره

  .كنم صحبت از او را دو بخش مي
 ۶۴  
  :نژاد ناصر رحماني

  شبنم غمگين
هاي شعرش جسست و جو  ابكت ي همنصور را در تورق مضطرب و شتابزد... 
زده از خبر هولناك، مضطرب و با اندوهي كه طعمي از  لرزان، حيرت. كنم مي

دانم كه هدف اين خشم  فقط مي. دانم چرا خشمگينم درستي نميه ب. خشم دارد
  . منصور نيست، شايد هدف اين خشم خود من باشم

۶٩  



 
  :عباس خاكسار
  در منشور شعر و زندگي

نگريست؛ حتا آن هنگام كه در  با دوربين شعر به جهان ميمنصور همواره ... 
شعر در او ذاتي و . هاي مختلف پاي نهاده بود سياسي به شكل ي هاي مبارزه راه

  . منشي بر گرفته از سكوت، صبوري و صداقت. مند بود منش
 ٧١  

  :ماشااله خاكسار
  از برادرم منصور و مرگ باورنكردني او

هاي شصت دوشادوش با او همراه  بارزم كه تا سالمنصور برادر شاعر و م... 
ام و از عشق او به انسان و نجابت او در كالم و ادب او در پذيرش خطاي  بوده

ام، اكنون چشم از جهان فروبسته است و ما دلمان  فراوان آموخته... انساني و 
  .او در آستان بهار ي اين رنج برادر و مرگ غريبانه ي خون شده است از همه

 ٧٨  
 :اداردشير مهرد

  از زندان تا تبعيد ي كميته
مبارزه با رژيم شاه و حاميان  :هاي خود قائل شد اين كميته، دو محور براي فعاليت... 

 ي پايه. و خطر تسلط آنان بر جنبش مردمارتجاع مذهبي امپرياليست آن؛ و مقابله با 
ي  داشت، و در همه ر پا ميهايي كه ب اجتماع ي ، در همهنيز گفتمان سياسي اين كميته

   .بود داد، درست همين مواضع سازمان ميكارزارهايي كه 
٨٢  
  :مريم آذر
  تراژدي زندگي

 دوست كه آن چه انكار ،انكار خداوندگار. بود خود كنترل خداوندگار منصور... 
 ستهيبا يتيخصوص خود يكيچر ريتصو يبرا ديشا را ها نيا و. نديبب نداشت

  .نيغمگ اندازهيب نه شديم خوشحال اندازهيب يزيچ از نه .ديد يم
 ٨۶  

  :عزيز عطايي
  سوختگي دل

ي كه از او در منصور خاكسار محدود بود به شعرهايمن با   آشنائي... 
دليلش . كردشعر منصور مرا جذب مي. خواندم مرزي ميهاي بروننشريه

نسل   يسياس/ هاي مشترك اجتماعيتقارن سني و تجربه: خيلي ساده بود
  .زدخودم، كه در شعر منصور موج مي

 ٩٠  



 

  :خاني پرويز قليچ
  منصور سوگ در 

ها كه با ها بود و فدايي گري؛ دوران چريك دوران انقالب بود و انقالبي... 
ها و مقاومت هايشان، اسطوره آفريده بودند و حال، پس از آزادي از بند، فداكاري

آن . شان بود و اين خود دليلي بر زيباييكشيدند؛  انگار ستبرتر از پيش سر مي
هايي برايمان تدارك  هايش چه آزموندانستيم كه انقالب در پيچ و خم زمان نمي
  .ديده است

 ٩٢  
  :خسرو دوامي
  ، سرگردان ميان گور و ماه
  گفتمان مرگ در شعر منصور خاكسار

-درون، همـراه بـا    او در آثار گفتمانرا به عنوان يك  مرگكنم  تالش مي... 
و  پيرمـرد، افعـي  بوف، آينه، سايه، شب، سرزمين، (لوف شعر منصور أهاي ممايه
به مرگ، بـه شـكل   اين است كه  ،گفتمان مرگمرادم از . جو كنمو  جست....) 

 :بـا ايـن توضـيح كـه     .يك روند نگاه كنم  و نه فقط بـه صـورت يـك فرآينـد    
در طول  ، ري است كهشماهاي بي»فرايند« اي ازشبكه ِمفهوم نظري ،»روند«

  .شوندتنند و تكوين يك پديده را سبب ميميزمان در هم 
 ٩۴  

  :علي نگهبان
  نخلي به زير سقف 

هاي  ي تجربه تواند به خود اجازه دهد كه فردي را بر پايه گونه كسي ميه چ... 
تواند خوانشي از آن كس، هر  گروهي يا تيپيك بخواند؟ آيا چنين خوانشي مي

هاي مشترك، يا هر چيز مشترك، همان  آيا نه اين است كه تجربهكسي، باشد؟ 
ها نيست؟ اگر بنا بر اين  چيزهاي نافردي است و ديگر نيازي به برشماري آن

ترين كاري كه بايد  باشد كه كسي را در كارش، يا در زندگيش بازشناسيم، كم
رنگ بتوانيم بكنيم آيا اين نيست كه بر هر چه نامشترك، ناگروهي است د

  كنيم؟
 ١١۴  

  شعر
  120 يك شعر: صديقيم فريبا
  121 مرثيه براي منصور: شمس لنگرودي

   124 گل مرگ: شيدا محمدي
  126 او نيز يكي از گياهان كوه بود: اهديزپرويز 



  

  130 به منصور خاكسار:مجيد نفيسي
  131 13كانتوي :صارمي دياشاراح

    132 يك شعر: شايان افشار
  134 يك شعر :روشنك بيگناه

  135 منصور :حسن صفدري
  136 سه شعر: منصور خاكسار

  داستان
  137 ها گورستان :بيژن بيجاري
  145 از چشم راوي :منصور كوشان

  گفت و گو
  :منصور خاكسار -گل  مليحه تيره

  ام نديشيدهمن به سكوت هرگز ني
  

منصور خاكسار پاسخ به هفت پرسش را به آينده موكول كرد، و در عين حال، ... 
وگو را به درازناي پنج سال گذشته چند بار پيشـنهاد كـرد كه متن گفتدر 

  اي منتشـر كند همـين شـكلي كه هسـت، در جزوه
 ١۵٢  

  ، ادبي و هنريرويدادهاي  فرهنگي
  170 ي كانون نويسندگان ايران بيانيه

  171 ي نويسندگان تبعيدي و مهاجر بيانيه
   172 پيام تسليت جمعي از شاعران و نويسندگان

  
  

  
  :توضيح و سپاس

  
انتشار اثر بسياري از ، ي منصور خاكسار نامه ويژهبراي به دليل حجم بسيار اثرهاي دريافتي 

اميد كه . هاي آتي آماده شده است و براي شماره ممكن نشد در اين شمارهدوستان و همكاران 
ي  هر شمارهاز معضل پخش رهايي بخشد و را  جنگ زمانافزون شدن اشتراك خوانندگان، 

 .منتشر شود تري هاي بيش آن، چون گذشته، در آغاز هر فصل و در  صفحه
  .از همكاري و ياري خسرو دوامي در انتشار اين شماره سپاسگزارم

ك.م
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  ي منصور خاكسار نامه خط وصيت دست 2ي  صفحه



 منصور كوشان

   رگدر چالشِ با م
  
  

رخسار از خاك بر كشيدن و بر / اين جا به جا شدن ست/ نه اين مرگ نيست
هاي هزار ساله را تنها  اين شب/ مگر نه اين كه من، تو، ما/ ماه نشستن ست

ي خاموش كنار  هنوز هم آن خنده!/ نگاه كن/ ايم به نور ماه به روز رسانده
غبن سنگين  هنوز هم فريادش از/ شود هايش به زندگي ديده مي لب
از من، از / 1"با دهان مرگ"هنوز هم / صداي سكوت ست/ هاي اسارت سال

 2.ها دارد تو ، از ما و از رهايي آيندگان سخن

  
1  

ايم و نه براي مرگي  نه براي زيستن شايسته ارزشي قايل. نه زندگي را باور داريم و نه مردن را
دهند به زيستن و بر آمدن از  ما را هشدار مي كانزمان و مدر  هاي بسياري دانيم و نشانه مي. بايسته

بودن، زندگي را به  همرگ، اما گويي مرگ نيست، گويي مرگ حقيقتي مجازي است، باز تنها با زند
 ، با فراموش كردنمرگ ايم كه با ناديده گرفتن پايان متصوريم و بر اين اميد و خيال سرنوشتي بي

  . يابد زيستن، تداوم مي مرگ، زندگي و نه البته نكارا، با مرگ
را به  مان ي آن زنده بودن خواهيم نه از رو كه هست و اشراف بر حضور پيوسته مرگ را نمي

هاي  دهد، بلكه از آن رو كه زيستن، فراتر رفتن از زنده بودن، ما را به چالش سوي زيستن سوق مي
، انساني هر  ن، زيستي شايستهخواهدمان كه براي دست يافتن به زيست مي. خواند دشوار بودن فرامي

رنج دشوار . ، آزادي، برابري و استقالل، رنج مضاعفي را متحمل شويمدست يافتن به حقوق اجتماعي
است كه مرگ گويي تنها با نسيان . زنده بودن براي زندگي و رنج دشوار آزاد بودن براي زيستن

خواسته و ناخواسته، تداوم بقا را بر . متر كني آرامش كاذب روزگاران زنده بودن را، ممكن توانيم مي
دانيم كه در پس اين رنج مضاعف  نويسيم و مي آموزيم، مي خوانيم، مي مي. دانيم اين آگاهي ارجح مي

ي با مرگ نشسته است، اما باز شادماني زندگي و به ساماني آن را  آفريدن، آگاهانه يا ناآگاهانه، مقابله
ي خود  رهت يافتن به هويت فردي را تنها در بقا و تالش در چنبمعناي بودن، دس. بريم از ياد مي

ما را چندان به بازسازي خويش  ،نيز مااز بود ديگري ناآگاهيم و آگاهي  از بود ديگري. دانيم مي
  .دارد خواند و به همبستگي با ديگري وانمي نمي

ز بود حيواني به بود براي فراتر رفتن از زنده بودن و گذر كردن اتا هست، تا منصور خاكسار 
، با جسم و )به قول نيچه(يا گذر كردن از من انساني به من ابرانساني ) به قول سهروردي(اي  فرشته

كند،  ي خود را مبارزه مي ساله 71پنجاه سال از زندگي او كه . شود ديده نميكند،  جان، تالش مي
هست من در هست شمايان هست  زند كه من هستم و نويسد و فرياد مي آموزد، مي خواند، مي مي
، شود چنان كه شايسته است طرح نمي "من منتشر او"شود،  نميشود، خوانده  يابد، ديده نمي مي

است، گويي هنوز  3هاي كر فريادي براي گوشي نيروي نهفته در آن، گويي  همه شعرش با
زندگي نكرده، و تهران ن ها در آبادا  سال گويي. تنبوده اسنيامده، نسروده و منصور خاكسار نيست، 
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ها  ها در زندان يا گريز از زندان نبوده، سال ها نشريه منتشر نكرده، سال سالشعر ننوشته، ها  سال
ي  ها در آمريكا با همه ها در آلمان زندگي نكرده، سال اندوه غربت را به جان متحمل نشده، سال

اي ثبت  يستن خود را با شعر و نوشتههر روز ز را از ياد نبرده، سنگين معاش، زيستن هاي مصيبت
  . اي تداوم نبخشيده است خود را با تثبت خاطرهي  نكرده، هر هفته

هم اكنون صدها ايراني گويي نبوده است، هم چنان كه تا پيش از مرگش منصور خاكسار گويي 
نويسند و  ميخوانند،  ميها كه  نيستند، همانكنند،  هاي بسياري را بر خود هموار مي ديگر كه مصيبت

منصور خاكسار بود، در ذهن و زبان ما، چرا كه اگر . زنند زاد خود را فرياد ميزيستن، بودن مستقل و آ
هايي از همين  تا امروز بود و يحتمل تا فرداهاي دور بود، نشانه 1388ز وچون امروز بود، چون از نور

اگر بود، . نيز بود زمان پيش از مرگش، در ها مبارزه و آفرينش او شادماني از سالسوگواري همهمه و 
هاي  ما بود، به يقين نقدها و بررسيو زبان مرگش هم در ذهن از  اگر منصور خاكسار در بيش

. گشت شد و منتشر مي انتشار هر كدام از دفترهاي او نوشته مياز پس  دست كمبايست  بسياري مي
ر نشود و بر نبود منصور خاكسار، چون اي منتش اي نيست كه نوشته در همين چند ماه گذشته، هفته

هاي عمرش براي آزادي و برابري حقوق انسان مبارزه كرد، چون شاعري  ي سال شاعري كه در همه
ده شناي آشكار  بطهو غ رش رسيد، افسوستقالل در بيان احساس و شعور در شعكه به زبان و اس

ن و نويسندگان ايراني، در چشم و ذهن عراور خاكسار، چون بسياري ديگر از شاگويي، بود منص. باشد
  .است هتنها در نبود او بود يافتها،  ايراني

بايستي در پس سنگيني اين همه  ، به قاعده ميشنيدمكه خاكسار را خبر خودكشي منصور 
احمد ور، پ سعيد سلطانناك  از مرگ خوف -هاي گذشته بر من هموار شده،  سالگذر مرگي كه در 

هاي وحشتناك جواناني  تا مرگ... ني، محمد مختاري، محمدجعفر پوينده و ميرعاليي، غفار حسي
دهنده و  چندان تكان –هاي ايران  ها و زندان هاي گذشته در خيابان ها در ماه چون نداها و سهراب

، گويي از آن جا كه از جنم ديگري بود، بيش در واقع چه گونگي خودكشي ،اما خبر. باشدهنگام ن نابه
  چرا؟. بود دهنده تكان متصور از دست كم

دانستم چرا دژخيمان  مي. فهميدم ها مي ديگر را در اين سال  چراي صدها مرگبراي اين كه 
هاي  تابند، حتا خودكشي خواهان را برنمي جان خردمندان و آزادي ،ها آزادي و برابري حقوق انسان

كسي كه  –، اما مرگ شاعري يافتم ديگر در اعتراض به زندگي و گاه زندگي انتزاعي را درمي
  . خواستم دريابم نميفهميدم، شايد هم  را نمي -گزيند را براي جاودانه بودن برميمصيبت آفرينش 

فرياد توانمندي نيست ايا نوشتن آيا رنج مضاعف نوشتن، پاسخي شايسته براي زيستن نيست؟ 
صور خاكسار به عنوان يك شاعر آيا مرگ من شود؟ مندتر مينفريادي توابه كه منصور خاكسار ناگزير 

ي ما نيست؟ آيا آن چنان كه شايسته است، ما او  هميشه در صحنه، اعتراض ژرفي به بود منفعل همه
دريافته بوديم، او را آيا اگر  يابيم؟ ايم يا درمي را و هم مانندان او را، در اكنونشان، در حياتشان، دريافته

  :نوشت وديم، با او همدلي كرده بوديم، باز هم ميبه ژرفاي شعرها و جستارهاي او رسيده ب
  4.ي اثرگذاري از زندگي است حتا اگر به هنگام پيش نيايد مرگ پاره

، را ي رسيدن به آن وسوسه و همشود  آشكار و پنهان در شعرهايش ديده مي هماي كه  انديشه
  :كند ان ميبه روشني بي بوف كور ي جستاري در بارهمرگ نابه هنگام را در رسيدن به 
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ي خشونت و سركوب است، ي حرمت انساني، و عرصه بديهي است تا جهانِ بيرون، جهان انكار كننده
ي رو به چنين جهاني را برخود ببندد، كه كه، دريچهاي چون صادق هدايت، چه باك  ي آزادهبراي نويسنده

  5.ني استاش درو قلمرو آزاد و ارتباط عيني و اصلي با جهان و انسان فراخوانده

ايم،  دهد كه گويي ما در جهاني كه براي خود ساخته منصور خاكسار با انتخاب خود نشان مي
بود نيز رو  از همين. پيرامونمان رانه بينيم و  نه خود را مي. يمانخواب زندهبيش از آن كه هوشيار باشيم، 

  :نوشتمواافسوساهاي بسيار پيرامون تصميم او، كه در همان هنگام 
و  منداست كه شاعري بتواند زندگي خفت بار را نپذيرد حتا اگر به چشم ديگران پر شكوهمهم "
و شعور، اين زندگي را با  تواند در سالمت و آگاهي و با درايت شاعري كه مي. آيد انگيز ميرشك
ود و آن و نهايت خي اين  "تيپا خورده"هايش رها كند و نگذارد  ها و اميد و يأس راز و نشيبي ف همه

مرگي كه بيش از هر متني، بر مخاطب خود . گويد ترين شعر خود را با مرگ خود ميزندگي گردد، به
 . خواند زند و جان و روان را به خويش مي ضربه مي

من به رغم اين كه مرگ منصور خاكسار همراه است با از دست دادن يك انسان شريف و متعهد 
هاي تعالي فرهنگ و هنر، از دست دادن  ر متعهد به آرمانهاي انساني، از دست دادن يك شاع به خصلت

ستايم و بار ديگر زبان به  يك دوست متعهد به پويايي و سازندگي روابط همزيستي، جسارت او را مي
  . شنيدم خواندم يا سخن نغزي از او مي گشايم چنان كه هر گاه شعر زيبايي از او مي ستايش او مي

به ويژه با اعالم هم دردي بسيارم با نسيم عزيز، دوست  -من با همه اندوهي كه دارم، 
گذارند و من هنوز نفس هم دم شدن با او را  اي كه به يقين اين روزها را به سختي مي فرهيخته

تر از هر چرا كه يقين دارم او به. افل شومتوانم از شكوه حركت منصور خاكسار غ نمي -ام،  نيافته
توانست بكند و زندگي، فرهنگ، ادبيات  خواست، چه مي دانست كه كيست، چه مي كس مي

  . سرزمينش چه گونه است و چه گونه بايد باشد
ي درخشاني بر  من يقين دارم شعر زيبا و مرگ شكوهمند منصور خاكسار، هم چنان كه ستاره

هاي استبدادي، به ويژه حكومت  ي كريه حكومت شعر معاصر است، ننگي است ابدي بر چهره
خواهند باوركنند با همراهي،  گريز مردمي كه نمي زيست ر ايران و فرهنگ انفعال و هماسالمي د

هاي بسيار  توانند سربلندي و شادماني دوران ي كوتاهي، مي وحدت اعتراض و پذيرش سختي در دوره
  6".آزادي را ممكن گردانند

اند، اما  ردهي گذشته خودكشي ك كم نيستند شاعران و نويسندگان ايراني كه طي چند دهه
  .ر آفرينششان انداخته باشدب  ي مرگ، اين چنين سايه شمارند كساني كه گزينش آگاهانه انگشت

  
2  

نه از آن رو كه من، . شود ي مرگ و شعر منصور خاكسار منتشر مي ويژه جنگ زماني  اين شماره
هاي بعد از مرگ  امهن بهايي به ويژهيا دوستان و همكارانم ، اوناميدن خودكشي  "شكوهمند"به رغم 

براي شاعران و نويسندگاني  نامه م، تنها در انتشار ويژهياي داشته باش اگر داعيه ما .م، نهيده مي
هر گاه چنان كه . توانند خود در كنش و واكنش چنين دستاوردي سهيم باشند كه مي م داشتيخواه

ا ارزش گذاشتن به حاصل ي ي ديگري امكاني بوده است از توان خود، در راستاي زيستن شادمانه
گاه . رود ميبا اين حال، زمانه هميشه با خواست و هدف ما پيش ن. ميا زيست ديگري، بهره برده

 1371( تكاپوي انتشار  اه سالچنان كه در . شويم خويش ميدلداري براي  ناگزير به تالشي
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ي بعد از  نامه ويژه مد شاملو،آبادي، اح هاي سيمين دانشور، محمود دولت نامه ، بعد از ويژه)خورشيدي
منتشر كردم و امروز در مورد منصور خاكسار، را برايي، مترجم جوان اما بسيار توانمند مرگ فرهاد غ
 جنگ زمان ن اين جستار به آن اشاره كردم،تيهايي كه در سطرهاي نخس گي به دليل ويژه

باشد  "چراغي"ايت مرگ او بتواند شناخت شعر و زندگي و نه شود تا ي يك شاعر منتشر مي نامه ويژه
يا به ، اگر باليدني و ارتباطي جنگ زمانبراي من يا . شايد كه اندكي به خود آييم. پيش روي ما

  . 7منتشر شد منصور خاكسارشود كه در زمان حياط  در همان پنج شعري خالصه ميخود آمدني باشد 
م از جانب نسي هنگامي كه. ندارمدر انتشار اين شماره، من نقشي جز به سامان رساندن آن 

بستر  اي اي براي او هستند، بدون هر گونه شائبه نامه هژدر تدارك وي خاكسار و خسرو دوامي دريافتم
به راستي نشر در اگر چرا كه . ها پيشنهاد دادم صميمانه به آن ،را به عنوان يك امكان جنگ زمان

  . است ي ديگر عامل بازدارنده ها گرفتار ده، ودتواند منتشر ش ميخارج از ايران، رها از سانسور 
به همت دوست و همكارم ، 1388ي تابستان  ويژه جنگ زمان، 6ي  اين شمارهاثرهاي پس، 

ها و شعرهايي كه حتا جدا از مرگ منصور  با جستارها و داستان فراهم شده استخسرو دوامي 
  . خواندني ي نقد و ادبيات اند در عرصه هايي متنخاكسار و شعر او، 

را چنان دريابيم كه در بعد از امان  زمانه... به اميد روزي كه شاعران، نويسندگان، روشنفكران و 
هم بتواند به همت دوستان و  جنگ زمانهايمان را نخوريم و  يگر افسوس غفلتمرگشان د

  .ندي شاعران و نويسندگان زنده منتشر ك هايي شايسته نامه همكاران و خوانندگانش ويزه
  
3  

، به دليل حجم جنگ زماني  بندي اين شماره بندي و فصل نكته آخر اين كه شكل صفحه
از تنوع گوناگوني اثرها برخوردار است، انتشار اثرهاي چون اثرها، به ناگزير كمي تغيير كرده است و 

  . هاي آتي موكول شد نامه، امكان انتشار نيافت و به شماره مستقل از ويژه
  2010جوالي  10

  
  
  :نوشت جستار در انكار مرگ پي
  

، پاييز 3ي  شمارهجنگ زمان نام يكي از آخرين شعرهاي منصور خاكسار است كه در  با دهان مرگ - 1
 .منتشر شده است 1388

 1388ي بهار  ، ويژه5ي  شماره جنگ زمان، منصور كوشان، انتشار نخست در نه اين مرگ نيست - 2
 .ادبي، اجتماعي و سياسي هاي فرهنگي، و انتشارهاي ديگر در شبكه

روي صحنه رفت و تلويزيون ملي شد، به  منتشر 1350اي از نويسنده است كه در سال  نامه نام نمايش - 3
 . ايران آن را ضبط و پخش كرد

 .15، ص 1389، تابستان 6زمان  جنگي منصور خاكسار،  نامه ، وصيتكالم آخري نخست  جمله - 4
، ص 1389، تابستان 6 جنگ زمانوف كور، منصور خاكسار، هاي بازسازي شده در ب نمادها و نشانه - 5

21. 
 1388فروردين عصر نو، تارنماي كه نخستين بار در مرگ شكوهمند يك شاعر اي از جستار  پاره - 6

 .منتشر شد
هنوز هم زمين معلق ، دهان مرگهاي  شعر به نام 5، 1388، پاييز جنگ زماني سوم  در شماره - 7

منتشر شد كه مرگ بر فضاي از منصور خاكسار  Anza Borigoو  هنوز هم، آينه دو سو، است
  . ها حاكم است كلي آن



 

  
  خسرو دوامي

  خط سه دست
  

  
  
  
  

ي اول  نامه. ام هاي به جا مانده از منصور خاكسار سه متن را برگزيده از ميان نامه
پور، همسر خواهرش فرستاده  پستالي است كه منصور براي جهانگير باقري كارت
طي  1355هاي فدايي خلق بود و در سال  نگير از اعضاي چريكجها. است

اين  ي صغرا خاكسار، خواهر منصور در باره. درگيري با مأموران ساواك كشته شد
  :نويسد نامه مي

  
پور فرستاده، به تاريخ  اي كه منصور براي همسرم جهانگير باقري نامه" 

كوتاه  ي ك دورهدر  اين سال منصور  براي گذراندن ي. است 54/ 2/ 29
نسيم در آن سال در زندان قصر . آموزش حسابداري بانكي به لندن رفته بود

به همين خاطر منصور در اين يادداشتي كه پشت كارت نوشته، طوري . بود
برد كه در صورت  افتادن نامه به دست ساواك گزكي به دست  از او نام مي

   ".ها ندهد آن
  

اين نامه  ي صغرا در باره. ته شده استي دوم با خطي خواناتر نوش نامه
  :نويسد مي

  
شود و خطاب به من و ندا دخترم  ي دوم با مادر عزيز شروع مي نامه

منصور اين . نوشته شده است 66ها كوچك بود، در سال  است كه آن وقت
نامه را وقتي در آلمان بود به نشاني خواهرم كبرا و همسرش در شاهين شهر 

  .دبراي ما فرستاده بو
 

واپسين . دوم نوشته شده است ي سال بعد از نامه 23ي سوم، حدود  نامه
  . يادداشتي است كه منصور قبل از مرگ براي من به جاي گذاشته است

  .نامه تاريخ ندارد
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  ي يكم نامه
  

  

  

  

  

  

  پور پستالي براي جهانگير باقري خط منصور بر روي كارت دست
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  ي دوم نامه
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...اي به مادر و  منصور خاكسار در نامه خط دست
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  ي سوم نامه

  

  به خسرو دوامي  خط منصور خاكسار در نامه دست



  

  منصور خاكسار
  هاي بازسازي شدهنمادها و نشانه

  در بوف كور
  

  
جهان ذهني هدايت . معاصر ما به درستي به يك ميراث فرهنگي تبديل شده است صادق هدايت در ادبيات

گو و بررسي ِ  و به انسان و جهان، گفت ي او نگرش چند سويه شود و نمي  محدود به تنگناي خاصي
  .زند ثار او دامن ميگوناگوني را پيرامون آ

انگيزترين اثر ادبي معاصر است، سخن و  ترين كار او و بحث هدايت، كه برجسته بوف كور  ي باره در
انتشار يافت  1315كه ابتدا در بمبئي و به سال  حجم، كتابي كم: فراوان گفته و منتشر شده است ي نوشته

  .ذهنيِ مفسران ادبي تبديل شد ي و در اندك زماني، به مشغله
هاي  پردازان و كارشناسان ادبي و بررسي و داورياز سوي نظريه ،تا كنون ،اين كتاب تحسين و تكفير
خود كتاب  ،گذاري اين اثرزشاز ذهن ِ برخي شارحان آن، در راستاي  شناخت و ار شتابزده و گاه دور

  .دهدحجيم و قطوري را تشكيل مي
نويسي ِ هاي داستانترين چهرهحال برجسته بدون ترديد، صادق هدايت يكي از نخستين و در عين

  .در سطح جهان نيز پذيرفته شده است ،داستان ي آوردهايش در عرصهاي كه دست چهره. ست امروز ما
اي چند سويه در جهان واقع و  تجربه - واره است نداستاني بلند و رما كه - اثر درخشان او بوف كور

آميخته با خفقان و خودسري و  اي در نويسنده در زمانه ست، و از وجدان خودانگيخته و بحراني  ها اسطوره
كه شهرت خود ِ هدايت نيز معلول آن است، مانع از  بوف كور،اما جاذبه و شهرت . كند مرگ داللت مي

 - اند به چاپ رسيده بوف كورهايي كه پيش از  ويژه داستانبه - هاي كوتاه اوده است كه، به داستانآن ش
  .توجه جدي شود

چه در تببين  آن: بايد گفت. اند ي جدايي ناپذيري با بوف كور درآميختهگونه، به ها برخي از اين داستان
ده است، نه تنها در ساختار ِبياني، كه در اندازي به بوف كور گشوو گسترش ذهن و تخّيل هدايت چشم

سايه  و سه قطره خون، گورزنده بههاي كوتاه گرد آمده، و در  تشخصِِِ دروني و نگرشي داستان
  .شوندديده مي روشن

در  1312و  1311و  1309هاي  هاي اين سه مجموعه، كه به ترتيب عناوين ياد شده، درسال داستان
. ه لحاظ استحكام و ساخت و پرداخت ِ داستاني در سطوح باال و پاييني قرار دارنداند، ب دهچاپ رسي تهران به

تر  هاي خوبِ هدايت، رقمي افزونكه در قياس با داستان - ها هاي ضعيف اين مجموعهولي حتا داستان
. ندهست هاي رواني وتحول ادبيِ اوو دگرگوني بوف كوركمابيش داراي پيوند مفهومي با  - دهند  نشان مي

ي شناختي شوند و در ارائه رمان بعدي ِ هدايت خوانده مي ي مايههاي كوتاه، در حقيقت، بناين داستان
 شود كه، به چنان روشن ديده مي آن بوف كورها در  آن د پاير. سهم روشني دارند بوف كور،از  مؤثر

  .تر آنان نيستتقاء يافتهتر و ارچيزي جز بازنويسيِ مفاهيم گستردهبوف كور : شود گفت تعبيري مي
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در ساخت  - آگاهانه يا ناآگاهانه - هر دليل و انگيزهه كوتاه خود، ب هايگيري ِ هدايت از داستانوام
هاي رواني و  اي كه، همه كنش گونه به. گيرد تري مي مفهومي وسيع ي ق و دامنهيماهيت، عم بوف كور

  .گذارد ش مينماي معترض او را عليه جهاني پوسيده از درون، به
اش را براي كوشد واقعه يا واقعيتي را كه هيچ شباهتي به واقعيت ندارد، و زندگيمي بوف كورراوي 

 گذرند، به گونه در فضاي داستان مي ي وقايعي كه كابوسبه زهر آلوده است، در پيوند با حلقه هميشه
  :ل كندمنتق - ي خود او نيست ي شبانهكه كسي جزسايه - ي روايت شنونده

نويسم با اشتهاي هرچه تمامتر  اي كه روي ديوار خميده و مثل اين است كه هرچه مي سايه... 
  1.بلعد يم

كه، منِ ِ ُمعرِف، عادي ِ راوي ِ رمان نيست؛ بل ، ضميري عادي و يا ضمير منِِ ضميرِ من ِ راوي، فقط
  .ز هستاتفّاق افتاده، ني بوف كورچه در  منِ  شاهد و منِ ِ داور ِ آن

ي آن  اي است در جهاني فاسد، كه در برابر هر جزء گنديده وجدانِ برانگيخته بوف كور منِِِ روايتگرِ
اي كه سنگ  حسي، به سايه - انتقال اين مجموعه واكنشِ اجتماعي و بار عصبيِ. دهد واكنش نشان مي

ست، از حضور كه، و كدام  وا ترين راز و هراس راوي در افشاي پنهان اتكاء و اعتماد ي صبور و نقطه
اي كه خميدگي ِ او روي ديوار، حاصل تصادف  نيست و گزينش دهد؟ سايه راوي گزارش مي واقعيت درگير

سال را ي كهنروانِِِ ِ يك جامعه –را كه  بوف كوري تاريخي ِ آن در جايگاه ِ عمومي ِ مخاطب، مرثيه
  .پايين نياورده استهرگز به سطح خبري ِ يك واقعه،  - كند برهنه مي
زنده  اما در. شود اين  سايه ديده مي نيز، سه قطره خونو در  سايه روشن، گور زنده بهدر 

دست او بدهد و به را به "افسار خود" "حاضر نيست"، به صورتي منفعل و مستاصل، كه راوي گوربه 
  :كند صراحت تكليفش را روشن مي

  2.بيهوده برومتوانم دنبال اين سايه  ديگر نمي...  

جهاني هاي اينچنان به گناهان راوي آلوده است كه، پس از مرگ نيز، ناگزير است بار بدبختي و يا آن
   3.ِ او را با خود حمل كند

. ست ي اوي راوي، تبلور پويايي ِ شخصيت ِ معترض و قرباني شدهسايه بوف كور،كه در در حالي
ارتباط با روايت و رنج مهلك راوي ـ در  است كه شبكه وهمي و رمزيتنها در پرتو ِ اعتماد به اين سايه 

  .شود پيوند با سرنوشتي كه سرانجام او را به پيرمردي خنزرپنزري مبدل كرده ـ برجسته مي
آن شركت دارد،  آورگذاري ِ فضاي خوابگونه و هراسكه در خشت بوف كور،ي راوي در توضيح ِ سايه

او زبانِ درونيِ راوي، زبانِ آزاد معطوف به موضوع و . ممكن نيست بوف كورخود  هاي ملهم از جز با روش
  .كند هاي دردمندانه و غير ارادي  او، دمي خطا نمي روايتي است كه، در طرحِ راوي و حقانيت كنش

 اي كه در نيمه. است زنده به گوري  در آينه ي او،در اساس، منِ ِ دو نيمه شده بوف كوري سايه
تا اين كليشه دريده  زنده به گوربرعكس در . شود آينه و در توافق كامل با راوي عجين مي بي كور فبو

اي از حضور سايه  زمينهآينه، پيش. شود، يعني حجاب از ميانه برخيزد و بدون ميانجي خود را ظاهر كند
  :شود شمرده مي

  4.آور است خودم ناشناس، بيگانه و خندهچشم  صورتم به. خندم خودم مي كنم به در آينه كه نگاه مي... 

  :گذرد مي ي مياني دراين بيگانگي رخ دهد، و آينه از اين حوزه از اما بايد، چيزي فراتر
الي دهنم را . ها را نيمه بستم چشم. چهره برافروخته خودم نگاه كردم در گنجه، به  رفتم جلو ِآينه... 

. فردا صبح به اين  صورت درخواهم آمد: با خودم گفتم. فتمكمي باز كردم و سرم را به حالت مرده كج گر
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. شكنند بعد چفت در را مي. ام خوابيده كنند تا ظهر گمان مي. دهد زنند، كسي جواب نمي اول هر چه در مي
  5.بينند شوند و مرا به اين حال مي وارد اتاق مي

 زنده به گورراوي در دو چهره در دو سوي آينه يا هماهنگي چشم و زبان با كنش  هماهنگي
  .كند تر ميبرجسته بوف كورواقعيت وجودي ِ سايه را در 

سايه، دو سوي آينه را در توجهي . تري نيز يافته است حال مفهموم وسيع اماّ اين هماهنگي، درعين
هنگام مرگ، بيم دارد و از  راوي، از ناشناخته ماندن خود به. بخشد وظايفي مشخص، وحدت مي معطوف به

اين سايه، سرشتي ناميرا دارد و مرز . ست ي او اما، ترجماني كاراتر از اوسايه. يگانه مردن، در هراس استب
  .تواند شناسايي ِ او را هميشگي كند تابد، پس مي زمان و مكان خاصي را برنمي

  6.ترسم فردا بميرم و هنوز خودم را نشناخته باشم مي... 

اگر حضور مرگ، اين فضاي خالي را در بيگانگي . اكي وجود داردي هولنميان راوي و ديگران، ورطه
- واقعيت كنش ِ راوي، بي 7"كند همه موهومات را نيست و نابود مي"هم مرگي كه به باور راوي پر كند، آن

  بار و بر خواهد ماند
 اي مطابق با اي كه از او و سرگذشت او، نسخه حساسيت راوي به مرگ، و گزينش شهادت دهنده

ي خود ي بغرنج، به سايهويژه، دليلي كه در واگذاري ِ اين وظيفه به. اصل گزارش كند، در خور توجه است
  .دهد مي

تر از من ام حقيقي سايه. تر از جسم حقيقي من به ديوارافتاده بود تر و دقيق سايه من خيلي پر رنگ... 
  8.شده بود

هاي اجتماعي، و زمان داستان، حول و  گاه حركتترين پاي ، تهران قديم، مهمبوف كورفضاي داستان 
عطف  ي يعني فضايي كه جدال كهنه و نو به نقطه. حوش پاگرفتن رضا خان در قدرت حاكمه است

از سر تصادف نيست كه، راوي ِ . تاريخيِ خود رسيده و قدرت نوخاسته سرگرم ايفاي نقشي مخرب است
را دارد در همين  بوف كور ي يِ منِ گزارش دهندهـ كه بار عاطفي و بحران روان نيز سه قطره خون

  .9كند مسكوني ِ مشابه او زندگي مي ي مكان و زمان و حتا در خانه
ي مردم در خود فراخوانده بود و بالندگي اراده ي يك دگرگوني، كه جامعه را بهفصلي در آستانه

جوهاي و  ي رشد و جستترهاما گس. سياست و قدرت، در گرو ِ پيوند با فرهنگ اين دگرگوني بود
اين دگرگوني، خوشايند پاسداران سنت نبود  ريزي هويتي درخورورزانِ اجتماعي و ادبيِ ما، براي پايه انديشه

 افروزي ِبندي و آتش سو و قداره ي كهنه از يكآفرينيِ مجموعهفتنه. گرايان را برانگيختو هراس قدرت
ي آن باقي  خ خود را در متن ادب جديد و اقشار اجتماعي ِپشتوانهتل استبداد جديد ازسوي ديگر، اثرهاي

ها، كه گاه از مدار توجيهي ذهنِ خردپذير و متّكي به فرهنگ  ها  و سركوببررسي ِ اين  دشمني. گذاشت
 زنده  به گورداستان  . كشاند، خود واقعيتي تأمل پذير است گذشت و او را به واكنشي درخور مي نو، درمي

  :اي متأثرند همگي از چنين زمانه ،بوف كورو زماني بعدتر رمان  سه قطره خون از آن و پس 
پايان خودش دو دسته مخلوق آفريده،  دانم خدا، يا يك زهرمار ديگري، در ستمگري بي حاال مي... 

  10.افزايد كند و بر آزار و شكنجه دسته دوم مي ها پشتيباني مي خوشبخت و بدبخت، از اولي
  :گيرد خود مي تر و پوياتري بهاين بغض، با حفظ صراحت پيشين، كنش مشخص كوربوف در 
خواستم بدانم كه حقيقتا ٌخدائي وجود دارد يا اين كه فقط مظهري از فرمانرويان روي زمين  نمي... 

    11.است  كه براي استحكام مقام خدائي و چاپيدن رعاياي خود تصور كرده اند
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او براي . كند اي آرام، كنار خندقي خارج از شهر، زندگي مي و در خانه نقاش است بوف كورراوي ِ 
بيرون  - چه بدبخت و چه خوشبخت  - ها  آدم ي چه بر او گذشته، خود را از جرگه فراموش كردن آن

اش، همه وقتش را صرف نقاشي روي جلد ِ قلمدان و شرابخواري كرده خانه كشيده و در پستوي تاريك
  .است

اما اين . خيزد ي اتفاقّي برميخود از يك حادثهبراي تحميل اين  برزخ دردناك به زندگيِ  توجيه راوي،
عصري پر آشوب و هتاكي و  تواند با ارجاع به ـ آيا ميجان او چنگ انداخته  حادثه ـ كه چون خوره به

  تجاوز ِ قدرت به شأن و حرمت آدمي، توضيح داده شود؟
 اي دو سويه، كه بخش اول آن حادثه. تايج تبعي آن بر راوي  دنبال كنيميابي را از خود حادثه و نريشه
با همه و بخش دوم آن، . دهد تشكيل مي بوف كوراي با اجزايي دور از ذهن در  اي اسطوره زمينهرا پيش
  .ي اصلي داستان استعيني، تابع ارتباط منطقي، و در خدمت القاي هسته هاي هاعداز قها  سرپيچي

رود و او  زده به ديدن او مي ست ـ در غروبي سر نخست، عموي راوي ـ كه شبيه پدر او در بخش
اش دختري زيبا و سياهپوش را  هنگام برداشتن شراب از رف، از روزن خانه براي  پذيرايي از عمويش، و به

اثيري ِ زن و ظرافت . كرده است بيند كه، به پيرمردي قوزي و خنزرپنزري، گل نيلوفر كبودي تعارف مي مي
رغم ناكامي ِ راوي در پيدا كردن زن، نيمه شبي او را  به. كند اش، راوي را مسحور مي چشمان سياه تركمني

 - حتا در آميزش با  جسد زن كه سرشت مهر گياه را دارد - كوشش راوي. يابد جان مياش بي بر درگاه خانه
گذارد و به كمك  كند و در چمداني مي قطعه ميراوي، بدن زن را قطعه . ماند نتيجه ميبراي نجات زن بي
چي كه بي شباهت به پيرمرد خنزرپنزري نيست، جسد را در پشت كوهي پوشيده از نيلوفر  پيرمردي كالسكه

يابند كه، نقش زني مشابه ِ زنِ دفن شده، بر آن حك شده است و  اي مي جا كوزه در آن. كند كبود دفن مي
  .اندكش اين، راوي را به جنون مي

ل تر از اَشكاروايتي متنوع. دهد روايتي ديگر از آن ارائه مي - در بازگويي حادثه - اما راوي در بخش دوم
از  فضايي بويناك، سرشار. اند اش جمع آمده ي او، و گرد زن لكاتهبار در خانه قبلي، كه اين هايصرو عن

از . ، بيانگر نزول و مسخ آدمي نيز هستگي كه، در عين رويكرد به فروپاشي اخالقيعاطفه هرزگي و بي
از دم . شود شان تفاوتي ديده نمي اي كه بين خودي و بيگانه، در گفتار و كردار، و در فرومايگي قوم و قبيله

   :ها كند از فساد و نكبت گربيانگير آن چنان كه راوي نيز، خود را مستثنا نمي آن. سرو ته يك كرباسند
ديدم شبيه، نه، اصالٌ پيرمرد . از شدت ترس دستهايم را جلو صورتم گرفتم رفتم جلوآينه، ولي... 

  12.خنزرپنزري شده بودم

ي ها از صدر تا ذيل، نسخ تكثيرشده كه تمامي ِ آن "بدبخت و خوشبخت" طيفي برآمده از دو دسته
ود، زن اثيري مسخ شده بار خ راوي اين. اند گيِ پيرمرد خنزرپنزري و زن اثيري استحاله شده در لكاتهرجاله

  .كشد يا لكاته را مي
اي است ـ  با تعارف گل به پيرمرد در بخش نخست، زن اثيري ـ كه نماد ناتمام چنين هستي

اي خودكشي  كه گونه - مرگ او به آن صورت در آغوش راوي. خنزرپنزري، خشت كجي را پايه نهاده است
  آيا پرداخت غرامت آن خطا ست؟ - كند را تداعي مي

تا اگر اين قيد عاطفي را در رابطه با زن اثيري بپذيريم، تفويض معصوميت به اوـ كه سرشت مهر ح
كند؟ لكاته وارث خطاي او و فساد تعميم  لكاته سپرده است، جبران نمي ميراث زشتي را كه به گياه را دارد ـ

ي اصلي اين را كه، به حلقه راوي، تناقض زندگي خود. ست ها گاه رجالهلكاته كشت. ست يافته در جهان ما
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هم از طريق كشتن  پيرمرد خنزرپنزري است آن ي فساد بسته است، تنها با نابودي خود ـ كه تكرار و تكلمه
  .كند لكاته ـ  تصحيح مي

ها، به   نگرد و با شناخت فساد  وعفونت مزمن آن ها باز مي ي آنراوي، خود را در وجود سراپا آلوده
انگيزي كه در طول تاريخ نفرت ي سكه. اند ها و راوي، دوسوي  يك سكه آن. سدر عقيم بودن خود مي

ها گواهي  ها و لكاته رجاله موروثي هاي و بر خصوصيت. ي تا كنوني، فعلّيت پذيرفته است تكرار شده
  .دهد مي

در حقيقت خود را ـ   با كشتن لكاته بر اساس تصديق چنين حقيقتي است كه، بوف كورراوي، در 
ي اصلي ِ  ي نسخهي لكاته و پيرمرد خنزرپنزري، ادامهادامه. كند ه پيرمرد خنزرپنزري است ـ نابود ميك

  :ي آفرينش تحميلي استنژاد  فاسد و تكثير شده
  13پس آخرين فتح بشر اضمحالل و نابود شدن نژاد او از روي زمين است... 

  .كند ين خواست را محقق ميبا نابودي ِ خود و لكاته، در عمل ا بوف كور،و راوي 
، افسانه آفرينشسرنوشتي كه در . ي سرنوشت تقديري انسان ابزار شده استكفاره بوف كور

  .آن اشاره شده است هاي كوتاه هدايت، بارها به و در ديگر داستان ل. ل. گ. س، آفرينگان
ان مارِناگ آغشته فقط يك بغلي شراب، كه به زهر دند "بوگام داسي"از مادرش  بوف كورراوي ِ 

مراتب  سفيدتر، و چشماني   موهايي به بوف كورهنگام ِ بازنويسي ِ  جواني كه به. شده، نصيب برده است
اش بيرون را نگاه  كند ـ مبادا  ي خانهاو هراس دارد ، از پنجره. تر از پدر و عمويش دارد مراتب واسوخته به

  .ست وسو، اتفاقّي مشاهده شود كه در انتظار ااز آن
 ي ذهن اوزن چنين اضطرابي در راوي است، آيا ساخته و پرداختهاين بيرون يا جهان واقع، كه دامن

گويد، از معنا و مفهموم واقعي  همه از گزمه و جهل و فساد و استيصال آدمي مي كه راوي، اينست؟ آيا اين
  تهي است؟
ا، عرصه ها تيواقعچه هدايت،  دهد از آنهم، كمتر نشان نمي هنوز ي بيرون راي نا امن و آزاردهندهام

  .ترسيم كرده است بوف كوردر آثار كوتاه و يا رمان 
ي خشونت و سركوب است، ي حرمت انساني، و عرصه بديهي است تا جهانِ بيرون، جهان انكار كننده

برخود ببندد، كه  چنين جهاني را ي رو بهكه، دريچهاي چون صادق هدايت، چه باك  ي آزادهبراي نويسنده
  .اش دروني است قلمرو ِ آزاد و ارتباط عيني و اصلي با جهان و انسان فراخوانده
اي رها  گذارد، و خود را از بند قراردادهاي كليشه هدايت با همين يقين، در اقليم آزاد دروني خود پا مي

سه  و كور بوف اش در فرسوده اما حضور ِ اسطوره، و ذهني كه زمان و تاريخ  تقويم را از وجود. كند مي
  .زده استكند، سند رو دررويي ِ هدايت با جهان استبداد جدا مي زنده به گورو  قطره خون

. اند دار و مستبد تاريخي شدهداند كه، تسليم اين نظارت ريشه هايي نمي آدم ي هدايت، خود را در جرگه
اش، گزيدهگونه كه صداي خودهمان به. فردي است دار و انديشمندانه، اماچند جهت انگيختگي ِ او، هر بر

  .ويژگي ِ خود را دارد - در دفاع از حيثيت  انسان معاصر - در جنبش معاصر
ي اين است  و زبانِ پشتوانه گور و بوف كورسه قطره خون، زنده بهسند اعتراض هدايت، 

سه و  گورزنده بهدر . تادبي اس –تاريخي  هايدخودجوش و فراخور اين اسن اعتراض هدايت نيز،
كه حاصل ذهن  بوف كورـ، شايد مرگ تير خالصي بر زندگي راوي  شمرده شود اما در قطره خون

 تدوام روشنگري او. ست ي او، تداوم زندگي اوسايه. انديشد ارتقاء يافته نويسنده است ـ راوي چنين نمي
  :ست
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ام چكانيده  به  ه چكه در گلوي خشك    سايهخواهم عصاره، نه، شراب تلخ زندگي خودم را، چك مي... 
  14.او بگويم اين زندگي من است

ي دردمند او را به ما و زمانه سپرده اعتبار آثاري كه، درونهايستادگيِ صادق هدايت در حريم زبان، به
انديشه  .ست ما ادب پيشرو و ي پايداري شعري روان معترض ِ ملّي، كه نمايندهدهندهاست، نه تنها بازتاب

وقفه ي قدرت، بياش را با معيار سلطه و شرايط  ناعادالنهو قلمي كه تا به مسند نشاندن آزادي، سر پيچي
  . كند برجسته مي
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  گل مليحه تيره

  منصور خاكسار
)1318- 1388(  

  
ي آكنده از شعر و كار و پيكار و خطر و آوارگي، سال زندگي 70منصور خاكسار، پس از گذراندن 

ي انجلس بزرگ به زندگيلس» ارواين«ي در منطقه) 2010مارس  17( 1388اسفند  27در 
  .خود پايان بخشيد 

هاي خود  ده از نوشتهكه با استفا - ي او و سالشمار آننامهي زندگياميدوارم طرح مقدماتي 
، و سخنان )ناصر، نسيم، عباس و ماشااله خاكسار(ي برادران او  منصور، سخنان كتبي و شفاهي

تا حدودي نشان دهد كه منصور  - ي او  تنظيم شدهي هموندان ادبي و سياسيكتبي و شفاهي
  . ادگاراني هستندي او چه يهائي باليده بود، و فراوردهاي زندگيخاكسار كه بود، بر چه زمينه

ي آن را به من خبر دهند، و هر كنم اشتباهات احتمالياز خوانندگان اين متن خواهش مي
ي منصور خاكسار در اختيار دارند، در صورت سياسي/ ي ادبينوع اطالع مستندي را كه از زندگي

نماي  نسبتاً كاملي ي يكديگر بتوانيم در آينده شايد با ياري. ي من ارسال دارندتمايل، به نشاني
  .  ي او را در اختيار تاريخ بگذاريماز  منش و كنش ادبي و سياسي

 mtirehgol@hotmail.com، 2010مه  28مليحه تيره گل، 

  
اي بود آشنا او دومين فرزند از خانواده. در شهر آبادان به دنيا آمد 1318شهريور سال  4منصور خاكسار، روز 

، كارگر فني و پيماني در شركت نفت بود، و ضديت با )ناصر خاكسار(ادر بزرگ او بر. با كار و شعر و سياست
عموي او در ادبيات كالسيك و نقد فرهنگي و . شمرداستبداد را بدون درخواست عدالت اجتماعي كافي نمي

ان ي نسـيم خاكسـار، پـدرش، كـه از كـارگر     به گفته 1.ورزي بود زبانزد همگان در آباداناجتماعي، انديشه
ي در كليـه ) هـا پسـرها و دخترهـا و همسـران آن   (هـاي خـانواده   شركت نفت آبادان بود، پا به پاي جـوان 

- ي منصور خاكسـار، مادر منصور را در ماهيكي از هموندان سـياسي .كردهاي كارگري شركت ميآكسيون
سپيد مويي كه وقتـي   ي ريزاندام بانوي سالخورده«: كندچنين تصوير مي 57هاي نخسـت پس از انقالب 

 2».كردنـد  حساس امنيـت مـي  اشد جنگاوران چريك در حضور او  به ستاد سازمان فدايي در آبادان وارد مي
ي اشغال ايران و پيامدهاي جنگ دوم جهاني بود؛ افزون بر جو معترض و مبارزِ خانواده، منصور فرزند زمانه

ي پس از آن نيز، مبـارزه . در ايران، فراخواني ملي داشت اي كه، مبارزه با حضور نيروهاي بيگانهيعني زمانه
،  فضـاي  1332مـرداد   28ي بريتانيا بر نفت ايران، و سركوب آن بـا  كودتـاي   ملي عليه تسلط امپراتوري

تـر نداشـتم، امـا كتـابي را در     سـال بـيش   10« :گويدمنصور مي. ي نسل منصور را آكندو جواني نوجواني
ي پيرامون من رخ آن چه در سياست و در خانه و در جامعه. خوانده باقي نگذاشته بودمي عمويم ناكتابخانه

نوشتم و در كوچه روي تابلو در كالس درس شعار مي. دويدمپا به پاي همه مي. بردداده بود مرا با خود مي
آن روزگـار بـه   ي اطرافيـان را در  اما صداي عمويم، صدايي كـه همـه  . چسباندماعالميه به در و ديوار مي

صـداي عمـويم شـعر    . كردخواند، رهايم نميخواند، به شعر مولوي فراميخواند، به نقد فراميانديشه فرامي
- ، كه تا پايان عمر با منصور باقي ماند، او را از حضور فيزيكي در صحنه»شعر«، اين »صدا«اما اين  3».بود
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هـاي  ي اكســيون سال بيش نداشت، در كليه 12كه  ، يعني از زماني1330او از سال . ي مبارزه باز نداشت
همـين  ... « :نويسـد ي منصور ميناصر خاكسـار پيرامـون همين دوره از زندگي. كردشـركت مي اعتراضي

اقي كـه پـر از مـوش    تواني در اـوجـو خواباندن ما در آن ن ،ما در كالنتري يكلهو باطوم زدن بر سر  طور
   4»...گزيدندكردند و ميمله ميمان حخرما بود و به پاهاي

افزون  .سرودخواند، و هم شعر ميكرد هم درس ميمنصور خاكسار از كودكي و نوجواني، هم كار مي
- سند اثبات شاعري«ي خودش ناميده، نخستين شعر او، كه به گفته» سياه مشق«بر شعرهائي كه خودش 

ي محمد عاصـمي منتشـر   به سردبيري» د ايرانامي«ي در نشريه 1337رفت، در سال او به شمار مي» ي
، شاعر پرآوازه، مشـرف آزاد  1339تا  1337هاي هاي آخر تحصيلِ او در دبيرستان ، يعني سالدر سال. شد

و حسن پستا، پژوهشگر پرمايه، كه هر دو به سبب درگيري با مسئوالن آموزش و پرورش ) آزاد. م(تهراني 
ند، از جمله معلمان منصور بودند؛ و چنان كـه خـودش اشـاره كـرده اسـت،      تهران، به آبادان تبعيد شده بود

رك و «هاي از شعر و ادبيات، شخصيت مقاوم، و آموزه سياسي، شناخت گسترده/ آگاهي از مسائل اجتماعي
افزون . اندي منصور تأثير عميقي داشتهي اين دو شخصيت فرهنگي، در بينش شعري و سـياسي»ستيزنده
ي خود با گروه پرشماري از اهـل ادب و فرهنـگ ايـران كـه     نصور خاكسار در اين دوره از زندگيبر اين، م

، ناصـر  )مترجم و پژوهشگر ادبـي (زاده و صفدر تقي) مترجم(مانند محمدعلي صفريان  - ساكن آبادان بودند
شـاعران بـزرگ    دمخور بود، و از طريق همين افراد، هم با شـعر  - )نويس و كارگردان فيلمداستان(تقوائي 

هـاي مشـهور   جهان، مانند لوركا، اليوت، نرودا، پاوند، حكمت، و ماياكوفسكي، آشنا شد، و هم با شخصـيت 
منصور خاكســار، وام خـود را بـه    . زاداحمد، احمد شاملو و فروغ فرخشعر و ادبيات فارسي، مانند  جالل آل

ي ساليان دراز ِ خودم را دارم، ام، تجربهن شعريمن در زبا« :پردازداش با اين جمله ميكسـوتان ادبيپيش
ي خودم را در گذشته، از بزرگان شعر معاصر ايران، يعني نيمـا و اميـد و شـاملو و    ي تجربهگيريولي بهره

   5».امگاه ناديده نگرفتهفروغ، هيچ
انك تهران در آبادان ديپلم رياضي گرفت، و در ب» فرخي«از دبيرستان  1339منصور خاكسار در سال 

شركت كرد، قبول شد، » صنعت نفت«ي آبادان مشغول به كار شد؛ در همان سال، در كنكور دانشگاه شعبه
ي و انديشـه  كه نسبت به پيشـينه   - )بخش گزينش(ي دانشگاه ي شفاهي با بخش امنيتياما در مصاحبه

  .   ي تحصيل محروم ماندرد شد، و از ادامه - دانشجويان سخت حساس بود
ي  ي نشـريه گـذاري پايـه  - عالوه بر سرودن شعر - ي منصور در اين دورهترين حركت فرهنگيمهم

، درست 1345منصور خاكسار، در سال . ي ناصر تقوائي بودبا همكاري» ي هنر و ادبيات جنوبويژه«
نشـريه،   ي ايران را انباشته بود، با انتشار ايـن فرهنگي/ در دوراني كه يأس و سكوت مطلق فضاي سياسي

نيروهاي پراكنده و نويسندگان و هنرمنداني چون عدنان غريفي، احمـد آقـائي، پرويـز مسـجدي، حسـين      
رحمت، علي گلزاده، مسعود ميناوي، ناصر مؤذن، محمد ايوبي، پرويز زاهدي، بهرام حيدري، نظـام ركنـي،   

هنـر و ادبيـات   «ي ماهنامـه  6.اي به ادبيات زمانـه جـاري كـرد   نسيم خاكسار، را گردهم آورد، و خون تازه
ي چهـل خورشـيدي بـه عنـوان مـادر بسـياري از       ، در تاريخ مطبوعـات دهـه  »جنگ جنوب«يا » جنوب

خراسان، رشت، اصفهان، و  تبريز منتشر هاي ادبي، كه در همان دوران در اهواز، مسجد سليمان، »جنگ«
  7. شودشد، شناسائي مي

همراه با كمـال  هنگي، و در كنار خلق شعر و انتشار آثارش، منصور خاكسار، همزمان با اين حركت فر
ي سـنديكائي، و در  ي مبـارزه و در زمينـه  ،8سعيدي و اكبر ميرجاني به مطالعه ي آثار ماركسيستي پرداخت

ي سوم در آبادان، در امر انتخابات آزاد و دخالت سـاواك در جلـوگيري از آن،   ي مليراستاي مبارزات جبهه
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ماشااله خاكسـار  . پرداخت) 1348تا  1346(ر و مؤثر داشت، و بهاي آن را نيز با دو سال زندان فعاليتي پيگي
و تو هنوز شانزده ساله نشـدي كـه   «: نويسدمي ي منصور و نقش او در خانوادهپيرامون اين دوره از زندگي

ي مادر را خـالي  سفره آن وقت كه... ديده و نسيم و ناصر و هاست، با آصف رزمبيني منصور پشت ميلهمي
ي غذايت داشته اسـت،  شوي اين برادر شاعرت كه به زندان افتاده، چه سهمي در سفرهيابي، متوجه ميمي

كنـي، و نقـش بـرادر شـاعر و     تر درك مـي و تو نبود او را در دعواهاي پدر و مادر بر سر مخارج خانه بيش
ي جنـبش چريكـي و   گيـري منصور با شكل 9»...نه ي كوچك اقتصاد خافهمي در واژهمبارزت را بهتر مي

پيوسـت، و چنـان   » ي خلق ايرانهاي فدائيسازمان چريك«ي پنجاه به ، در اوايل دههي مسلحانهمبارزه
- گيري از حركات سطحي و چـپ در ارتقاء فرهنگ مبارزاتي و فاصله«اند، ش نوشته»گروهي از ياران«كه 

ي مرگ منصور، هم به پيوسـتن او  عباس خاكسار در سوگنامه10».اشتروانه در اين سازمان نقش مؤثري د
. دهداي مستند به دست مياو در اين سازمان نشانه» نقش مؤثر«كند، و هم از به سازمان يادشده اشاره مي

، با »هاي سنجيدهشورش نه، گام«، با عنوان »تايپ شده«منصور كتابي  53، در اواخر سال بنا بر اين نوشته
ايـن كتـاب، پاسـخ سـازمان     . دهـد را براي خواندن به عباس مي» ي خلقهاي فدائيسازمان چريك«م آر

سفيد گذاشته  در پايان كتاب نيز چند صفحه. ي خلق بوده بر كتابي از مصطفي شعاعيانهاي فدائيچريك
عبـاس  . »...داريـم  رفيق پرويز، نياز مبرم به نظر و تصحيح متن از طرف تـو  «: شده بوده، با اين جمله كه

پسـت بـاالي بـانكي و امكانـات مرفـه      «كه در آن زمان بر اين تصور بوده كه منصور به دليـل   - خاكسار
هـاي  هاي سياسي فاصله گرفته و فقـط بـه فعاليـت   ي ملي و كالً از فعاليتاز حزب توده و جبهه» زندگي

رفيـق  «ي ي سـفيد و آن واژه فحهاين چند ص«: نويسداش ميفرهنگي مشغول است، در اين جاي يادنامه
نسـيم آن  (ي ما منصور از همه. [...] با سازمان پيوند دارد  - رفيق پرويز - منصور. ام كرده بودديوانه» پرويز

آن چه ما در حاشيه و پيرامونش قرار داشتيم، منصور در مـتن و مركـزش   . جلو زده بود) موقع در زندان بود
   11».قرار گرفته بود

را در يكـي از زيبـاترين و    50ي سـال  ، دستگيري و كشتار فعـاالن سياسـي  1351سال  منصور در  
اي كـه،  ، به حافظه زمان سپرد؛ منظومـه ي خونكارنامهي خود، با عنوان اثرگذارترين شعرهاي سياسي

در ميان زندانيان سياسي و جوانان مبارز دست بـه دسـت و دهـان بـه      57هاي پيش از انقالب بهمن سال
هاي فدائي از رزمندگان سازمان چريك(، شوهر خواهر منصور »جهانگير«، 1354در سال . چرخيدمي دهان
شـوند، امـا پـس از    عباس و صغرا خاكسار بالفاصله بازداشت مي. گريزداز چنگ مأموران ساواك مي) خلق

ي مـأموران  رهعباس خاكسار، منصـور را در محاصـ  . روندي منصور ميشوند و به خانهچند ساعت آزاد مي
ديدم خانه در اختيار مأموران است، و منصور خونسرد ميان مـأموران مسـلح   «: كندچنين تصوير مي امنيتي

منصور و من و مادرم و مادر جهانگير و  - ما. [...] گرددكرد كه جهانگير برميها را آرام مينشسته بود، و آن
سـاكت و خـاموش در انتظـار    . اتاق باال نشسته بوديم در - خواهرانم صغرا و كبرا با دختر كوچولويش، پگاه

كردم؛ به من به منصور نگاه مي. توانست هر آن رخ دهد؛ با هر زنگ در و يا هر زنگ تلفناي كه ميفاجعه
. اين پلنگ خاموش، كه چه در ذهن دارد؟ مثل هميشه آرام بود و صبور، و در نگاهش هيچ سراسيمگي نبود

وقتي فردا، ساعت ده صـبح از  . [...] پلنگي در رؤياي خيزي ديگر. زديك ولي دورمثل هميشه، نگاهي به ن
و ... ي محل كار منصور زنگ زدند و ضرورت بودنش در اداره براي امضاي اسناد بانكي بانك تهران شعبه

چنـان  ممنصـور هـ  . ام نبودي رفتن به كار دادند، دل در سينهمأموران بعد از تماس با مركز به منصور اجازه
- تابي نشان مـي را بوسيد و از مأموران خواهش كرد به مادرم و مادر جهانگير و خواهرانم كه بي آرام، همه

- ي ما هم خواست كه وضعيت مأموران را درك كنيم و با آندادند، سخت نگيرند و دشنام ندهند، و از همه
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منصـور هـم   . ر شد، گفتم قضيه تمام شـد ي كاوقتي منصور در را بست و راهي. رو شويمها با احترام روبه
وقتي بعد از يك . [...] اي ناروشنريخته و آيندهمانم با اين جمع درهمخواهد رفت، مثل جهانگير؛ و من مي

» نرفته بود«البته، منصور  12».شد كه منصور نرفته باشدهفته مأموران خانه را ترك كردند، هنوز باورم نمي
ي خلـق،  هـاي فـدائي  اش با سازمان چريـك به سبب احتمال فاش شدن رابطهيعني مخفي نشده بود، اما 

ي اين بانك در لندن منتقـل شـد، و از طريـق    توسط دوستانش در بانك تهران، در همان سـال، به شـعبه
ي خويش را در اروپـا  ي فرهنگي و سياسي، مبارزه»ي دانشجويان ايرانيكنفدراسيون جهاني«همكاري با 
بـه سـبب   ) ي سياسـي شاعر، بازيگر و كوشنده(پور زماني كه سعيد سلطان - 1356زمستان  در. پي گرفت

همراه او، اكبر ميرجـاني،   ،منصور، به تبعيد آمد، )1356تهران، پائيز (» ده شب شعر گوته«شركت فعال در 
افـزون بـر    ،»كميتـه «ايـن   .كيل دادـرا تشـ  »ي از زندان تـا تبعيـد  كميته« تيهمهرداد پاكباز و حمزه فرا

بـا  (در شـهرهاي مختلـف اروپـا     هـاي سـخنراني  ي خياباني، و جلسـه ي تظاهرات هـزاران نفـرهبرگزاري
ي احمد شاملو و چاپ لندن، به سردبيري» ايرانشهر«ي ، با نشريه)هاي دانشجوئيي كنفدراسيونهمكاري

كه با  - ي منصوري اين دورههاي سياسيترين متنيكي از مهم. داشت غالمحسين ساعدي، نيز همكاري
در » ي ايـران مبارزين هوادار جنبش نوين انقالبي«، و با امضاء »ي جنبش و مراجعمسائل كنوني«عنوان 

هاي بروز آن را در كرد، و نشانهبيني ميظهور ارتجاع مذهبي را پيش - سطحي محدود در لندن منتشر شد
اين متن، بازتابي روشنگرانه و ستيزنده بـود بـر   . شمردرمياهللا شريتعمداري باهللا خميني و آيتسخنان آيت
 - ايرانشهر«هاي كنفدراسيون، و حتا نشريه. »اندها عامل بيگانهكمونيست«اهللا خميني كه ي آيتاين جمله

در مبـارزه بـرآورد كـرده    » وحدت مـردم «از انتشار اين متن خودداري كردند؛ چرا كه آن را به زيان » لندن
- پيروزي«پس از   13ي انقالب به ايران بازگشت؛و با اوجگيري ،به لبنان رفت 1357 ور در پائيزمنص. بودند

رسـاني نسـبت بـه    ي اسـالمي و آگـاهي  هاي مقاومت عليه جمهوريي هستهندهيدر سازما» ي انقالب
دستگير شـد؛ و   ) ي آبادانشاخه(ارتجاع و استبداد ژريم تازه فعاليت كرد؛ در حين سخنراني در ستاد فدائي 

ام فروردين مـاه  من در سي« :نويسدمنصور خاكسار در اين مورد مي. مدت يك ماه و نيم در زندان بسر برد
رژيـم اسـالمي در آبـادان، در حـين      48ي توسط مأمورين كميتـه » فدائي«، همراه تني از هواداران 1358

هـايي كـه در   ل كميته، به خاطر اعتراضي مسئوچند روز بعد به گفته. سخنراني براي مردم بازداشت شدم
» قصــر «شهر شده بود، و نگرانـي از يورش مردم به كميته، ما را شـبانه به تهــران بــردند و بـه زنـدان     

هـا،  ي ديوار زنـدان روز پس از فروريزي 70كردم در اوج چنان خيزشي، آن هم ابتدا باور نمي. تحويل دادند
بـه دو بخـشِ   » ي خلـق ايـران  هـاي فـدائي  سازمان چريـك «در انشعاب  14».اما بود. زنداني در كار باشد

را گرفت، اما » اكثريت«روي داد، منصـور ابتدا جانب گروه  1359، كه در خـرداد ماه »اقليت«و » اكثريت«
، از ايـن  »خط امام«و » حزب توده«هاي چون و چراي اين سازمان از سياستبه زودي، به سـبب تأييد بي

برادر كوچك منصور، ماشاله خاكسار، كـه  . پيوست» آذر 16ي بيانيه«ا شد و به گروه موسوم به سازمان جد
- دو سالي مي«: نويسدي آخرين ديدارش با منصور ميپيوسته بود، درباره» اكثريت«در آن روزها به بخش 

- نا بـر همـان خـط   كرديم انشعاب كرده بوديم، و يكديگر را بشد كه از تشكيالتي كه هر دو با هم كار مي
ولـي هميشـه   . [... او شده بود جناح چپ و من هم شده بودم جنـاح راسـت  . هاي كاذب نديده بوديمكشي

سي و دو دارد، و بـا كسـاني    اي تلخ از سالي سازمان و تجربهعشقي انساني به گذشته] كردماحساس مي
كننـد، مرزبنـدي دارد؛   نقد مـي  ي چريكي را يك سويه و بدون توجه به شرايط تاريخي و جهانيكه مشي

ي حاكم بر اردوگاه سوسياليسم را خطائي داند و تبعيت از مشيوحدت با حزب را به زيان جنبش فدائي مي
او در آن بحث . [...] ي جنبش چپ تجربه شده استداند، كه يك بار به وسيلهنابخشودني و دور باطلي مي
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شوم؛ و من را عقابي خواند كه دارم به مرغ خانگي تبديل مي] اشتيمكه در آخرين ديدارمان با هم د[ برادرانه
    15».توجه استسال شاعري خواندم كه پا بر زمين ندارد و به واقعيات زميني بيمن، او را ميان

ي خـود  ي منصـور را در سـوگنامه  ي ايـن دوره يكي از ياران منصور نمائي فشرده اما گويا از زنـدگي 
- مـي  ؛اش بنويسـم رم شـرقي ـهاي آغشته به شها و نگاهسوگ خنده خواستم درمي« :ترسيم كرده اسـت

- و جدل هاكه زير آوار بحث، هاي مخفيهاي سازماني و خانهبودن در حوزه »كاكا منصور«خواستم از كنار 
و  .بنويسم ،شدندهاي او آرام ميگرفتند و فقط با شعرخوانيي ميـس تنگـمان نفياسي و فرهنگيـهاي س

ي ـيد و هـكشمرا مي »ورـش ر وـشَ ارـافس«به قول خودش   ،بنويسم چگونه با شكيبايي و صبر و مهرباني
 يخواستم از روزي كه به جواديـه مي. »رانـهر تهـش نوبِج شرارت ياي تجلي ،له كنـوصـح«: زديـم

وگويي براي ران شركت نفت گفتترين گارگبا يكي از قديمي »خانه«نام ه اي بتهران رفتيم تا در مخروبه
ي مخفي در اين دوره نيز منصـور  منتها، فعاليت سياسي و زندگي  16»...بنويسم ،جور كنيم »كار«ي نشريه

درآمـد، در  » كانون نويسندگان ايـران «او در همين دوره  بود كه به عضويت . را از شعر و ادبيات دور نكرد
زد، و تا پـيش از تبعيـد،   قلم مي» كار«ي سهيم شد، در روزنامه ي آنتمام افت و خيزهاي دروني و بيروني

هـاي  خطـاب . را منتشر كرد هاي شبشراره، و ي خونكارنامه، حيدر و انقالبي سـه منظـومه
كننـد كـه ضـمن ثبـت فراينـدهاي      شورانگيز اين سه منظومه، شاعري را به تاريخ ادبيات ما معرفـي مـي  

ها و ها و عاطفهي حسن اميد اليزالي كه به حقانيت راهش دارد، تماميي زمانه در شعرش، ضمستمگرانه
  . بيندآرزوهاي زندگي را در گرو آزادي و عدالت اجتماعي مي

ازدواج ) نسـرين (» عشـرت مرسـلي  «با دختري از بستگان خود به نام  1359منصور خاكسار در سال 
منصـور  . بودند» شيده«و » مهك«هاي دختر با نام نسرين و منصور تا زمان خروج از ايران، داراي دو. كرد

و فعاليـت مخفـي،    ، زماني كه مركزيت سازمانش به تبعيد رفته بود، پس از چنـدي زنـدگي  1363در سال 
همراه همسر و دو دختر خود، به شـكل غيرقانوني، از طريق جلفـا، بـه شــوروي رفـت، و پـس از مـدتي       

در مصاحبه با سـعيد  » پرويز«منصور با استفاده از نام مستعار . أييد شدسرگرداني در مرز، اقامت او در باكو ت
سـازمان   ييكي از كادرهاي مركزي ،جالل«: گويدي اين سفر ميدر زمينه) 1994كانادا، تابستان (رهنما 

فدائيان خلق ايران به ديدار من، كه در شرايط مخفي زندگي مي كردم، آمد، و با تحليلي كه از اوضاع مـي  
از من خواست كه در صورت امكان خود را براي يك سفر آماده كنم تـا بـه نماينـدگي از طـرف      ،واستخ

آن طـوري  . هايي را با شوروي مطرح كنمخواست ]كه در آن زمان به خارج كشور منتقل شده بود[ سازمان
يـان سـفر مـن    ها در جرهايي با مقامات شوروي گرفته شده و آنكه به من توضيح داده شد از قبل تماس

 يما نه به قصد پناهندگي و اقامت در شوروي، بلكه به خاطر طرح مسائل ديگر و بررسي. [...] خواهند بود
يكي از هموندان منصور در  17».مان به شوروي رفته بوديمهايامكان استفاده از امكانات براي ادامه فعاليت

در پادگـاني نيمـه    روزي كـه در شـهر مـرزي    ياد چهـل وقتي خبر رفتنت را شنيدم، « :نويسدسوگ او مي
ات كه هرگز لب بـه گاليـه   گواريرياد گذشت و بز. متروك به انتظار تائيد نشسته بودي دلم را به درد آورد

كاكا زندگي همينـه بايـد باهـاش    «: گفتيآيد كه ميروزهاي سختي بود كاك منصور، يادت مي. نگشودي
-  18».ت داره كـه نسـازه  أمگه جـر  ،روله« :گفتيتو و  »خت چي؟اگر او نسا« :كه گفتمو من مي» .ساخت

گويد، در درازاي دو سال اقامت در باكو، به مواردي از روابط منصور، چنان كه در مصاحبه با سعيد رهنما مي
ي يادشده، او در مصاحبه. است» آورشوك«خورد، كه براي او فرهنگي در شوروي برمي/ اجتماعي/ سياسي

  : گويدد مالي، اخالقي، و سانسور سياسي در كشور شوراها ميضمن شرح فسا
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در مـوردي  . العاده ضعيف حزب بـا مـردم بـود   ي فوقمشاهدات ما در جامعه و در شهر بيانگر رابطه«
و ايـن   ؛انـد »انسان فروش«ها اي را به كار بردند كه اينواژه ،اي فهميدند كه كمونيست هستيموقتي عده

يا با دزدي ها و فساد فراوانـي در  . آور بود كه برداشت مردم از اين ايدئولوژي اين استبراي ما واقعاً شوك
وقتـي كـه ايـن مشـاهدات را بـه      . گرفـت شديم و فرد مسئول رسماً پول و رشوه مـي محل كار مواجه مي

و  روشني نـداريم  يالعمل او اين بود كه من و دوستانم هنوز دانش سياسيمعرفي كرديم، عكس آخونداف
  » .هايمان غلط استبرداشت

ي جاري در كشور شوراها داشت، ي تصور يا توهمي  كه منصور از ايدئولوژيچنين است كه بازمانده
هـاي زيـر  كـه در    جملـه . گزيندكند؛ و در آلمان اقامت ميريزد؛ به اروپا مهاجرت ميبه طور كامل فرو مي

 :دهنـد منصور در ايـن دوره نمـائي كلـي بـه دسـت       ييادداشت يكي از هموندانش آمده، از منش سياسي
متحـدان حـزب   «: قول خودته يا ب - هااما با ما اكثريتي .بودي) آذر 16(ات تشيالتيهمواره با رفقاي هم«

من بودم كه با تو ، نه  - روزي در شهر كلن پس از بحث تندي كه با هم داشتيم .هم مهربان بودي - »توده
ما به يـك   يهمه ،كاكا جان اگر خطاست« :گفتم - ر از آن بودي كه درشتي كنيتتو مهربان ،به تلخ بودم

 حيثيت فـدائي را  ،با و يا بدون حزب توده ،اسالمي ينسبت در اين فاجعه سهيم هستيم، دفاع از جمهوري
همـان   و بعد با »دزدي دزديه ،با وفا« :ها را تكرار كردي كهخنديدي و اين تكه از فيلم گوزن ».باد داده بر

منصور در آلمان از عضويت در سازمان خود  19».كنهولي اين دزدي فرق مي« :ات گفتي كهشرم هميشگي
كـانون نويســـندگان ايـران در    «گيـرد؛ عضـويت   هاي تشكيالتي فاصله مـي از فعاليت 20دهد؛استعفا مي
- زنـد، و در برنامـه  قلم مي» يدي كانون نويسـندگان ايران در تبعنامه«پذيرد؛ در دفترهاي را مي» تـبـعيـد

  .كندهاي اعتراضي شركت ميهاي شعر و سخن كانون، و در آكسيون
- ي خود را در لـس هاي ادبي و فرهنگيبه امريكا مهاجرت كرد، و فعاليت 1990منصور خاكسار در سال 

، بـه نفـع   »سياسـت «و » شـعر «ي منصور بين ماندگيانجلس بود كه مياندر واقع، در لس. انجلس پي گرفت
ـا،  . حل شد» شعر« او، افزون بر آثاري كه قبالً منتشر كرده بود،  در درازناي نزديك به دو دهه اقامت در امريك

ها پيش سـروده  اي كه سالمنظومهسرزمين شاعر،  )1 :يازده دفتر شعر را به قرار زير به دست انتشار سپرد
 )5 ؛هـا انجلسـي لـس  )4 ؛)منظومه( ي سفري در مهقصيده )3 ؛ي دانش عشقبا طره) 2بود؛ 

LosAngelinos )؛آن سوي برهنگي) 6؛ )فرخنده افروخته - ها به زبان انگليسيانجلسيي  لسترجمه 
ي شعرهاي پيشين، گزيده(و تا اين نقطه  )8؛ )ي فرخنده افروختهدو زبانه، ترجمه(آن سوي برهنگي  )7

ي فرخنـده افروختـه و علـي    دو زبانـه، ترجمـه  (ي ديگر طهچند نق )9؛ )ي فرخنده افروختهدو زبانه، ترجمه
از  )11 ؛)ي فرخنـده افروختـه، علـي كيـافر، و مجيـد نفيسـي      دو زبانه، بـه ترجمـه  (با آن نقطه  )10؛ )كيافر

  .، كه منصور انتشار آن را نديد)ي دكتر عباس صدرائيدوزبانه، ترجمه(سحرخيزان 
واقعـاً  «ي كـه  »سوسياليسم«ي منصور از رخوردگيدهد كه سي همين شعرها شهادت ميمجموعه 
ها اي از دلواپسيبود، و بريدن او از سازمان و تشكيالت سياسي، مطلقاً بدان معنا نبود كه او، لحظه» موجود

. و از  آرزوي تحقق آزادي و عدالت اجتماعي و حفظ كرامت انساني رها بوده اسـت » هاي زمانهپرسش«و 
- ي خود نيز گواهي ميي آفرينندهي دروني و فروريختن تدريجين حال، به ويرانياما اين مجموعه، در عي

ي خـود بـه   كه منصور آن را در واپسين روزهاي زندگي - »از سحرخيزان«دفتر » گفتپيش«در . دهد
براي شاعري كـه زبـان و   «: دهدشاعر، فرايند تكوين اين منظومه را به فشردگي گزارش مي - چاپ سپرد

 21».بيند و پرسش در پرسش خود را گرفتار كرده، هر افتادني برانگيزاننده استرا درگير زمانه مي اشزندگي
انگيـزش  «و » افتـادن خـود  «ي اين جمله، هم به ديالكتيك جاري بينبه بياني ديگر، شاعر در فراز پاياني
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، »خيـزش «، »نگيـزش ا«يعنـي   ‐هاي انسـاني ترين مفهومرا با متعالي» شعر«دهد؛ هم گواهي مي» شعر
شناساند، كه پيش و بـيش از  ي را به ما مي»منصور خاكسار«كند؛ و هم، تعريف مي - »كنش«، و »تپش«

  .    »شعر«و پودي از گوهر » خود«ي است با تاري از »شاعر«باشد، » سياسي«گر صرفاً آن كه يك كنش
ها را در بيات نوشـت، كه برخـي از آني ادافزون بر شـعر، منصور انبوهـي از مقاله و جسـتار در زمينه

دفترهـاي  «ي ي ادبـي هاي جرگـه هاي ادبي در شهرهاي مختلف امريكا و كانادا، و يا در نشستسخنراني
. مرزي منـتشـر شده استها در نشريات برونمتن شماري از آناما تاكنون، تنها، اندك. عرضه كرد» شنبه

فهرسـت ديگري كه بايـد بـه   . ي كاملي از او به دست دادشناسيابتوان كتاز اين رو در حال حاضر، نمي
مرزي بر شعر او مرزي و بروني منصور افزوده شود، نقدهائي است كه از سوي منتقدان درونشناسيكتاب

  .نوشته و منتشر شده است
ي ي نشـريه منصور، در درازناي بيست سال اقامت در امريكـا، ضـمن عضـويت در هيئـت تحريريـه     

كانون نويسـندگان  «، ضمن عضويت در »Iran Bulletin middle East Forum«زبان نگليسيا
ي هـاي اعتراضـي  ي اين كانون، و ضمن شركت در آكســيون »نامه«، ضمن قلم زدن در »ايران در تبعيد

 ي اسالمي، و ضـمن ي مردم ايران و نويسندگان ايران در جمهوريايرانيان عليه كشتار و زندان و شكنجه
، بـا  »ي امريكـا شـاخه  - كانون نويسندگان ايران در تبعيـد «هاي شعر و سخن  از سوي ي برنامهبرگزاري
گذاري كرد، و تا را پايه» دفترهاي شنبه«ي انجلس، گروه ادبيي چند تن از نويسندگان ساكن لسهمياري

از ميان  اعضاي اين . حفظ كرد ي  آن را با چنگ و دندانداشت، و ادامهپايان زندگي، اين محفل را گرامي 
نويسان، و مترجمان معتبري ظهور كردند، كه آثارشان وامدار بردباري، سرشـت  گروه ادبي، شاعران، داستان

اين محفل ادبي، سه كتاب نيز به نام گروه خـود منتشـر   . ي منصور و عشق او به ادبيات استجويانهآشتي
منصور خاكسـار بـه همـراه    . ها بودندنفيسي ويراستاران آن كرد، كه منصور خاكسار، خسرو دوامي و مجيد

» ي امريكـا شـاخه  - كانون نويسندگان ايران در تبعيد«كار، حدود يك دهه، نماينده و مسئول مسعود نقره 
/ 1380سـال  (ي كانون نويسندگان ايـران در تبعيـد   او به همراه مجيد نفيسي، از سوي مجمع عمومي. بود

ي كانون نويسندگان ايـران در  نامه«شد، و شش دفتر از » ي كانوننامه«دفترهاي  مأمور ويرايش) 2001
منتشـر  ) 2005تـا   2002( 1384تا پـائيز   1381را  از بهار ) 19ي تا دفتر شماره 14ي دفتر شماره(» تبعيد
هـم   باز –را نيز» آرش«ي ي بخش شعر نشريهويراستاري) 2008تا  1998(منصور، حدود ده سال . كردند

  . به عهده داشت - ي مجيد نفيسيبا همياري
گـذرد، انبـوهي از يادداشـت و يادنامـه و     اكنون، كه حدود سه ماه از مرگ منصـور خاكســار مـي   هم

منصـور  «هـا،  ي آنهاي مختلف، پيرامون شخصيت و شعر او منتشر شده، كه مجموعهسوگنامه، از ديدگاه
دوسـتي، مهـرورزي،   انسـان  - هاي ادبي و سياسين بر سرمايهافزو - گذارد كهي را به نمايش مي»خاكسار

  . ي او مورد تأييد همگان قرار داردگذشت، بردباري و مداراگري
  

  :ي منصور خاكسارسال شمار مختصر زندگي
  . شهريور در شهر آبادان متولد شد 4روز )  1939( 1318
  .ر شدمنتش» اميد ايران«ي نخستين شعر او در نشريه)  1958( 1337
 - ي آبادان كار گرفتدر بانك تهران شعبه - التحصيل شدي آبادان فارغاز دبيرستان فرخي)  1960( 1339

  .ي شفاهي رد شدقبول شد و در مصاحبه» دانشگاه صنعت نفت«در كنكور 
  .هاي سياسي ادامه دادبه فعاليت - را پايه گذاشت» هنر و ادبيات جنوب«ي ماهنامه)  1965( 1344
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  .زنداني شد) 1967( 1346
  . از زندان آزاد شد) 1969( 1348
  . پيوست» ي خلق ايرانهاي فدائيسازمان چريك«به )  1974( 1353
  .را منتشر كرد» ي خونكارنامه«دفتر شعر )  1972( 1351
ي هاي سياسيدر فعاليت - مرزي همكاري كردبا نشريات اپوزيسيون برون - به لندن رفت)  1975( 1354
  .شركتي فعال داشت» ي دانشجويان ايرانيكنفدراسيون جهاني«ان سازم

  .را منتشر كرد» ي مردمبحران و پايداري«جستار )  1976( 1355
همـراه   - را منتشــر كـرد  » ي انقـالبهاي مـردم در آسـتانهنگرشـي بر خيزش«جسـتار )  1977( 1356

 - را تشكيل داد» ي از زندان تا تبعيدكميته«فراحتي  پور، اكبر ميرجاني، مهرداد پاكباز، و حمزهسعيد سلطان
را » "مراجع"ي جنبش و مسائل كنوني«ي متن تاريخي. چاپ لندن مقاله نوشت» ايرانشهر«ي در نشريه
  . نوشت
را » ي شـاه ي پـنجم عمرانـي  نقدي بر برنامـه «جستار  - به ايران بازگشت - به لبنان رفت) 1978( 1357

  . منتشر كرد
  .دستگير و زنداني شد)  1979( 1358
» حيدر و انقالب«ي منظومه - ازدواج كرد  - پيوست» آذر 16ي بيانيه«به گروه موسوم به )  1980( 1359

  .را منتشر كرد
  . را سرود» سرزمين شاعر«ي منظومه)  1982( 1361
  . وي رفتمخفيانه به اتحاد جماهير شور - را منتشر كرد» هاي شبشراره«ي منظومه)  1984( 1363
  .به آلمان مهاجرت كرد)  1986( 1365
را » ي دانش عشقبا طره«دفتر شعر  - انجلس اقامت گزيدبه امريكا مهاجرت كرد، در لس)  1990( 1369

  .منتشر كرد
  .را منتشر كرد» سرزمين شاعر«ي منظومه) 1991( 1370
بـا  » دفترهـاي شـنبه  «ول كتـاب ا  - را منتشـر كـرد  » ي سفري در مـه قصيده«دفتر شعر )  1992(1371

  .ي او، خسرو دوامي و مجيد نفيسي، منتشر شدويراستاري
  .ي او، خسرو دوامي و مجيد نفيسي منتشر شدبا ويراستاري» دفترهاي شنبه«كتاب دوم ) 1993( 1373
  . ي او، خسرو دوامي و مجيد نفيسي منتشر شدبا ويراستاري» دفترهاي شنيه«كتاب سوم ) 1995( 1374
ي فرخنـده  را با ترجمه» LosAngelinos«كتاب . را منتشر كرد» هاانجلسيلس«دفتر )  1997( 1376

  . افروخته منتشر كرد
» آن سوي برهنگي« - منتشر كرد) تنها به زبان فارسي(را » آن سوي برهنگي«دفتر شعر )  2000( 1379 

  .ي فرخنده افروخته منتشر كردبا ترجمه را به صورت  دو زبانه
ي افروختـه بـه صـورت    ي فرخنـده ، با ترجمه»تا اين نقطه«ي شعرهايش را با نام گزيده)  2002( 1381

با مجيد (را » ي كانون نويسندگان ايران در تبعيدنامه«چهاردهمين و پانزدهمين دفتر  - دوزبانه منتشر كرد
  .ويرايش و منتشر كرد) نفيسي
بـا مجيـد   (را » كـانون نويسـندگان ايـران در تبعيـد     ينامه«شانزدهمين و هفدهمين دفتر ) 2003( 1381
  . ويرايش و منتشر كرد) نفيسي
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ي فرخنده افروختـه و علـي كيـافر    را به ترجمه» ي ديگرو چند نقطه«ي دفتر شعر دوزبانه)  2004( 1383
و ويـرايش  ) با مجيـد نفيسـي  (را » ي كانون نويسندگان ايران در تبعيدنامه«هجدهمين دفتر  - منتشر كرد
  .منتشر كرد

ويـرايش و  ) با مجيد نفيسي(را » ي كانون نويسندگان ايران در تبعيدنامه«نوزدهمين دفتر )  2005( 1384
  . منتشر كرد

ي علي كيـافر، فرخنـده افروختـه و مجيـد     را به ترجمه» با آن نقطه«ي دفتر شعر دو زبانه)  2009( 1388
  .نفيسي منتشر كرد

ي دكتر عباس صدرائي بـه چـاپ   را به صورت دوزبانه با ترجمه» حرخيزاناز س«دفتر شعر ) 2010( 1388
بـه اسـتقبال مرگـي خودخواسـته      2010مـارس   17اسفند برابر بـا    27سپرد، و پيش از انتشار آن، در روز 

  . شتافت
  1389خرداد  2010/7مه  28: مليحه تيره گل، واپسين ويرايش

  
  :  نوشت جستار منصور خاكسار پي

، آوريل اممن به سكوت هرگز نيانديشيدهوگوئي با مليحه تيره گل، سار در گفتمنصور خاك - 1
2005. 

   :10مارس  21، 89فروردين  1، »سبز يعني وطن«، برگرفته از تارنماي دنياي بدون منصور، امير مومبيني - 2
Sabz yaani vatan 5.pdf 

 .، پيشيناممن به سكوت هرگز نيانديشيدهصور خاكسار، من - 3
هاي عباس خاكسـار و  اين متن و متن. ميرداي به منصور كه نمرده و نمينوشتهاكسار،  ناصر خ   - 4

نسـيم آن را در اختيـار خسـرو دوامـي     . ماشااله خاكسار، از ايران براي نسيم خاكسار در هلند فرستاده شد
ش و ي جنبــ مسـائل كنوني«ها را همراه متن ي اين متنخسرو دوامي همه.  گذاشت) ي منصوروصي(

. براي تدوين اين بيـوگـرافي در اختيار من گذاشــت   -كه از اردشير مهرداد دريافت كرده بود  -»مراجع
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  تشنگان گر آب جويند از جهان
  آب هم جويد به عالم تشنگان

 مولوي                                  

 

برگشت و دهشتناك  ي عزيزي ما را در برابر كاري انجام شده، بي خود خواسته وقتي كه مرگ ناگهاني و
تر است بر تأثير  شك در مقايسه، افزون و روان ما، بي ها ي آن بر عصب دهد، تكان و شوكه قرار مي
ايم و  گاه نگريسته تكيه ي به او به مثابهامان كسي باشد كه ما  ي مرگي طبيعي، به ويژه كه قرباني ضايعه

ايم و او خود نيز اين نقش را ساليان دراز براي ما به نحوي عالي، از دور  چنين نقشي را از او متوقع بوده
اين است كه من، دست كم از بابت اين . اش هم بر آمده است و نزديك، ايفا كرده است و انگار ازعهده

زيرا كه . باشم ام و خواستار گذشت و بخشش مي ح منصور خاكسار شرمندهتوقع و انتظار، بر درگاه رو
كه او شايد پيش و بيش از هر چيز : بينم، و گذار او به مرگ، اين فرايند را به وجود آورده است اكنون مي

. اي هاي روحي و حسيِ چنين موجود و پديده ها وضعف ديگر يك شاعر و يك انسان بود با تمام قدرت
تر از اين  پردازم و دوست دارم بيش ها و بعدهاي ديگر زندگي او كمتر مي كه من به جنبه اين است

از درون  - هاي زندگاني او باشد  كه شايد جزو ماندگارترين جنبه - ديدگاه به او بنگرم و شعرش را 
گاه و اتفاقي البته من اين دو سه واژه را به شكل ناخودآ. بندي دو سه واژه و مفهوم كند و كاو كنم نطفه

اي در كارم بوده است كه اميدوارم در طي اين نوشتار كوتاه و  شك تمهيد و انگيزه ام و بي نگزيده
ي در گذشت  شك نحوه اما بي. اش برآيم ي بيان كردن و عيان ساختن اي از عهده وار تا اندازه مقدمه

. يت كرده و كشانده استشاعر و سندي كه در اصل آخرين دفتر شعر او است، مرا به اين سو هدا
اين كه تا چه . انديشي ي پر اهميت برايم مرگ است و در اين رابطه و در امتداد آن مرگ نخستين واژه

اين گرايش وجود داشته، گرايشي كه در نزد شاعران مفهومي آشنا و  با آن نقطه،اندازه در شعرهاي 
به ويژه در گروهي از  - از جمله او  - به تقريب يك سان و هميشگي است، اما در برخي از شاعران

و  - ي دوم را هم تلفيقي از تنهايي و انزوا و غربت  واژه. تر دارد اي برجسته ، جلوهبا آن نقطهشعرهاي 
شك تقويت  انديشي را بي ام كه مرگ برگزيده - آن چه كه با اين گونه حالتي از نظر روحي عجين است 

  .دهد اي مهلك مي رنگ و بويي از موت و مادهكند و به انزوا و عزلت و در به دري  مي
ي روحي و بازتاب رواني شاعر است كه  نوعي كارنامه با آن نقطهدر اصل برمن مفروض است كه 

تازه ازصداهاي } است{برگابرگي "نويسد كه شعرهاي اين دفتر  درآمد كتاب مي از همان آغاز در پيش
كسي، پريشاني  ارتباط با نيستي و مرگ، تنهايي و بيمن به دنبال اين صداهاي غايب هستم در . "غايب

ماند و  و درعين حال به دنبال آن چه هستم كه در خوانش نخست از ديد چشم پوشيده مي. و اضطراب
كند يا شاعر به نشانه و قصد، خودآگاه و  ها و مابين سطرها پنهان مي هاي سپيد صفحه خود را درحاشيه
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گويي كه خود را بر مأموريت كارآگاهي ادبي . نجكاو به جا گذارده استي ك ناخودآگاه، براي خواننده
ي متن اين كتاب است و در  شناسي در بدنه و زمينه ام و كارم نوعي كالبدشكافي و آسيب گمارده
 .تند اي شوم مي كشد و انزوا و تنهايي مزمن پيله ي تك تك اين شعرها، هر جا مرگ سرك مي پيكره

هاي اين كتاب نيست، اين كه چه قدر  ها و نازيبايي من اين جا بررسي زيباييبنابراين قصد اصلي 
من به دنبال .  اند تعقيد و ايهام در آن به كار رفته است، چه قدر شعرها به اصطالح موفق يا ناموفق

ادبي منصور هستم و برآورد و بسامدي  - شناسي و كالبدشكافي شعري  گفتارنويسي بر آسيب نوعي پيش
كند و در رگان شعرهايش هم چون زهري  هايي كه مرگ را بر شعر و شاعر مستولي مي ظهاز لح
  .بندد سازد و شاهراه زندگي و هوا را بر او و حتا گاهي بر خواننده مي گزا جاري مي جان

شناسي را در تمامي آثار او دنبال كنم اما متأسفانه نه  خواست اين آسيب پوشيده نگذارم كه دلم مي
ي زماني  يي در اين برهه ثار او را در دسترس دارم و نه اكنون وقت كافي براي چنين بررسيي آ همه

است كه خود شاعر چند ماهي پيش از پروازش آن با آن نقطه اين است كه سرو كارم تنها . وجود دارد
م اي افزوده و براي نومچه اش برآن تقديم را به دست خط خود امضا كرده و با گرمي و محبت خاص

اي پس از  خوشبختانه من هم به قصد سپاسگزاري و پاسخگويي، چند روز يا چند هفته. فرستاده است
برادر و "ي گرامي يك  باز هم ازآستان او، كه آستانه. دريافتش، به او تلفن زدم و با هم مدتي گپ زديم

وار  اه و مقدمههر چند كوت –ترم را  طلبم كه اين گونه خوانش دقيق است، مغفرت مي "دوست شاعر
هاي خطر و نيستي و مرگ را تا اين  پس از درگذشت او آغازيدم و در دوران حيات او نشانه -- است 

مان،  رغم تمامي آگاهي و آموزش افسوس كه به. اندازه در شعر و زندگي او دنبال نكردم و جدي نگرفتم
كنيم و اغلب  شان را برآورد ميا درون ها، نگريم و با ظاهر بروني انسان ما هماره از برون به ديگران مي

  .  كنيم و من هم، متأسفانه در اين مورد، از اين قاعده مستثن نيستم به همين بسنده مي
تر از  انديشي، كه فكركنم با خوانشي دقيق از سوي ديگر بيهوده است، و به همان سان خودبزرگ

شدم كه او را از خودكشي بازدارم  ستم، قادر ميزي شعر يا حتا از رفتار او، در صورتي كه در نزديكي او مي
هاي كشنده و مخرّب در چنين شرايط و  بر آن ايمانم، كه انگيزه. خوش كنم ي زندگي دل و به ادامه

دوست،  ي هاي رواني و احساسي، از چنان ژرفايي برخوردارند كه كساني چون من، به مثابه حالت
اساس . ها هستيم و نه توانا به بازدارندگي آن ي چنين حالت خويشاوند يا آشناي او، نه به وجودآورنده

هاي انديشگي  ها و كژتابي تفاهم ها، سو درديريابي: تراژدي مرگ منصور نيز در همين نهفته است
اطرافيان دور و نزديك او از وضعيت روحي واقعي او و ناتوان بودن در برابرش و در نهايت پذيرش اين 

تر مجهز  بينانه تر و واقع بيعي است وقوع تراژدي مرا و ما را به بينشي دقيقاين است كه ط. ناتواني
اما سوگواري مرگ برادر و دوستي عزيز هم چنان . سازد تر مي اي ممكن كند و اين پذيرش را تا اندازه مي

  .ناپذير را كم كم التيام بخشد ي جبران ادامه خواهد يافت تا زمان زخم اين ضايعه
ي مرگ و  كتابي است سرشار از حس و حضور و حادثهبا آن نقطه ر كه بگوييم اغراق نيست اگ

كسي، به آن سان كه انگار چنين  آور تنهايي و در به دري و بي انديشي و تداوم اضطراب مرگ
اش  هاي جاري زندگي هاي عمرش و لحظه هايي را شاعر هماره يا دست كم در آخرين سال انديشه

ترين انگيزه و  شود گفت كه اصلي بدين سان مي. و همراه بوده است وقفه و گريز، هماغوش بي
ها و حتا جانداران ديگر  ترين درونمايه در اين كتاب همان مرگ است و ديگر واژگان و شئي نهادين

اي در  هيچ نيروي بازدارنده. همگي در خدمت آنند كه اين موضوع درذهن و قاموس شعر پيشروي كند
مرگ سه بار . انديشي منصرف كند اي شاعر را از مرگ دارد كه بيش از چند لحظهاين جا قدرت آن را ن
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الوقوع يا پيشاپيش  در عنوان شعرها و ده بار در نه شعر اين كتاب حضورش را هم چون رويدادي قريب
هاي ديگري  ها و زمينه ي لحظه تازه اين شمارش و زنگ خطر در بر گيرنده. كند رخداده اخطار مي

توان حد و حدود  كه مي با آن نقطه همانند مفهوم اشارتي: ه با مرگ پيوندي نزديك دارندنيستند ك
و بسياري ) 12ص( "جنازه... تشييع "و  "تسليت"مرگ را از آن استنباط كرد يا واژگاني هم چون 

 اما بهتر است. نوازد موردهاي ديگر كه از طريق اداي آن، مرگ ناقوس نحس خود را در شعر منصور مي
 .ي خود شعرها بپردازم كه به گستره

 

اش  كه باز روايت ساده و كوتاه شده اي كوچك با غصهآغازم به نام  با نخستين شعر اين كتاب مي
كه شايد رد  - ردپايي . درخت تهي است. نويسد اش، نامش را مي ي بيد پشت خانه راوي بر تنه: اين است

تنها راوي يا فرد ديگري كه سوار بر صندلي . ردپژم ي پارك مي است در دهانه) شاعر(پاي راوي 
يا حس راوي اين است كه چشمان اين فرد  - پايد اين فرد راوي را مي. چرخداري است، در پارك هستند

انگار كه او مجرم است و محكوم حكمي  ".كشد تير مي"كنند و به اين خاطر پشت راوي  او را دنبال مي
درخت نيز  ي او بر تنه ي ي داستان كنده شده خالصه. كرده استكه فرد سوار بر صندلي چرخدار صادر

  : اين است
    ".ام شده است زمستان هيچ سالي چنين پيشبازم نكرد، با اين كه درد چوب غرور و غريزه

اي جانكاه برذهن شاعر سنگيني  اي دردناك و خاطره به اين سان پيشاپيش و از نخست، حادثه
  :گردد پارك و از پارك به خانه، بازمي كند كه با او از خانه به مي

  .گشوده است/ به آفتاب/ پشتش را/ ي سردي كه با دريچه/ انباشته ازكتاب/ به اتاقي
هايي از ذهن پر  نشانه "كتابها".  شرح مختصر جزييات اين اتاق سرشار از تنهايي و انزوا ست

اي گرم و عاطفي و اميدواركننده  ابطهي او ست، اما در اين مابين ر مشغله و تربيت شده و درس خوانده
به /اش كه پشت/}است{دريچة سردي "دهد  آن چه كه در اين اتاق خود را نشان مي. وجود ندارد

اي است براي راوي به جهان بيرون، نمادي است از خود راوي  دريچه كه روزنه  ".گشوده است/آفتاب
نه بيرون و . وي راوي، گرمي و روشنايي نيسترو در ر.  اش رابه آفتاب برگردانده است كه اكنون پشت

پايد و انگار  فرق در آن نگاهي است كه او را در بيرون مي.  نه درون، چندان تفاوتي براي او ندارد
ي كاغذ نقش  كند و در درون اتاق آن را بر صفحه او در بيرون يادش را بر درخت مي. كند اش مي تفتيش

، تنها اي كوچك غصهعنوان اين شعر، . آن همين شعر است نويسد كه شايد حاصل بندد و مي مي
البته راوي سر آن ندارد كه با . اي و خطابي طنزآلود است از ژرفاي اين زخم و اين اندوه دشوار كنايه
پايان آشنا  هاي مشخص ما را با علت به وجود آمدن اين زخم يا اين اندوه بي جزييات و زمينه ي ارايه
رو به رو هستيم كه از درون  "پنهانكاري"ود گفت كه از همان نخست با نوعي ش بنابراين مي. كند

 "خصوصي"ي شعر و زندگي  به عرصه - كه زندگي شاعر با آن توأمان بوده است  - گفتماني سياسي
اي مشخص و  گو شوند و از شفافيت بيان و ابراز تجربه ها فاش آن كه واقعيت شود بي كشانده مي

  .شندمستقيم برخوردار با
 "تلخ و ترك خورده"راوي باز هم از نخست خود را  ام هنوزعادت نكردهدر شعر دوم كتاب 

اين جا هم تنهايي . كند در اين جا عامل سن و پيري نيز خودنمايي و سنگيني مي. كند توصيف مي
از ها، همان صعود  صعود از پله. دهد خود را نشان مي "تشييع جنازه"فرما ست و مرگ به صورت  حكم
نخلي كه از ضربة توفان ": پيري و حس زوال است و آخرين سطر شعر اين گونه پاياني دارد ي پله
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براي منصور كه دوران كودكي و جواني ) 12ص ( .پذيرد نمي/ اي آفتاب را تسليت حاشيه/ افتاده است
او . ز خود اونمادي است از شاعر و ا "نخل"هاي شاداب آبادان گذرانده است، اين خود را در نخلستان

بيند و اعتنايي هم به تأثير و بازتابش بر  انديشد و در برابر چشمان خود مي پيشاپيش مرگ خود را مي
اصل نخل است و همه چيز ديگر، حتا گستردگي حقيقتي روشن به پهناي روشنايي . اطرافيان خود ندارد

واضح از در خود فرورفتگي و اي بسيار  اين نمونه. اهميت است آفتاب، براي او ناپذيرفتني و بي
خودمركزبيني ضمير راوي شعر است كه منصور ِشاعر با وضوح آن را در برابر چشمان ما به نمايش 

  .گذارد مي
دراين شعر، .  دمخوراست "دهان مرگ"آغازد و از نخست با  شعر سوم كتاب در اصل با مرگ مي

شود و  راف او به شكلي حقيرانه توصيف مياط هاي برد و تمام شئي راوي در نهايت پريشاني به سر مي
هايي از اين پريشاني هستند و البته هيچ فريادرسي يا ياري هم در اين ميان به ذهن  نمودها و نمونه
  :كند راوي خطور نمي

و ذهنم را / شود و جا به جا مي/ ساعت به ساعت/ اند مدارش را كج و كوله بسته/ مثل تلويزيوني كه
  /كند تر پريشان مي بيش

اي شوم است و وجودش سرشار از نوميدي و گرفتاري و  در اين شعر راوي انگار درانتظار حادثه
  :نهد راوي آرزوي مرگ خود را به شكلي واقعي در پيش چشم مي. پريشاني است

  )14ص(  ./و سنگ تابوتي همقوارة من/ با دهان مرگ/ پاره اسكلتي منحصر به ستون فقرات
زندگي رخت بر بسته و . اي در آينده نيست؛ پيشاپيش اتفاق افتاده است مرگ يك آرزو يا حادثه

گذشته و آن چه باقي مانده است اسكلتي است  "نعش اين مرده"ها از به خاكسپاري  رفته است و سال
مروت است كه حتّا به خود  حتميت و قاطعيت مرگ در اين شعر به حدي كشنده و بي. و سنگ تابوتي
هاي زندگي خصوصي يا اجتماعي او بخششي از  و دشواري ها كند و در برابر مصيب ميراوي هم رحم ن
اي است كه فرد راوي را  ي ديگر سكه اين گونه خودستيزي و خودخوري تنها رويه. دهد خود نشان نمي

گويي . كند ي هالك و نيستي رهسپار مي به ورطه] رساند و مي[محوريت فردي و محض ] به[در خود 
و البته مقاومتي هم ديگر  - مي جهان مجهز شده است كه شاعر ما را از پاي درآورد و نابود كند كه تما

ي شاعر، پيروزمند جهان  در كارنيست زيرا كه درمصاف واقعيت جهان و ذهنيت كژتاب و بيمارگونه
به نوعي شود  از اين زاويه، مرگ خودخواسته هم چون تعبيري در تعبير و تغيير، تبديل مي. غداراست

درهمين راستا ست كه در شعر .  اعتنا و پيروزاست حساب با اين جهاني كه قدرتمند و بي انتقام و تسويه
كند يا اين كه راوي خود را درضديت  ، زمان خود را بر عليه راوي مستقر ميهنوز زمين معلق است

  :بيند و ستيز با زمان مي
  ./دهد تر نشان مي ام را تاريك و قيافه/ اندگرد ي ساعت را برمي عقربه/ ي كج ديوار آيينه

  : نماياند پايان شعر، گسستگي راوي را از جهان اطرافش به شكلي ملموس مي
 .افتاده است/ ام گذاشته بودم و هر چه روي شانه/ شنود خود نيست روز به خيرم را كسي نمي بي

  )16ص (
ست نيست، بل هستي شناسانه و مرگ در اين شعرها تنها يك موضوع فلسفي يا اگزيستانسيالي

هيچ گونه تسكين و آرامشي در آن ننهفته : پرستيدني است و اين پرستش با نيايش فرقي اساسي دارد
دايم جاري است؛ راه فراري است از يك زندگي بيهوده و : افتد مرگ به چند گونه اتفاق مي: است
ايد به هشياري برسند؛ شيپور آگاهي و بر معني؛ غيابي است كه از طريق آن زندگان و باقيماندگان ش بي
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يي كه سرشار است از تنهايي و عزلت و دلسردي و نوميدي؛ پيشاپيش  پا خيزي است بر عليه زندگي
  .حس زندگي و شادابي را از شاعر ربوده است

رسيم، باز هم مرگ طنين بانگ شوم خود را در شعرهاي كتاب هم  كه مي تا مرگ - از به شعر 
ي  اي چون تولد است، نماينده داده است اما اين جا خط كسره كه وجودش جايگزين واژهچنان ادامه 
اي است كه خود  آري، اين خط كسره، نمودار چه مفهوم و چه واژه. ي مجهول و مرموزاست يك پديده

گستراند؟ به اين سان، بارها  هم چون مرگ، حضورش را مانند تابوتي بر سر آغاز شعري دراين كتاب مي
  .كند ها و متن شعرهاي اين كتاب حقيقت تلخ و انكار ناپذيرخود را تثبيت مي بينيم كه مرگ در عنوان يم

هم پاي مرگ، عجز و ناتواني و درماندگي رواني راوي در برخي از اين شعرها به وضوح مشهود 
در كالبد  اي ناگوار، هم چون سمي رد پاي تجربه - ، يكي از شعرهاي غمناك اين دفتر بوفدر . است

اي بسيار تلخ است كه حال و  ي خاطره اين تجربه در برگيرنده. خورد اين مجموعه، به چشم مي
در اين شعر . آميزد كند و كليت زندگي او را با سكوني كشنده مي ي راوي را به هم مرتبط مي گذشته

سرشار است از  گويد و با بياني كه ش را در يك زندان بازميا ي گرفتاري ودرگيري راوي خاطره
كه خود نيز هم چون زهري، جان خوش را از انسان  - تلخكامي و اندوهگيني و خشمي فروخورده 

  :دهد خواننده را در برابر كابوسي زنده و در شرف يا استمرار وقوع قرار مي بوفشعر . ربايد مي
در شباهتي از  /و گمشدگي/ با عجزي از تماشا/ خيره به در/ نيستم/ ي هيچ چون و چرا در حوصله

از صف / فريادي خفه/ كشند ها را هوار مي نام/ .../ و كابوسي كه از آن رها نيستم/ نزديك وناممكن
  )42- 41ص ( .شود پشت سر بسته مي/ و درآهني/ خزد مي

ي طي شده  در اين شعر، زندان تنها زندان يك وضعيت يا موقعيت حاضر نيست، زندگي وخاطره
گيرد و زندگي او را  عبيري است براي كليتي كه تمام هستي شاعر را در بر ميهم هست و در واقع باز ت

گذراند و به توقف و حبس و توقيف و توبيخ مجبور  ي مهيب مي ي پر التهاب و چندين واقعه از چند دوره
  : نيز مستند است ي دو سو آينهاين حس ماندگي و واماندگي در شعر . كند مي

پايان / بين دو ايستگاه/ وقتي جهان گذرگاهم/ ام آيا رانده/ ام كه باور كنم مانده/ ي توقف درآستانه
  / يابد مي

كه  - روح راوي آونگ مابين راندگي و ماندگي است و موقعيت روحي او را اين حالت بينابيني  
نويسد كه فريادهايش خفه  منصور در اين كتاب شعري مي. كند بيان مي -  درواقع همان واماندگي است

  .پايان و كابوس كيفري ناسزاوار براي او است ه است و گلويش دربند بغض و اندوهي بيشد
هاي درخشان و لطيف زندگي  انصافي است كه اين دفتر شعر را دربست خالي از لحظه البته بي

اي چند از اين اضطراب و  تواند براي دقيقه منصور مي. ي مرگ به آن بنگريم ببينيم و تنها از زاويه
  :ره، خود را خالصي دهد و عاشقانه به جهان بينديشددلشو

/ كند و با رندي دوره مي/ باد صبحگاهي ربوده است/ ي پيراهنش را كه تكمه/ دريايي ديدني
  ). 38ص( .در آب/ ي رامي را پرنده

  :سرايد يا آن جا كه منصور مي
كه مرا / ين سرو زيباييا/ اين باغ،/ سار خنكي ست چه سايه/ شوم خوشبوتر مي/ گذرم از هر سو مي

  )33ص( .آرايد ها را مي كه گل/ و انگشتي تازه/ از سايه تا ماه/ ام از چند برگ كوتاه گذشته./ پايد مي
اي  وقتي كه عزيزي به طرزي ناگهاني و فجيعانه با مرگي خودخواسته ما را در برابر فاجعه

گذرد  پيمايد كه از خشم و قهر مي را ميدهد، ذهن نزديكان اغلب طيفي از احساسات  غيرمنتظره قرار مي
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پردازد و نهايت هم به قبول و سوگواري  و به پشيماني و به سرزنش خود و ديگري و ديگرچيزها مي
  .رسد كه ناگزير و طبيعي و حتا تسكين دهنده است مي

 ي رسد و نقطه به اين نقطه كه  مرگ خود خواسته است، مي با آن نقطهاما راستي را كه منصور 
آن كه در عمل درنظر بگيرد كه اين گونه مرگ چه تاثيري  گزيند، بي نيستي و نابود شدن خود را بر مي

اين منصور نيست كه  ،منتها من بر آنم كه متأسفانه و بدبختانه. بر عزيزان و نزديكانش خواهد داشت
بسيار مزمن او  انديشي است كه به شكل يك بيماري گزيند، بلكه بر عكس مرگ و مرگ مرگ را بر مي

برد و به اين  شاعر در درون يك تنهايي ژرف روحي به سر مي.  كند گزيند و قرباني خود مي را بر مي
، به شكلي باز و )هايش را و به ويژه نوميدي(ها و اميدها  و تجربه ها تواند احساس سان ديگر نمي

ي اعتراف  آن است كه خود را از نقطه غرور زخمي او مانع از. تكلف و ساده و مستقيم در ميان بگذارد بي
به ناتواني و هرج و مرج روحي، به پذيرش آن و سپس به پيشروي به سوي بهبودي روحي و اشراف به 

برساند  - كلينيكي رو در رو - اي مثل تراپي گروهي يا حرفه - نيرويي واالتر از نيروي درماندگي فردي 
به ايجاد يك خال بزرگ  ،روحي، آرماني يا انديشگيشكست .  كه قادر به كمك و نجات او خواهد بود

دهد و از او شكاري ساده براي اژدهاي  شود كه او را در سراشيب سقوط قرارمي در درون او منجر مي
آن كه  پناهي و دربدري توأم با اضطراب و دلشورگي و پريشاني، بي حس بي. سازد مرگ خودخواسته مي

ك از سوي ديگران باشيم، باالخره هركول خدايان را هم از پاي در در بيرون خود به دنبال امداد و كم
تند و  اي ضخيم از نوميدي بر تار و پود شاعر مي هاي گوناگون انكار و غرور و توهم، پيله اليه. آورد مي

ي ديگري از  اين هم جنبه. كند اي، نابود مي او را از درون و آرام آرام اما باالخره به شكل منفجركننده
. او در اين شعرها به دنبال فريادرس، كمك، تشريك مساعي يا مشورت نيست. راژدي مرگ او استت

گيرد و در اين تنهايي و  هيچ گونه راه حل، مداوا، تراپي خصوصي يا عمومي در برابر او قرار نمي
لباس مبدل  نمايد و مرگ به هيئتي فريبنده، قهار و مكار و در كسي، هر گونه مفرّي بر او بسته مي بي

ربايد و  هاي گوناگون معنايي آن، دل و دماغ را از شاعر مي شود به گريزي كه اليه خودكشي، تبديل مي
كند و در اين ميان  خود را با صالبت و مكر بر زندگي پر رنج و مملو از نشيب و فراز شاعر تحميل مي

  !مانند و مرگ برندة محض شاعر و عزيزانش بازنده مي
ي لفظي و  هاي ماهرانه هاي بياني و لفافه با تمام پوشش، با آن نقطهكه در كل  كالم آخر آن
آخرين دست و پنجه نرم كردن . آخرين فرياد امدادخواهي شاعر است ي اش به مثابه ايهام جذاب شعري

سند درماندگي و درعين حال استقامت او است و خوب يا ناخوب يكي از . او با زندگي و شعر است
ادگارهايي است كه او براي عزيزان و برادران و دوستان و دوستدارانش بر جاي گذارده است و بهترين ي

ها و  دريغ غناي شعر منصور را در آخرين سال از لحاظ اسباب و صور شعر و شعريت، دفتري است كه بي
است اما در اهداي اين دفتر منصور بسيار بخشنده . شود ها و روزهاي عمرش با خواننده سهيم مي ماه

دارد و عقوبتي سهمناك را بر  حيف كه او هيچ گونه بخشندگي و عطوفت را نسبت به خود روا نمي
  . دارد ي پايان زندگي خود و برخود ارزاني مي نقطه

  
  :ي پايان نوشت جستار نقطه پي
  . 2009، نشرهزاره، سياتل با آن نقطهمنصورخاكسار، * 

  
  



  بهروز شيدا
 *ها را دريابيمصداي متن

 

  
  

 نويسم كه پيش از اين زير عنواناين جستار كوتاه را به عنوان بخش دوم جستاري مي
- مي. منتشر شده است 104ي شماره آرشي در نشريههاي خويش را بنگريم دست

  . خوانيد، همان استكرد جستاري كه ميگويم بخش دوم آن جستار تا بگويم روي
از ي چه بود؟ در آن جستار منظومهگريم هاي خويش را بندست كرد جستارروي   

- را چون يك تراژدي نگريستيم، تصاويري كه فضاي تراژيك را ترسيم مي سحرخيزان
دادند، صداي را بشارت مي» فرداي روشن«كردند، صداي متن خوانديم، تصاويري كه 

ي نويسنده خوانديم، به تناقض ميان صداي متن و صداي نويسنده نگريستيم، خودكشي
ي منصور خودكشي« :ي صداي متن بر صداي نويسنده دانستيمنصور خاكسار را نشانِ غلبهم

صداي نويسنده راه به جايي . گذاردي صداي متن از سحرخيزان صحه ميخاكسار بر پيروزي
خود را كشته . تر از آن بوده است كه به انتظارِ سحر بنشيندمنصور خاكسار خسته. نبرده است

هاي خويش از كاسه بيرون آورده است تا چشم. ن غلظت تاريك دوزخ ببينندگااست تا زنده
  1 ».ي جهانِ تراژيك نور بيفتدهاي آلودهبر دست

ي خواهيم تناقض ميان صداي متن و صداي نويسندهدر جستاري كه پيش رو داريد مي   
ي دو اثر ديگرِ هشعرهايي ديگر، از منظري ديگر، در آينرا در تكهاز سحرخيزان ي منظومه

ي نامهوصيت، ي ديگرچند نقطهي مجموعه شعرِ و منصور خاكسار بنگريم؛ در آينه
  . منصور خاكسار

  .منظري ديگر؟ خواهيم ديد   
بنگريم كه جهاني تاريك را  ي ديگرچند نقطهنخست به تصاويري از مجموعه شعرِ و    

  .ي نخست صداي متنكنند؛ به پارهروايت مي
  

1  
ي نخست كنند؛ پارهرا روايت ميي ديگر و چند نقطهاويري كه جهان تاريك مجموعه شعرِ تص

شبيه / سفيد و سياه: با عكسي تمام: شبيه يك سايهاز شعر : خوانيم؛ به عنوان نمونهصداي متن مي
خبر  /ي روبروآينه: امخالف جهت رفته از شعر. و اين غروبِ ريخته بر خاليِ اين نيمكت/ يك سايه

. تابدام بر نميو منظرِ پشت سر در آينه/ امخود را رها كرده/ ي فراتراز سايه./ دهدرونق مياز خياباني بي
 از شعر. مشكل كرده است/ از درخت و موريانه/ ام راتشخيص/ ي تاري كهو پنجره: شاهداز شعر 

را خاموش  TVو / بگذار ها را روشنچراغ/ گويمبه دخترم مي: ي مرگ انگار شكل جهاني شده
  .خزدمي/ ي شباز كشاله/ ماه مرده/ بينماش ميو در مردمك فروشده./ كه تاريكي طوالني ست/ كن
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گشايد كه جهاني را مقابل ما مي ي ديگرو چند نقطهي نخست صداي متنِ مجموعه شعرِ پاره     
ها تار است، برهوت است، پنجره هاها است، راوي خسته است، خيابانغروب ظرف تنهايي در آن
  .ها را موريانه گرفته است، تاريكي طوالني است، ماه مرده استدرخت

نگرد؟ از كدام زاويه به جهان ميي ديگر و چند نقطهي نخست صداي متن مجموعه شعر پاره    
  نگرد؟ گونه ميچه
  
2  

- كنند، نوعي نگاه جامعها روايت ميري ديگر و چند نقطهتصاويري كه جهان تاريك مجموعه شعرِ 
ترين شكل شايد بتوان آن را نگاهي انتقادي خواند كه شناسانه را پشتوانه دارند؛ نوعي نگاه كه در كلي

 –ي تاريخ خويش در مناسبات اقتصادي به روايت اين نگاه انسان در همه. 2انديشدبه تغيير جهان مي
را آغاز كند؛ در اين لحظه از  فرصت نكرده است تاريخ انساني ي ناعادالنه اسير بوده است؛ هنوزسياسي

چنين جهاني . 3سو كرده استعدالتي خورشيد هستي را كمكند كه در آن بيگي ميتاريخ در جهاني زنده
سازد، زيبايي هاي واژگونه ميگي؛ جهاني كه ارزشكند هم نابرابري هم از خودبيگانههم فقر توليد مي

ي عين هم خيزد؛ هم در صحنهني كه در آن حاصلِ فعاليت انسان با انسان به مقابله برميكشد؛ جهامي
  . 4هاها، ابتذالها، توهمجهاني پر از تنهايي. ي ذهن؛ هم در قالب دين هم در قالب سرمايهدر صحنه

ي هانهكنند كه در آن رساجهاني را روايت ميي ديگر و چند نقطهتصاوير تاريك مجموعه شعر     
سازند؛ فراواقعيت را سازند؛ پاراديم خويش را ميسازند؛ گفتمان خويش را ميدروغ حقيقت خويش را مي

  . 5كنندگزين واقعيت ميجاي
  .نيز پيدا است از سحرخيزاني نخست صداي متن چنين نگاهي در پاره    
  
3  

ي نخست نند نيز پارهكرا روايت مي سحرخيزان ازي تصاويري كه جهان تاريك مجموعه
/ اما: باز بايد سرنوشت، از سر نوشتاز بخش : خوانيم؛ به عنوان نمونهصداي متن مي

- لجني مي/  رسيداگر دستم مي[...]  دهدبيشتر آزارم مي   /روي سياه مستراح راهاين كاسه
ول و عرض اي به طبا كليشه/ ،تر نشان دهدسياه/ نون تا تا قانون را از قاف/ عفن/ ساختم

- سكوت نمي» بند«ي راهرو: دايره بنماي بر انگشت دستاز بخش  !جغرافياي جهان
اي وقتي تو كاره/ كوت، زنگ خطر استس/ كه به اجبار زنده اند/ ميان صدها مرده/ شناسد
گريزي / ،هياهو/ تر استاز شب خالي ،وزتر و/ كنج اتاقي تاريك/ راهاي راهجز جامه/ نيستي

 ،و او را به نام/ آنچه منتظر است/ داندود ميخ/ ردكسي كه بيشتر مي غّو / تاز سر پوچي س
  .كابوسي بيش نيست/ خواندمي در شب و روز

كند همان جهاني را روايت مي و از سحرخيزاني ي نخست صداي متن منظومهپاره   
  .كه در آن ماه مرده است

بنگريم كه حال راوي را روايت  ديگري چند نقطهبه تصاويري از مجموعه شعرِ و حاال    
  .ي دوم صداي متنكنند؛ به پارهمي

4  
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- ي دومِ صداي متن ميكنند، پارهرا روايت ميي ديگر و چند نقطهي تصاويري كه حالِ راوي
و / كنمپا كه كوتاه مي./ رودتر ميپيش/ غالباً: اي تاريكانگار آينهاز شعر : خوانيم؛ به عنوان نمونه

از شعر  .امو يا جهاني كه با آن بيگانه/ اي تاريكآينه/ انگار./ قوز كرده و الغرتر از من است/ شبينممي
/ با او/ ام افزودبر تلخي./ شرابي نوشيدم/ آسودم اش نميو از بازي/ پابندم كرده بود/ از دستي كه: تلخ

ديگر  / و شباهتي كه/ ي لبي جويدهو حاشيه/ از وراي نگاه: در نقطه انتخاباز شعر . درنياويختم
اي كه در كف كرانهاز شعر . تر از آهي كوتاهخفيف/ امفروريخته/ تا بدلخواه/ آورد،كالمي به يادم نمي

اش با تنگيِ حوصله/ هر روز/ كه گذشت عمر را/ اماي شدهبه هيأت خسته: گنجدكوچكم نمي
خالف جهت : امخالف جهت رفتهعر از ش .شودكمسوتر مي/ و چشمي كه سال به سال/ سنجد مي
ي انگار شكل جهاني شده از شعر. امخطا كرده/ كه بارِ نخستينم نيست،/ و بهتم برده است/ امرفته
روزي / اي كهي فرسودهبا شناسنامه/ شوماين منم كه در جهان بدجوري تلفظ مي/ نگاه كن: مرگ
  . بداني اين بازي چيستآنكه  بي/ اندحاشايش كرده/ و روزي ديگر/ تائيد

نماياند؛ ي خسته را به ما ميراويي ديگر و چند نقطهي دوم صداي متن مجموعه شعرِ پاره   
ترش شناسد، مستي تلخراوي تكيده شده است، تصوير خويش در آينه باز نمي. ي اندوهگين راراوي
  .است رود، در غربتي دردآور درگيرحوصله به سوي آينده ميكند، تنگمي
- نگرد؟ چهاز كدام زاويه به جهان ميي ديگر و چند نقطهي دوم صداي متن مجموعه شعرِ پاره   

  نگرد؟ گونه مي
  
5  

كنند، نوعي را روايت ميي ديگر و چند نقطهي دوم صداي متن مجموعه شعرِ تصاويري كه پاره
دهند؛ صداي بخشِ پنهان ك ميي درونِ راوي راپژواصداي آن ديگري. واكنش روان را پشتوانه دارند

دار نشود؛ سر دزدد تا روند سازگاري با صداي نويسنده خدشهوجود را؛ صدايي را كه سر از خويش نيز مي
  . 6اهميت چهره كنندهايي كمهايي كه اهميت بسيار دارند، به مثابه نشانهدزدد تا نشانهاز خويش مي
- هاي آنهايي هستند كه شايد بتوان مدلولدالكنند، تصاويري كه حال راوي را تصوير مي   

الي اند تا خود را در البهاين  تصاوير ساخته شده. 7وجو كردها را در ناخودآگاه راوي جست
هايي را كه گي خويش از بار سنگين واژهاند تا خستههتصاوير ديگر انكار كنند؛ ساخته شد

؛ ساخته 8روشن بياورند –كنند، در سايه يگي را بيان مها، باورهاي هميشهمعناها، رسالت
اي اند تا پرده از روي فراموشياندوه راوي را استعاري كنند؛ ساخته شده - اند تا اعتراض شده

هاي ديگر خشم راوي را در ميان انبوه نشانه - بردارند كه سبب شده است ديگران نيز اندوه 
  . 9فراموش كنند

هستند كه توسط سسيتم  كنند، جرياني از انديشهر ميتصاويري كه حال شاعر را تصوي   
 . شوندزده مي همان انديشه پس

  .نيز  پيدا است از سحرخيزاني ي دوم صداي متن منظومهچنين نگاهي در پاره      
6  

ي دوم صداي متن كنند را نيز پارهرا روايت مي سحرخيزاني از ي منظومهتصاويري كه حال راوي
با / ،امافتاده بر آرنجم: باز بايد سرنوشت، از سر نوشتاز بخش : ه عنوان نمونهخوانيم؛ بمي

شايد : دايره بنماي بر انگشت دست از بخش .امو تب كرده/ مخوابي داشتبي شبِ/  دهاني تلخ
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كه به هم /  را امهاي مرطوب و خستهو پلك/ بردمچگونه فرو مي ام راخشم خفه/ دهان به دهان/ شنيد
/ اين قفل: به قدر روزنه افتد به خانه، نوراز بخش . يافت درنمي/ در بيدار ماندن اما اصرارم را/ شردمفمي

در / زمان/ ات شودي بيداريدلشوره/ و يا گفت و شنيد/ كليد/ ،آنكه ديگربي/ مي فرسايد چقدر چشم ترا
از بخش  .شكسته است م رااالپرو ب/ خسته زمانِ[...]  يا منتظر شب/ منتظر روز نيستي/ تو معلق است

بر / از سايه/ از كابوسي انبوه/ ابري در تو باريده است: ي ابرست و شب آبستنكه جهان سايه
/ اي كه در راهرو پچه و پچ/ خوردهاي بارانبين پنجره/ در انتهاي راه/ با پارويي كوتاه/ اي خُردشانه

  .پيچيده است
ي كند؛ راوي ي خسته را روايت ميهمان راوي از سحرخيزاني ي دوم صداي متن منظومهپاره     

  .اندوهگين را
- بنگريم كه فرداي روشن را بشارت مي ي ديگرچند نقطهبه تصاويري از مجموعه شعرِ و حاال    

  .دهند؛ صداي نويسنده را
  
7  

يسنده دهند، صداي نورا بشارت مي ي ديگرو چند نقطه تصاويري كه فرداي روشنِ مجموعه شعرِ
/ با آن پاره آفتابِ تكيده/ اماما هميشه گريسته: انتخاب در نقطهاز شعر : خوانيم؛ به عنوان نمونهمي

به / امخيره شده/ و صبح روزِ بعد: به كجاي اين شبِ تيرهاز شعر  .ي انتخابدر نقطه/ ي آببر لبه
از / تا صبحدم: عيداز شعر . كندميجدا / هاماه را از زباله/ كه با دقت/ مردي –هاي ميانه سال دست

از شعر  .برداشتم/ و دل از هر چه تعلق از ديروز/ به روزي نو/ رو/ تماشا چشم بر هم نگذاشتم
عبوري كه بازم از شعر . گويدبه من خوشامد مي/ - حتا  - / هاي بدبهاري كه در سال: شادباش
آماده / و خود را براي هر زمستاني/ چرخدكه با نخي از آفتاب مي/ منتظر/ سايه به سايه گُلي: داشت

  .كرده است
 گشايد كه در آنجهاني را در مقابل ما ميي ديگر و چند نقطهي مجموعه شعرِ صداي نويسنده  

انداز ها نيزبهاري در چشمزند، در بدترين سالها چشمك مينمايد، ماه در ميان زبالهنقشِ آفتاب رخ مي
  .چرخندار آفتاب ميها در انتظپيدا است، گل

گونه نگرد؟ چهديگر از كدام زاويه به جهان ميي و چند نقطهي مجموعه شعر صداي نويسنده   
  نگرد؟مي
  
8  

- كنند، نگاه خوشرا منعكس مي ي ديگرو چند نقطهي مجموعه شعرِ تصاويري كه صداي نويسنده
  . نه دارندگرايانه، نگاه حماسي را پشتوابه انسان، نگاه غايت بينانه

ي نيكي كه به سوي روشنايي كند؛ بر ارادهي نيك انسان تأكيد ميبينانه به انسان بر ارادهنگاه خوش   
- ها، بيها، كشتارها، زخمها، سركوبعدالتيها، بيها، تباهيبر مبناي اين نگاه، جنگ. 10در حركت است

  . 11خيزندميي خطا بر سياسي –ها، تنها از مناسبات اقتصادي پناهي
انداز دارد كه دير يا زود رويايي كهن را تحقق خواهد شهري را در چشمگرايانه آرماننگاه غايت  

باشد  12ي افالطونهاي ممكن باشد؛ چه شهر آرمانيي زيباييشهري كه بايد مكان همهبخشيد؛ آرمان
گان را در آن باشد كه بيگانه 13شود؛ چه سرزمين دور از دست توماس موركه توسط فيلسوفان اداره مي
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ي انسان اي باشد كه كارل ماركس آن را تنها ظرف رستگاريدولت و طبقه؛ چه جهان بي14راهي نيست
  .15داندمي
در . كند؛ بر جدال نيروهاي خير و نيروهاي شرنگاه حماسي بر لزوم جدال بين دو ناساز تأكيد مي   

شت اند، با نيروهاي شر كه انحراف از سرشت جهان را حماسه، نيروهاي خير كه با جهان هم سر
اي در آرمان خويش كه لحظهآنجنگند؛ بيشهر ميكنند؛ در راه تداوم يا تحقق يك آرمانگي مينماينده

  . 16ترديد كنند
  .نيز پيدا است از سحرخيزاني ي منظومهچنين نگاهي در صداي نويسنده  
   
9  

- دهند نيز صداي نويسنده ميرا بشارت مياز سحرخيزان ي هتصاويري كه فرداي روشنِ منظوم
 /پيش از آنكه شب  :آبستن شبو ي ابرست كه جهان سايهاز بخش : خوانيم؛ به عنوان نمونه

  .و مرا با خود برد/ در راهرو تابيد  /بال و پري از خورشيد / انگار/ از ميانه برخيزد
ان جهاني را در مقابل هم از سحرخيزاني ي منظومهصداي نويسنده   

  .چرخندها در انتظار آفتاب ميگل گشايد كه در آنما مي
  را بخوانيم ي منصور خاكسارنامهوصيتحاال     
  

10  
حتا . ي اثرگذاري از زندگي استمرگ پاره: منصور خاكسار به عنوان آخرين كالم چنين نوشته است 

هاي حساسي اري از آرزومندان عدالت و يا چون جانچون پذيرش نهائي بسي. اگر به هنگام پيش نيايد
دردي كشنده به سالي نزديك . امشان زياد انديشيدهچون صادق هدايت و غالمرضا تختي كه به مرگ

به همانگونه كه ارزش پس و . اش را تهي كردمپيش از آنكه درماندگي سر برآورد، پيمانه. دادآزارم مي
اي زندگي را در كارهاي فراوانم به اندازه. همگان شناخته شده استهاي ساعت براي پيش كردن عقربه

.  بوسميكايك خانواده، دور و نزديكم، را مي. درماني خودستايي از مرگ جلوه نكندام كه اين پيشستوده
ي سرزمينم در آزادي و شادي ترديدي ندارم كه آينده. بوسميكايك دوستان، دور و نزديكم، را مي

 .جسدم را به دانشگاه بدهيد شايد به دردشان بخورد. يدخواهد درخش
  كجا است؟ ي منصور خاكسار نامهوصيتصداي متن    
  

11 

هايي خيزد؛ از واژهنامه برمياز ذات آن وصيت "ي كسي كه خود را كشته استنامهوصيت"صداي متنِ 
شود؛ از روايت خدشه دار مي است،» ي كسي كه خود را كشتهنامهوصيت«ها مفهوم كه بدون حضور آن

صداي متن . »من«ي گيكند؛ از روايت خستهرا به مرگ مجبور مي» من«اندوهي كه ي خشمهمه
در . مرگ را برگزيدم» من«خواهد بگويد چرا  ، مي»ي كسي كه خود را كشته استنامهوصيت«

. دادزديك آزارم ميدردي كشنده به سالي ن«: صداي متن اين استي منصور خاكسار نامهوصيت
  ».اش را تهي كردمپيش از آنكه درماندگي سر برآورد، پيمانه

  كجا است؟ ي منصور خاكسارنامهوصيتي صداي نويسنده   
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12   
- خيزد كه انگار ميهايي برميي آن واژههمهي منصور خاكسار از نامهوصيتي صداي نويسنده

 ي منصور خاكسارنامهوصيتي صداي نويسنده. ان دهندخواهند راه خواندن متن را به خواننده نش
ي نخستين چيزي كه در صداي نويسنده. كند صداي متن را در خويش مستحيل كندتالش مي
صداي متن . خوانيم نوعي نگراني است؛ نگراني از يك پرسشميي منصور خاكسار نامهوصيت

- رگ نيست؟ صداي نويسنده چنين پاسخ ميآيا خودكشي ستايش م: تواند اين پرسش را توليد كندمي
درماني خودستايي از مرگ جلوه ام كه اين پيشاي زندگي را ستودهدر كارهاي فراوانم به اندازه«: دهد
   ».نكند

داند؛ پيش از اين به جاهاي ديگر صداي نويسنده اما، اشاره به آثار ديگر منصور خاكسار را كافي نمي   
 ».ي اثرگذاري از زندگي استمرگ پاره«: ميت مرگ را تعريف كرده استنخست اه. نيز سر زده است

پس بايد تأثير مرگ ديگران را به شهادت . گويدداند كه اين جمله هنوز هيچ چيز نميخود اما، مي
به مرگ آري » فردايي روشن«هايي را كه در راه اعتقاد به ي آنگرفت؛ نخست تأثير مرگ حماسي

آيد ها اما، تنها به كار اين مياشاره به آن. »ش نهائي  بسياري از آرزومندان عدالتچون پذير«: اندگفته
هاي حساسي چون و يا چون جان«: تر اندهايي مطرح شوند كه به مرگ منصور خاكسار شبيهكه مرگ

  » .امشان زياد انديشيدهصادق هدايت و غالمرضا تختي كه به مرگ
هاي جان«و  »آرزومندان عدالت«شباهت نوع مرگ : كندتوليد ميصداي متن اما، پرسش ديگري      

گي را نوعي از زنده »آرزومندان عدالت«چيست؟  »حساسي چون صادق هدايت و غالمرضا تختي
اما، از سرِ  »صادق هدايت و غالمرضا تختي«. ها را سبب شده استاند كه به ناگزير مرگ آنبرگزيده

كه به آني مرگ خويش باشند؛ بيكه نگران تأثير اجتماعيآناند، بيدهرنج، زمان مرگ خويش را برگزي
  . ي مرگ خويش بينديشندهاي حماسيجنبه

نگران آن است كه صداي متن به گوش برسد؛  ي منصور خاكسارنامهوصيتي صداي نويسنده   
گان را مكرر همهي هم از اين رو است شايد كه روياي رستگاري. بستاندوه؛ صداي بنصداي خشم

  » .ي سرزمينم در آزادي و شادي خواهد درخشيدترديدي ندارم كه آينده«: كندمي
-به انسان، نگاه غايت بينانهنگاه خوش نيزي منصور خاكسار نامهوصيتي صداي نويسنده    

  . گرايانه، نگاه حماسي را پشتوانه دارد
  . است سخت محوي منصور خاكسار نامهوصيتصداي متن    
  گيرند؟سازند؟ تراژدي و حماسه از كدام يك رنگ ميآپولو و ديونيزوس چه مي  
  

13  
اي از در پاره. هاي آپولويي و ديونيسوسي بنياد تولد هنر استگيتناقض ويژه 17به روايت فريدريش نيچه

  . 18اي هر دور پارههاي ديونيسوسي؛ دگياي ويژههاي آپولويي تسلط دارد؛ در پارهگيانواع هنري ويژه
بيش از هر چيز اما، نماد . گويي است، خداي روشنايي، موسيقي، پيش21و لتو 20، پسر زئوس19آپولو   

كند به سالحِ خيال بر جهان تلخ غلبه كند، آپولو به انسان كمك مي. رواي جهان خيالرويا است؛ فرمان
اندازي چنان زيبا در مقابل انسان آپولو چشم 22درون پاسخ گويد وحشت هستي را تاب آورد، به اضطراب

  .روندگان از ياد ميي همهيي رستگارهاي فردي در سايهگسترد كه در آن رنجمي
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بيش از هر چيز اما، . گساري، كشاورزي است، خداي شراب، مي24پسر زئوس و سمله 23ديونيسوس   
نيسوسي خود نشان تالش انسان براي گريز هاي ديوها و جشنرقص. انگيز استي هراسنماد هستي

ها، ها، شكافيابد؛ رنجانگيز جهان را درميانسان ديونيسوسي، سرشت خوف. از هراس هستي است
انديشد نه به انسان ديونيسوسي نه به عمل مي. يابديابد؛ تقدير دردناك انسان را درميها را در ميتنهايي

  .25فت استبرد؛ تنها مشتاق معرخيال پناه مي
گي كه خودرا ديونيسوسي است؛ نوعي آميخته هاي آپولويي و گيي ويژهگيي آميختهتراژدي صحنه  

نگرد هم خود در سرايان هم  به نمايش برآمده از رويا ميگروه هم. كندسرايان نيز متبلور ميدر آواز هم
، سبب آفرينش نمايشي شده است كه ي تراژديي آپولوييگيويژه. نمايش برآمده از رويا حضوردارد

رنج قهرمان تراژدي را : سرايان اما، خاستگاه ديونيسوسي داردآواز هم. اند سرايان نيز بخشي از آنهم
ي انسان در مقابل جهان را كند؛ تنهاييي رنج قهرمان تراژدي را روايت ميكند؛ ناگزيريروايت مي
  .26كندروايت مي

روايت  تحقق يا امكان تحقق رويا است؛ روايت . هاي آپولويي استگيويژهي تسلط حماسه صحنه    
در حماسه جادوي جهان  27.شويدي رويايي شورانگيز ميانساني است كه رنج هستي را در چشمه

» من«است؛ » من«ي در چشمِ حماسه جهان آينه. كندها را درمان ميها، زشتيها، تاريكيآرماني، هول
  . ي ديگرانهر دو آينه ي جهان؛آينه
- وصيت، از سحرخيزاني ، منظومهي ديگرو چند نقطهآپولو و ديونيزوس در مجموعه شعرِ     
  كنند؟چه ميي منصور خاكسار نامه

  
14  

ي وصيت نامه، از سحرخيزاني ، منظومهي ديگرو چند نقطهصداي متن در مجموعه شعرِ 
ي ، منظومهي ديگرو چند نقطهدر مجموعه شعرِ  ، خاستگاهي ديونيسوسي دارد؛منصور خاكسار

ي منصور نامهوصيتشناسانه و كنش روان است؛ در تركيبي از نگاه جامعهاز سحرخيزان 
  . سخت محو استخاكسار 

- نامهوصيت، از سحرخيزان ي، منظومهي ديگرو چند نقطهدر مجموعه شعرِ  صداي نويسنده  
ي منظومه، ي ديگرو چند نقطهدر مجموعه شعرِ . دارد خاستگاهي آپولوييي منصور خاكسار 

كنند؛ در خوانيم كه رويايي حماسي را آواز ميسراياني ميما آن را صداي هم از سحرخيزان
  . دانيمگفتاري حماسي مي آن را تك ي منصور خاكسارنامهوصيت

  
15  

ي نامهوصيت، حرخيزاناز س ي، منظومهي ديگرو چند نقطهي مجموعه شعرِ صداي نويسنده
ي منصور رنجِ غريبانه. صداي نويسنده را شنيديم. زندرا پس مي هاصداي متنمنصور خاكسار 
  .ها را دريابيمصداي متن. خاكسار را دريابيم

  1389خردادماه                           
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  :نوشت جستار صداي متن را دريابيم پي
  
ي ، منظومهي ديگرچند نقطهنويسنده و صداي متن، در مجموعه شعرِ و نگاهي كوتاه به تناقض صداي * 

  ي منصور خاكسارنامه، وصيتاز سحرخيزان
اي سخت كوتاه بر كتاب از سحرخيزانِ منصور حاشيه: هاي خويش را بنگريم، دست)1388. (شيدا، بهروز -1

  224، پاريس، ص »104ي ي آرش، شمارهنشريه«خاكسار، در 
2- Marx, Karl. Engels, Friedrich. (1978), Filosofiska Skrifter: skrifter i urval, Stockholm, sid. 253 

3- Ibid., sid. 134 

   216محمدجعفر پوينده، تهران، ص  : ، تاريخ و آگاهي طبقاتي، مترجم)1377. (لوكاچ، جورج -4 
  22– 31ي پيام يزدانجو، تهران، صص هاي خاموش، ترجمهي اكثريت، در سايه)1381. (بودريار، ژان - 5

6- Freud, Sigmund. (1984), Drömtydning, Stockholm, sid. 28 

74 - 103تهران، صص    ي پيام يزدانجو،، لَكان، دريدا، كريستوا، ترجمه)1380. (پين، مايكل - 7   
8- Derrida, Jacques. (1998), Of Grammatology, London, pp. 10 - 18 

9- Freud (1984), sid. 43 

422 – 427، نقد قوة حكم، ترجمة عبدالكريم رشيديان، تهران، صص )1386. (كانت، ايمانوئل -10   
11- Marx, Engels. (1978), sid. 149 - 159 

12-  Plato 

13- Thomas More 

  26 – 34، آرمانشهر در انديشة ايراني، تهران، صص )1381. (اهللاصيل، حجت  -14
    از افالطون تا هابرماس، ترجمة سعيد مقدم، تهران، : ، تاريخ عقايد سياسي)1381. (اريكان، سونليدم -15

260 - 263صص    183 - 190، رويا، حماسه، اسطوره، تهران، صص )1372. (الدينكزازي، ميرجالل - 16   
17- Fridrich Nietzsche 

  25 - 26ؤيا منجم، تهران صص ر: ، زايش تراژدي، ترجمان)1377. (نيچه، فريدريش ويلهم -18 
19- Apollo 

20- Zeus 

21-  Leto 

  28 – 29جا، صص همان -22 
23- Dionysus 

24- Semele 

   63 - 65جا، صص همان -25
 67 – 74جا، صص همان -26
  40 - 42جا، صص همان -27
  



  كوشيار پارسي

  هاي اندك  مرد واژه
  ي روشن و انديشه

  
  . ي روشن بود هاي اندك اما انديشه منصور خاكسار، مرد ِ واژه

سه ماه از آخرين سال دبيرستان را گذرانده بودم كه به تنگ آمده ناچار شدم از خانواده ببرم و به 
  .تهران بيايم

او كه . ام كند ي كار و زندگي كمك وردي ناصري پناه بردم تا در يافتن چاره ام حق به دبير ادبيات
شناخت مرا به منصور  تدريس كرده بود و اهل ادبيات خوزستان را ميهايي در خرمشهر و آبادان  سال

پزشكي به نام آقاي دكتر نباتي در كار  منصور خاكسار همان روزها، همراه با دندان. خاكسار معرفي كرد
فروشي و انتشارات  آغاز كار كتاب. بود با ياري هرمز رياحي "آرش"فروشي  راه انداختن انتشارات و كتاب

برشت به كارگرداني زنده ياد سعيد  "هاي سيمون ماشار چهره"زمان شد با اجراي نمايش آرش هم
  .سلطانپور كه تازه از زندان آزاد شده بود

نخستين ديدار با منصور خاكسار براي من ِ هجده ساله كه از خانواده بريده بودم، چندان اميدوار 
ي درس خواندن بود و پذيرش  كه گفت از ادامه ها واژگان زيادي به كار نبرد، اما همان. كننده نبود

خواهد جهان را  لوحي نوجواني كه مي با همان ساده. اي جز سرپيچي نداشتم چاره. مسئوليت خانواده
  .زير و رو كند - واگر الزم باشد –دگرگون 

هاي سيمون ماشار  دوستي منصور خاكسار با سعيد سلطانپور سبب شد تا فروش بليت اجراي چهره
جا  فروشي و هم اين شد براي كتاب هم تبليغ مي. با يك تير دو نشان. فروشي آرش واگذار شود كتاببه 

  .شد براي اهل هنر و سياست پاتوقي مي
هاي سيمون ماشار و پس از آن نشستن  ها حضور در اجراي چهره فروشي و شب روزها كار در كتاب

ي درس سبب شد تا  نام در كالس شبانه براي ادامهاي در خيابان فروردين؛ با قول ثبت  با جمع در كافه
  .پذيرفته شوم

  .ي روشن بود هاي اندك اما انديشه منصور خاكسار، مرد ِ واژه
طرحي داشت كه به جاي پيچيدن  كتاب فروخته شده در كاغذ، برگ ِ كاغذي  "آرش"مسئول 

رح انتشارات بر روي آن و ط. رنگي چاپ كند و كتاب را به شكل جلد شده با آن بدهد به دست مشتري
  .فروشي مطرح كرد ها در زيرزمين كتاب در يكي از نشست. گفتاوردي در پشت آن
ايراد نگيرد  - ي مميزي آن زمان يا ساواك اداره – "ي ملي خانه كتاب"اي باشد كه  حاال چه نوشته

  . و درد سر درست نشود
  . بر كاغذ تر شنونده، چيزي نوشت گو بود و بيش منصور خاكسار كه كم

  :هاي آن طرح شد نوشته اي كه يكي از پشت نوشته
  اي دون گردد هر دون سخي و هر سخي/ از دم زدني فلك دگرگون گردد

  )القضات همداني عين( دل در بر ِ زيركان همي خون گردد/ ي اين كه تا چنين چون گردد زانديشه
  .ي روشن بود هاي اندك اما انديشه منصور خاكسار، مرد ِ واژه
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برگر و دومين  منتشر كرد، دفتر شعري بود از هانس مگنوس انتزنس "آرش "نخستين كتابي كه 
گفته . مميزي با انتشار كتاب به آن نام موافقت نكرد. ي ناصر زرافشان به ترجمه "عليه اسراييل"كتاب 

ريادش به هوا ناصر زرافشان، در همان زيرزمين آرش، ف. "ي اسراييل درباره"بودند بايد عوض شود به 
شان را  شان را زدند و بحث همه كه حرف. رفته بود كه يعني چه؟ راه حل منصور خاكسار ساده بود

نويسيم كه اهل كتاب  ي كتاب اسم اصلي را مي خوب، توي شناسنامه´:كردند، آرام پيشنهاد كرد
 Against: اش را هم اسم انگليسي و هم فرانسه. توانند بخوانند و بدانند مي Israel  وContre 

Israel.´ با يك تير دو نشان. همين هم شد.  
. كردند خواندند و بحث مي آمدند و وقت استراحت ناهار، داستان و شعر مي اهل قلم به آرش مي

گفت و گو را زنده ياد غالمحسين ساعدي يكي از نويسندگان جنوبي داستان زيبايي خواند و يك بار 
  .جر و بحث بر سر ادبيات و سياست كردمخودم را وارد . كشاند به سياست

قدم زديم و رفتيم . روزي از روزهاي بعد، منصور خاكسار پيشنهاد كرد بعد از كار با هم حرف بزنيم
  . داد كرد و گوش مي تر سئوالي كوتاه مي بيش. اش در سلسبيل كه راه زيادي هم نبود  تا خانه

ها را  جزييات حرف. پور آشنا شدم نگير باقريجا با همسر خواهرش، زنده ياد فدايي خلق جها آن
سه برگ نازك . اي پستي دريافت كردم اما چند روز پس از اين ديدار، نخستين بار نامه. زياد به ياد ندارم

  .كه تكثيرش كنيد هاي فدايي خلق، و اين ي جنبش چريك ي كپي شده با كاغذ كاربن درباره نوشته: بود
ام پريد و به  از دهان - ها كه انگار افتخاري بود دريافت اين برگ - لوحي،  به شور آمده از ساده
شو داري برو  تو مگه كي هستي؟ شرف"مثل اسپند بر آتش از جا پريد كه . مسئول آرش اين را گفتم

پس از اين درگيري لفظي و چند بگومگوي  ".ما رو به دردسر ننداز با اين كارات. اسلحه دست بگير
  .ه آرش نرفتمديگر بود كه ديگر ب

اجازه داشتم هر بار خواستم به محل . ام از سوي منصور خاكسار با تفاهم كامل پذيرفته شد پوزش
  . هام را براش ببرم كارش در بانك تهران بروم و نوشته

شكست و خون از  ي عمر ديو مي اي نوشته بودم كه در آن شيشه افسانه. ´اسلحه´گفتم و  ´نوشته´
كه نماد گوياتر و  ´خنجر´را كردم  ´خون´پيشنهاد منصور خاكسار و سعيد سلطانپور به . زد آن بيرون مي

  . گشت كه دوست ديگر موافق نبود به اين تغيير برمي ´برو اسلحه دست بگير´اين . تري باشد قوي
  .ي روشن بود هاي اندك اما انديشه منصور خاكسار، مرد ِ واژه

  . گو اما با نگاهي نقاد به سياست و جامعه كم. اشتي گفتارش جلوه د در شعرش، به همان شيوه
ترين يادگارهاي  دانم ديگر او را نخواهم ديد، احساس اين را دارم كه يكي از روشن از زماني كه مي

  .م براي هميشه از من گرفته شده است نوجواني
با آن ´بر آخرين دفتر شعرش  - براي جنگ زمان –در دسامبر گذشته يادداشت كوتاهي نوشتم 

  : كنم به آوردن بخشي از آن بسنده مي. ش منتشر كرد كه به زمان زندگي ´نقطه
ها ميان ِ انسان و زندگي با هر  هاي پيچيده، با آگاهي به كمبودها و كوتاهي دفتري آكنده از رابطه

  ... شادي ِ دوزخي و اندوه ِ پرديسي: چه در آن هست
دسته : گاه كه الزم باشد شود آن نمايش آغاز مي. ناكند، به ياري ِ وزني آش شعري كه روايت مي

  .... گذارد بي جواب مي/ با اخمي شيرين / و شادباشم را / ام  گلي برايش آورده
از / ام از چند برگ كوتاه گذشته: هايي بيانگيزاند، گاهي ساده گيرد كه به لحظه ابزاري به كار مي

  . آرايد كه گلها را مي/ و انگشتي تازه/ سايه تا ماه 
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خواست ِ انساني . كند گي، از سر آسان نوشتن كه موضوع را به خواننده نزديك مي رازواره شعري بي
گذارد تا موضوع شرح داده  پايي كه در نگارش منصور خاكسار وجود دارد، مي سبك. در برابر ِ آزادي

خيالي . خواند شسته و مينشود و خواننده اين احساس را دارد كه شاعر در نزديكي، روي صندلي راحتي ن
  .گشايد خوش كه جهان ِ او را با آواهاش در برابرت مي

  . گذارد تنها برگ كاغذ به دست داشته باشي هاي دفتر جاري است از انسان كه نمي خوني بر برگ
و  ´ام هنوز از آفتاب گُر نگرفته´:كوبد خيزد و بر ميز مي انسان، شاد يا زخم خورده، با زندگي برمي

وقتي جهان ِ / ام  آيا رانده/ ام كه باور كنم  مانده/ ي توقف  در آستانه´:گويد ار نرم، با خودش ميخاكس
  ´.يابد پايان مي/ بين دو ايستگاه / گذرگاهم 

اي از  نرم، با زمزمه. هاي شگفت زيباشناسي نه با موقعيت ِ پيچيده سر و كار داريم و نه با تجربه
  .ي لب گوشه

اي پشت سر  بايد تجربه. ي او هميشه هماني روي نداده كه در ذهن بوده استهميان ِ انسان و خو
به بازتاب ِ تنش انسان . هاي متفاوت را در يك دفتر گرد بياوري نهاده باشي تا بتواني حرف و صحنه

  ديوار:     كند اي استوار بر منطق ايجاد مي اش رابطه اش، با مشكالت دروني بپردازي كه با پيرامون
با زخم دو /  از آينه بود / و دل به بازي نسپردم/  اگر از ديوار به ديوار برخوردم/ فراموشي نبود از 

  . نمود از دير و زود و نقشي كه در بازي مي/ سويه 
  . زيد چه مي ي نقش هر آن كارگرداني مسئوالنه

چه چيزي انساني شود؟ انساني چيست و  انسان از كجا آغاز مي. اي آكنده از درگيري درون مجموعه
  تواند باشد؟ و معناي هستي؟ و شعر مگر شكل ِ طرح ِ پرسش نيست؟  نيست؟ معناي انسانيت چه مي
احساس زندگي با تصويري نافذ . اند اندازي، اما روايت شخصي اند به چشم شعرهاي اين دفتر نگاهي

  / ...نويسم  امم را مين/ ي بيد ِ پشت ِ خانه  بر تنه: گشايد كه جهاني از تصوير در برابرت مي
   / ...ست  ام شده چوب ِ غرور و غريزه/ با اينكه درد : كند دمي كه نگاه رشد مي

و تندبادي كه به اخم / اما ستون ويران : - پرسي حق ِ هستي دارد؟ كه از خود مي –اي  تا نقش ِ نگاره
به / اش را  ي سردي كه پشت دريچه با/ انباشته از كتاب / به اتاقي / داردم تا بازگردم  وامي/ ست  آلوده

  . ست گشوده/ آفتاب 
توان به  داد بزرگي نباشد اين، اما دفتري است از شعرهايي كه مي انداز ِ شعر شايد روي در چشم
    . تر و بازتر پانهاد و حتا گم شد در آن دشتي وسيع

با . بيند مي ´خواننده تولد´را  ´مرگ ِ شاعر´) 1986(´لذت متن´در  ´روالن بارت´فيلسوف فرانسوي 
خواننده خود را . كند متن با خواننده به كار آغاز مي. اي متن، زندگي نو آغاز خواهد كرد تولد هر خواننده

ي يوناني  واژه. ي زندگي است معنا، آفريننده. كند تا كه شعر معناي تازه بگيرد در تار و پود ِ متن گم مي
ساختن به معناي نيروي دروني و پويايي آفريننده، و نيز . ردريشه دا ´آفرينش/ ساختن ´در  ´بوطيقا´

چه از نهستي در هستي  آن´دهد كه  افالتون در سمپوزيوم شرح مي. ي به شگفت آمدن از آن تجربه
  .   ، دليل پديد آمدن شگفتي´رود، بوطيقاست مي

  . زيد مي هاش او در متن. استي روشن  هاي اندك اما انديشه منصور خاكسار، مرد ِ واژه
  2010ژوئن  



   

  ناصر كاخساز
  دوئل در ادبيات

  
  

از » و ماه مرده/ شد تر مي و گريبان كوچه/ آمد كاش باران مي"
  *.خوردي چين نمي» در سراشيب آب«و / بست ات رخت بر مي درون

  
  
كرد،  شقه مي از ابراهيمي كه خود را دو. كه برابرنهاد خودش بودبگويم از كسي سخن خواهم  مي
ي سياست، كه تمرين مراسم ذبح بود، سخن  پهنه در گذاشت و برايش از ايثار ش ميابراش را بر ائيلاسم
ابراهيم اما سخت ريشه بود و دست . گفت زد و نه مي د و چانه ميكر ميمقاومت اسمائيل . گفت مي

  .ددا مي لكهستي و نيستي را در او شيافت و آنتاگونيسم  و جدل ادامه مي. داشت برنمي
به  ،نومي د، آنتيبين ميآن را شكوفاكننده  »بودريار«كه آنتاگونيسم ي  به جاي واژهايد هم بهتر است ش

طبيعت  ،گذارد ل ذهن را با خودش به نمايش ميشكوفاكننده نيست و جدكه . كار ببرمه را ب ،خوانش كانت
اي، يا به گريزگاهي  نتيجه ذهن يا روح بهگذارد  ميد و نچرخ بين دو حكم صادر شده ميدارد و نابينائي 

پس ذهن بايد آن را رها كند تا خود به . رسد نومي، تضاد بين دو حكم است كه به نتيجه نمي آنتي. برسد
  .رهائي برسد
و در آن جا نيازي  .بالد ميدرون آنتاگونيسم  تعالي ازدر حالي كه  ت،سا نومي در بيرونِ آنتي ،گريزگاه

  .به گريزگاه نيست
همراه . سرگردان شده بود رفتن و ماندن دو حكمِن ايكه مبگويم روحي عاشق سخن  ازخواهم  مي

. دآور دراز اغوا سر  ، امادعشق پناه بربه مستي . شد عطار گم  در شيخ صنعانِ امارفت  حافظ به مسلخ عشق 
 يكاز  ي كه »دوكسيونس«اغوا يا . ي عدالت، در فضائي اغواگر فرود آمد پس از پرواز در آسمان فروريخته

   .چرخش ارزشييك از  :خاست بر مي  موقعيت مادي
خود را رها كند اما آنتاگونيسم  ،نومي ي تيز آنتي دو دنده خواست از زيرِ منصور خاكسار مي

و از گيرافتادن در . درويد خواست ولي اغوا مي عشق مي. گذاشت كرد، نمي كه شكوفايش مي ،اش بودرياري
نسبت  ،تبعيدفضاي  اي، با اغوا يا سدوكسيونِ خي كه به گونهلمس. برد رنج مي ي اين مسلخ عاطفي برهنچ

  .ه بودگسست، در هم آميخت آزادي را مي كه مرزهاي اخالقيِ ،داري به دموكراسي سرمايه
 .درك تف  - ي نيچه به گفته - » ايدئوسين كراسي«، به اين خاكسار به اين گونه دموكراسي مبتذل

داري  ي سرمايه جامعهشدن به  اغوا. توان ديد مي اش در شعرهاي پاياني ت،يعقالنمسخ  او را به اين واكنش
  . ام ، به انتقاد كشيدهتا حقيقت نابودمان نكندو  اغوا تااغوا  ازي  را من در دو نوشته
واقعيت . دكر ميكار د، اما واقعيت عليه او نك نومي را رها  آنتيخواست  ميگفتم كه منصور  داشتم مي

او ناچار بود  .كرد به اغوا بدل ميش را در كاتاليزاتور  كه عشق ،در فضاي تبعيد ايراني ،ارزشي رخشِچ
د و راه حل را از درون و كن رو اش دروني انتاگونيسمبه  ،راه حل ه جست و جوينومي را ترك كند و ب آنتي

ي ابراهيم و  ركرد ستيزندهبه كابود كه عيسا ناصري  ، سنتز،پس. د و بيرون آوردننهاد خودش پيدا ك
نومي، انتاگونيسم را پس زد و  گر چه در پايان عمرش دگرباره آنتي. اسمائيل در درون او پايان داد
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ي همان مازوخيسم  اش عليه خودش استحاله يافت، از گونه اش به ديگران، به قاطعيت مهرباني
  .نامد آن را نخوت جوانمردي مي كلماتروشنفكران، كه سارتر در 

دهد كه خود به  اي را نشان مي بست نهائي مبارزه تراژدي، بن: اين مرز آشكار درام با تراژدي است
اند،  چرا كه تراژدي در داخل آنتاگونيسم هستي و نيستي، كه سخت در هم تنيده. نهد شكوه آن ارج مي

  شود، تا به پايان دردناك خود برسد؛ شكوفا مي
نهايت تاريخ دائما  اش در درازاي بي هاي متناقض چرخد، كه قطب درام اما در فضايي آنتي نوميك مي

و بدين سان است كه اوج مهرباني به ديگران در قاطعيت عليه خود، تبلور . كنند يك ديگر را توليد مي
ي انجام داده است و » شهيد«اگر كمي فلسفي به مسئله نگاه كنيم اين كاري است كه هر. يابد مي
  .دهد مي

و ، ن دو تعبير از هستي و نيستي جريان داشتايماش  در روحهم شاهد دوئلي بود كه ر منصور خاكسا
خداي خاكسار . اروس و دوئل ابتذال و ،دوئل مرگ و زندگي .عشق و اغوان اياش م هم در واقعيت زندگي

به  - ي كسالت يكتا كه زايندهخدائي نه  ،شد ها شكوفا مي ي آنتاگونيسم زئوسي كه خود زير سايه ؛ادبيات بود
  .مونوتونوتيئستي است - ي نيچه گفته

لذت  د وكنشكوفا را   تا عشق زميني شتبه آنتاگونيسم نياز دا منصور، خداي پيشامونوتئيستيِادبيات، 
 نوميِ به يك انتي ،بودرياري اين آنتاگونيسمِ ،اما در موقعيت چرخش ارزشي. بيافريند و به خالقيت برسد

 ،يعني عشق. يعني يك جوري مسخ شد. فوزه شدردچار متامو - ا زبان بودريارب - يعني . كانتي بدل شد
تعارض به  ،و شيفتگي به عقالنيت. ي آزادي از درد استحاله به خود پيچيد و واژه، برابرنهاد ادبيات شد

 ياز آسمان سوسياليسم فرود آمد و به زمينخاكسار منصور  ،در چنين موقعيت ارزشي .دانجامياخالقي 
   .يعني به اغوا بدل شده بود - عشق برابرنهاد ادبيات شده بوددر آن كه  نشست

يا « خشك نوميِ به آنتي ،چند خدائي وچند صدائي يِ روينده يعني آنتاگونيسمِ. دشپس زئوس تنها 
يافت كه  اش را به زمين گذاشته بود، چون قلبي نمي كوپيدو هم ديگر تير و كمان. تبديل شد »اين، يا آن

  . اش بگيرد نشانه
يعني . خدائي كرد و زئوس را خداي قلمرو تك ،واكنش نشان داد يي ارزش خاكسار به اين استحاله
  . فاسد نشده بود تنها خداي منزهي كه :ادبيات. همه چيزش را به ادبيات داد 

تضاد ميان ابراهيم و  مقدم بر كاركردكه برخالف قاعده،  بودسنتزي پس سرشت مسيحائي او 
تسماني خود به باغ ج ،با هاملت درونش ،او ،ببرندبه جلجتا الزم نبود او را . ، وجود داشتشا درون يلِاسمائ

اش، با آن عمق  با آن نگاه هميشه پذيرنده. ، با پاكي و سادگي تمامجتا ايستاد ي جل رفت و خود بر تپه
اش را  شرفت يا شهرت، دنياي دروننهاد كه به خاطر پي اش كه به اين چند صباح آن قدر ارجي نمي عارفانه
  .كدر كند

مسيحِ . گرداند نگاه دل او را به واپس برمي گريزاند و هم نيم هاملت درونش، هم او را از واقعيت مي
اين بود . شد اش تمام مي خواند؛ چيزي كه به بهاي سايش روح درونش، اما، او را به همزيستي با واقعيت مي

  . شد تر مي گريخت به آن نزديك اش مي وشتكه مانند اديپ هر چه از سرن
؛ همزمان، دادم به هاملت درونش جان مي. دمدي من در او مي ،او عيسائي بود آميخته با هاملتكه اين را 

مهرباني . چون مهرباني سرشت او بود ؛تر بود قوي ،اما ،مسيح درونش. كردم مسيح درونش را متزلزل مياما، 
  . برد كه ناصري را برد به همان راهي ميكه سرشت آدم بشود، آدم را 
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 ،»كريست آنتي«سر  تا نيچه در سر. كشيد هاي بوديستي شخصيت ناصري، نيچه را هم به خود  جنبه
سِ رسول . كه مخلوق عيسا نبود ختتا او به مسيحيت . شتعيسا را از حمله مصون دا خودمحصول پول
عيسا را بر   - مثال در آثار بوتيچلي –ديد در هنر نقاشي رنسانس با بردن تر. هم ترديد داشت ناصري. بود

كند و به منظور اعالم عشق، كل تاريخ مسيحيت را دور  مسيحيت، يعني ترديد را بر قاطعيت، پيروز مي
پس عشق، كه به ) توان كرد و اين كار را با يهوديت و اسالم نمي. ( رسد زند تا به خود ناصري مي مي
دنِ لذت جسماني است، ترديدي است كه قاطعيت جنسي و جسماني مردانه را، كه ي نيچه، روحي كر گفته

  .كند هاي سلطه است، متزلزل مي ي ايدئولوژي منشا همه
ي  نقطه ي كهسياست ،اش به تعبير رايج ي،سياسكارِ تضاد منصور با . خصلت مهرباني است ،ترديد

مهرباني ي همين  هياپ ربخاكسار . آمد ز همين جا ميا ،و برابر نهاد مهرورزيدن بود ،تالقي قاطعيت و ايمان
را كه آن چ ،را رها كرد ياستداللقاطعيت وش مغموم هم گفتم كه او  در لولي. خواه بود عميقا آزادي و ترديد،

و دين هم دو كه ايدئولوژي  –هائي كه با استدالل  ي آن همه و ديده بود كه ي سياست آزموده بود در پهنهرا 
، اين تجربه. حتا در درون خود هم به آن نرسيدند ؛دنبال آزادي رفتند، به آن نرسيدنده ب - ستاتجلي آن 

در كنار  ،از لذت آزادي در ادبياتاو را و . دكرتر   بيشاش و به امپرسيون آزاد  به حس هنريرا او ي  تكيه
  . دهايي كه كشيد، سرشار كر رنج

سوسياليسم ، رد فهميد كه انتقاد به سوسياليسم ش ميا ي هنري او با امپرسيون آزاد و حس و تجربه
با . نيستداري  دفاع از سرمايه ،از دموكراسيي دفاعهر و . تر كردن آن است نيست، كوششي براي انساني

خود مطلقا  چه در درونِ گر ،هم توافق داشتيم كه دموكراسي براي ايران از اولويت مطلق برخوردار است
ي بيان  اين پيچيدگي را در شيوه. داد مياي  درك پيچيده منصور، به او يقحس عم. قابل انتقاد است

اي از مسائل روزمره داشته باشد، يا اگر  هنرمند ممكن است درك بسيار ساده. بينيم خوبي ميه اش ب هنري
ي  پيچيده ي بيان استادانه از عهده اي داشته باشد، نتواند با ابزار عقلي آن را بيان كند، اما هم درك پيچيده

   .بينم اين استادي را من در شعرهاي منصور به روشني مي. آيد آن برمي  حسي
  2010ووپرتال ماي 

  
  
  
  
  
  
  
  :نوشت جستار دوئل در ادبيات پي
  ست ها لس آنجلسيچه در گيومه است از   آن* 



 

 ناصر پاكدامن

  بودها و نبودها
  
  

بيدركجائي  بود كـه همـديگر را ديـده بـوديم و      درين سالهاي. من و منصور از آشنايان ديرين هم نبوديم
برادر نسـيم را  . شد دوستي و آشنائي ما در همين ديدارها و تماسهاي  هرازگاهي خالصه مي. شناخته بوديم

افتـاد و تلفنـي صـداي     شناختم اما از زماني كه به آمريكا رفته بود، گاهي ضرورتي مـي  نديده و دورادور مي
افتـاد   گاهي هم كه گذار من به آن طرفها مـي . اموري را رتق و فتق كرده باشيم شنيديم  تا همديگر را مي

در خيابان سوم . در سانتامونيكا. آخرين بار، دو سال پيش بود. داد البته، و با ميل و رغبت، ديداري دست مي
مغـازه و   هـا دارد و پـر اسـت از    كه خيابان پِر رفت و آمد شهر است با بخشي از آن كه اختصاص به پيـاده 

هاي خياباني، يكي نشسته  فروشگاه و كافه و رستوران با بيخانماني به گوشه اي به تكدي مشغول و نوازنده
و گاهي هـم نقاشـي   . و هر يك به سازي مشغول. اي و ديگري ايستاده با همكار يا همكارانش بر چهارپايه

زادي گرفته تا نلسـون مانـدال و مونـا    كه بر زمين با گچهاي رنگي نقشي مي زند، از برچ ايفل و مجسمة آ
. سـه نفـر بـوديم   . اي نشسته بوديم هاي بلندي، به دور ميز بلندپايه اي بر چهارپايهكنار خيابان در كافه. ليزا

از در و ديـوار و  . قرار بود مجيد هم بيايد كه دير خبردار شده بود و نتوانسـته بـود  .  منصور و روشنگر و من
  . حبت كرديمزمين و زمان و زمانه ص

در آن تنگ غروبي و در آن هواي گرگ و ميشي، با يكي ازين دوربينهاي جديد كه همـه را عكـاس   
كرده است، چندتائي هم عكس گرفتم كه مثل همة عكسهائي كه پس از غروب آفتاب و شب هنگام و در 

دهـا و لبخنـدها و نگاههـاي    تر از هميشه از كار درآمد و همة آن يا اندازم، خرابتر و ناشيانه نور مصنوعي مي
 .سرشار از دوستي و شوق ديدار در رنگهاي باخته و نورهاي دزديده و دستهاي لرزيده گم شد

ما را به پرسش و چالش و / اكنون، آن كس كه بود ديگر نيست و هم اين نبودن، و هم آن بودن، مرا 
 ! دچرائي اين  نبودن، چرائي آن بودن؟ بود و نبو: خواند پاسخجوئي مي

در كنار هم؛ گاهي اينسوتر و گاهي آنسوتر، كمي پس يا كمـي  : بود او بود ما هم بود چرا كه با ما بود 
اين چنين است كه نگاهش آرام و نافذ همچنان .  پيش اما هميشه، اگرنه با هم كه در ديدرس نزديك هم

پرسد و من هـم   ينسوئيها ميازينسو و از. پيچد بر چهرة من است و صدايش شمرده و شنوا در گوشهايم مي
چرا كه با . شد از همه پرسيداز او مي.  اي از  همراهان جمع پراكنده: از همين جمع ما. از آن و اين آنسوئيها

نه تندي و درشتي . شنيد پرسيد و با حوصله و عالقه ميديگران همواره همدلي و همراهي بود، صادقانه مي
نشست در  اين چنين بود كه آنكس كه به سخن مي. اعتنائي هي  و بيتوجدر رفتارش راه مي يافت و نه بي

. يافت مرهم دردها و درددلها و هم گوش شنوائي آمادة ياري و ياوري شنوندة خود هم سنگ صبوري را مي
نقطة اتكائي دريـن ديـار   . تيرك خيمة غربت. منصور  محور بود. مشكل همراهان، مشكل منصور هم بود

همـواره آرام و باحوصـله و  سـنجيده و بـه دور از كينـه و حقـد و خشـم و        . ناكجـائي لرزان و سـرگردان  
 .نظري تنگ

. "نجات غريق از گرداب"و آري، به  "گليم خود را برون كشد ز آب"نه، به . بود او، بود براي همه بود
در فرهنـگ و  هميشه و در هر زمان، بر گزيدن كار دستجمعي چه .  چنين بود و چنين زيست و چنين كرد

ماهنامـة هنـر و ادبيـات    از آن ماههاي پر تـپش  : همواره رجحان جمع بر فرد. ادب و چه در سياست
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نخسـتين  ( كارنامـة خـون  تـا سـرودنهاي   ) 1351- 52( "آرش"و دونـدگيهاي  نشـر   ) 1344( جنوب
و امـروز  و   و پيوستن به چريكهاي فدائي خلق و بودنها و ازينسو به آنسو دويـدنهاي ديـروز  ) 1351:انتشار

ريـزي و   چه با شركت فعال در پايـه : فرداي انقالب و بعد هم همچنان چنين بودن و ماندن در زمانة تبعيد
كانون و چه با عضويت و فعاليت در ) 1371- 74(آنجلس  در لس دفترهاي شنبهحفظ و تداوم گروه ادبي 
همة اين ساليان، هرجا كه بود، حضوري در همة احوال و در ). و پس از آن 1371( نويسنگان ايران در تبعيد

از  1380ايـن چنـين بـود كـه در     . كرد گري زينتي بسنده نمي گشا داشت و هيچگاه به نظاره كارساز و گره
نامةكانون به همراه مجيد نفيسي به ويراستاري  "كانون نويسندگان ايران در تبعيد"سوي مجمع عمومي 

در  ...كـانون  شماره از فصلنامة 6همت اين دو بود كه موظف شد و به  نويسندگان ايران در تبعيد
 . انتشار يافت 1384تا پائيز  1381فاصلة  پائيز 

در تب و تابي دائم در برابر سـفيدي سـمج  صـفحة    . در قلم، در كلمه، در كالم. بود او در آفريدن بود
سرود و چه اين و اعتراض ميبود منصور، شعر بود چه آن زمان كه از درد و زخم مردمان  و به خشم . كاغذ

گرفـت و از چرايـي احـوال و     زمان كه بيش از بيش دوران دورافتادگي و هستي غربت را بـه چـالش مـي   
نايـافتني از زيبـايي و رسـايي و     شاعري همواره در تالش دستيابي به اوجي دسـت . گفت بيقراري تبعيد مي

هائي رشته و بافته از دردها و  ا و همةمردمان، واژهگويايي در بياني ديگر از پرسشها و پرسيدنهاي همة زمانه
 ! زدگيها همدرديها، زخمها و هشدارها، شاديها و شگفتيها و شگفت

ها و آواهاي پـر هيـاهوي رهاشـده بـر ايـن ورق       بود منصور، بود شاعران بود؛ بودي در چاه ويل واژه
خطي كـردن، سـياه    خط. بازهم خط زدنبازهم نوشتن و . خط زدن. براي نوشتن. بود در  نوشتن!  خاموش

محبـوس و  .  شنونده را تاب آوردن/ سكوت پر معناي نخستين خواننده . كردن، پاره كردن، پاره پاره كردن
و آن كاغـذ   "گنـگ خوابديـده  ". "من عاجزم زگفـتن و خلـق از شـنيدنش   "سرگردان در ميان جزر و مد 

نمايد و اگر  نشيند و همه چيز زيادي مي بر دل نمي سپيدي كه بر روي آن،  هيچ چيز بر جاي خود نيست و
چگونه بايد آغاز كرد و چگونه بايد به پايـان بـرد؟ راه نقطـة    . خط خورده نباشد در انتظار خط خوردن است

تالشـي بـي پايـان و    !  گذرد؟ تالشي يكسره پرسش و سراسر ترديـد و ايـن يـا آن    پايان از كدام  سو مي
ها و تالطم معناهاي  تا زمانهاي دراز ديگر ، در طنين واژه! دستهاي نايافتنيدردناك و درجست و جوي دور

 .   كالم منصور بيان و نشان صادقي از روز و روزگار ناكجايي ما، به گوشها و دلها خواهد رسيد

آغـاز   40يافت و دهـة   بود منصور ، بود نسلي بود كه در حول و حوش سالهائي كه دهة سي پايان مي
 نسل روشنفكران و هنرمندان دهة چهـل از  "منصور هم . ه فرهنگ و قلم و سياست روي آوردندشد بمي
  "نهضت ملي كردن نفـت "آنها كه در نوجواني با شور و شوق، اميدهاي روزها و ماههاي . "هاچهلي". بود

مـرداد   28را زندگي كرده بودند و سپس هم جواني را در تلخي و خشونت سالها و ماههاي پس از كودتاي 
نوشتند، برخي مـي سـرودند،    رسيدند، برخي مي گذرانده بودند و اكنون كه  به حول و حوش دهة چهل مي

نشينان بودنـد   برخي از پايتخت. آفريدند رفتند و ديگراني هم نقش و طرح و تصوير مي برخي به صحنه مي
شهد و رشت و و و زندگي و فعاليـت  اما اكنون ديگر جملگي چنين نبودند و در اهواز و اصفهان و تبريز و م

در ميان ايشـان هـم شـاعراني بودنـد و هـم      . برخي محفلي داشتند و بسياري هم چنين نبودند. كردند مي
. ساز و و و هم بودنـد  نقاش و عكاس و پيكرهپرداز و  نويس و بازيگر تئاتر و طرحاما نمايشنامه. نويسندگاني

شدگان درين و آن گوشـة همـان آب و    ، اگر نه جملگي، از پروردهرفتگان و بسياري شايد به ندرت از فرنگ
 . خاك
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با اينـان فرهنـگ و   . جهشي اصيل و چندگونه در فرهنگ و هنر معاصر ايران پديد آوردند "هاچهلي"
، كم و بـيش  "هاچهلي". مرداد فاصله گرفت 28هنر ايران ديگر شد و با سرخوردگي و افسردگي فرداهاي 

.  كري و فرهنگي خود را آغاز كرده بودند بي آنكه الزاماً گـروه واحـدي را تشـكيل دهنـد    همزمان فعاليت ف
بازار ويژة هنر و و يا نشرياتي چون  "طرفه"گروهها و محفلهائي چون . همزمان و همسو و نه همگون

، ضـميمة پـرچم   ماهنامة هنر و ادبيـات جنـوب  در اصفهان و  جنگ اصفهاندر رشت و  ادبيات
و كساني كه ساعدي، گلشيري، شاپور، مفيد و مميز و طاهباز و نادر ابراهيمي از آن ...  ر اهواز و خاورميانه د
 .و اكنون البته  بيفزاييم كه منصور هم. و اردشير محصص هم. جمله بودند

، نه در كنار قدرت حاكم و حكومت كه در فاصلة انتقادي بـا آن و يـا در   ها چهليهمچنانكه گفته شد  
ستيزي، نوجوئي، استقالل رأي و جسارت و قاطعيت در عمـل و  اعتراض، انتقاد، كهنه. قرار داشتند برابر آن

اما از آن نامها كه پيش ازيـن آمـد، همـة تنـوع     . كرد را از پيشينيان خود متمايز مي ها چهلي اتكاء به نفس
شتن موضع انتقـادي در برابـر   در ميان ايشان، كساني هم بودند كه تنها به دا. توان دريافت را نميها  چهلي

و زماني كـه در زمسـتان   . كردند و پس آشكارا به شركت در فعاليت سياسي رو كردند حكومت كفايت نمي
به عمق و ژرفاي  "اما جبهة ملي دوم . به فعاليت آغاز كرد، به صفوف آن پيوستند "جبهة ملي دوم"، 1339

را مطرح كرد و نـه در   "زمين"نه مسئلة : ود هرگز پي نبردبحراني كه  جامعه و اقتصاد ايران را فرا گرفته ب
و . مـرداد تـوجهي   28تعمقي كرد و نه به واقعيات نظام حكومتي ايرانِ پس از  "مرداد 28كودتاي "معناي 

همچنان محصور و محبوس  در تحليلي از سياست ماند كه ايران سالهاي پـيش از بـه حكومـت رسـيدن     
 "برگزاري انتخابـات آزاد "و  "شاه بايد سلطنت كند و نه حكومت"اين ترتيب  به. آورد مصدق را به ياد مي

از چنـان   "سـلطنت "آنكه توجه شود كـه توقـع   شعارهاي اصلي حركت سياسي جبهة ملي دوم گرديد بي
مرداد بود تا چه حد واقع بينانه است و از حضور چنـد نماينـده در مجالسـي     28شاهي كه فراوردة كودتاي 

 شت؟اشد د حاصلي انتظار مي آنچناني چه

مصدق در محكمة نظامي، تا حد امكان به صراحت و آنجا كه ممكن نبود بـه زبـان اشـاره و تمثيـل     
كشـد،   آيد و شمشير بر روي ملت مي رود و به زور بيگانه مي نشان داده بود كه شاهي كه به ميل بيگانه مي

ازين سـوي ديگـر راهـي    : پرده بود صريح و بي سخنان او. آيد اش نمي به كار اين ملت و حكومت مشروطه
و پس با كوشـش  ... جبهة ملي دوم ازين تحليل مصدق جدائي گرفته بود! اي ديگر بايد كرد انديشه. نيست

درين فروماندگي، جنـاحي از جبهـة ملـي دوم    .  ماند "براي فعاليت قانوني در رژيمي بيقانون  در بن بست
، خانه نشيني اختيار كرد در حاليكه جناح ديگر و چـپ  "صبر و انتظار"دست از كار كشيد و به تبع سياست 

گرديد كه به سوي طرق و صـوري از    "جريانهاي نوين مبارزاتي"گيري  جبهة ملي بستر پيدايش و شكل
 .گرفت قرار نمي "قانوني"مبارزة قاطعانه گام بر مي داشتند كه الزاماً و همواره در درون چارچوبهاي 

ساز كه روايتهاي گوناگون  و مستقل و بـا اينحـال   هانه و بناچار و گزينشي صريح و مرحلهانتخابي آگا
 "جريانهـاي چـپ  "گـذاران و فعـاالن    هاي بسياري از پايه ها و نوشته همساز و هماهنگي از آن را در گفته

تـوان  مـي .) ..چون شكراهللا پاك نژاد و ناصر كاخساز و بيژن جزني و مصطفي شـعاعيان و و و (جديد ايران 
، در بيشترين شمار خود، همچنان و همواره در خيل معترضان قـدرت سـتيز   هاي فرهنگي چهلياگر . يافت

. ديگر به دوراهي يا خاموشي و دم فرو بستن و يا زندان و مرگ  رسـيده بودنـد   هاي سياسي  چهليماندند، 
بود  يـا   مونيكادار در خيابان سوم سانتا دانم در همان دي نمي.  بود منصور هم ديگر از چنين بودي دور نبود

ماهنامة هنر و ادبيات "احمد سخن گفت و گفت كه در  در ديدار پيش از آن كه يكهو از روابطش با آل
كرد  گرفت و حال و احوالي مي نوشت وخبر مي مي. با او در ارتباط بوديم "، ضميمة پرچم خاورميانهجنوب
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گفـت  . از چرائي و چوني زندان و زنـداني شـدن صـحبت شـد    . دنم آمدبه دي) 1346(به زندان كه افتادم . 
من حاال حاالهـا اينـو   "اضافه كرد اش اشاره كرد و  و به كله "ديد جوان، با اين حرفها سرتان را به باد مي"

دانم كه  نمي. به منصور گفتم كه حوصله كند و جريان اين ديدار و آن گفتگو را روي كاغذ بياورد. " خام مي
  ين كرد يا نه؟ چن

احمـد   بعد ازينكه آن روز در مجلس يادبود، اين خاطره را بازگو كردم نسيم تـذكرم داد كـه حـرف آل   (
ما در بازداشتگاه لشكرآباد اهواز زنداني بوديم وپيـام را آل احمـد بـه    : درست است اما مالقاتي در كار نبوده

پس بازهم نمونة ديگـري از جابجـائي   ! ود فرستادهوسيلة يكي از دوستان كه در خيابان با او برخورد كرده ب
ها و دليل ديگري براي احتياط در اسـتفادة از و اسـتناد بـه     رويدادها و اتفاقها در نقل و انتقال يادها وخاطره

ماند و نسلي كه با دالوري خـود،   نسلي كه در چارچوب فعاليت علني آچمز مي: گفت و گوي دو نسل!) آنها
  !شد و راهگشا و پس مشكل گشا يد ميبستر پيدايش چپ جد

  !بود منصور درين راستا هم بود
آن روز صبح كه  ناگهان مرا بـه خاكسـپاري دوسـتي    . نبود منصور همچون هر نبود ديگر محتوم بود

تنهـائي آن  . آورد يز را به ياد مـي چگفت هر مرگ همواره سه  خوانده بودند، مرد كليسائي آرام و مطمئن مي
ست، جدائي و دورافتادگي بازماندگان از آن عزيز از دست رفته و باالخره و سپس رفتن آن كس كه ديگر ني

او از ما دور مي شود و مـا ازو دور مـي   . عزيز به سوي رحمت الهي كه دوري از ما رفتن به سوي خدا ست
  شود شويم و او به خدا نزديك مي

داشت آن مـرد كليسـائي و چـه     در آن سكوت همراه با صداي گنگ حركت برگها، چه خيال خوشي
  !چرتكه انداز ماهري بود

مرگ نقطة پايان محتوم است و اما گفتن از محتوميت مرگ، چيـزي از واقعيـت رازگونـه و صـراحت     
هرگونه كوشـش بـراي مابعـدطبيعي    . ترين و پايدارترين واقعيات است مرگ زميني. كاهد معماگونة آن نمي

: قاعـده اينسـت  . جويد كه الزاماً مناسبتي بـا واقعيـت نـدارد    را مي جلوه دادن اين امر طبيعي هدف ديگري
  !و نقطه سر سطر. مابقي تعارفات است.  "هركسي يك دو روزه نوبت اوست"

پس مشـكل همچنـان بـر    . هم خود از تعارفات است "قطعيات"و در سرِ سطر بايد بنويسيم كه اين 
  !جاست

كه هم زائيدة عوامل جمعي و اجتماعي اسـت و هـم   : دهد مرگ در مرز فردي و جمعي رخ مي/ نبود 
و اين نكته كه در مورد هر مرگي صادق است در مـورد مـرگ خودخواسـته    . معلول علل فردي و شخصي

  . گيرد سنگيني بيشتري مي
جمع و  اجتماع،  همواره و در همه جا، حرمت حق زندگي را  همچـون يـك اصـل و قاعـدة عـام و      

جنگ ودفاع ، قرباني، انتقام و (ست و تنها در موارد استثنائي بسيار معدود و محدود ناپذير باز شناخته ا خدشه
اگر . ، زير پا گذاشتن اين اصل را جايز دانسته، به حق مرگ حقانيت بخشيده است...)قصاص و خونخواهي 

ن وضع دوري اكنون ديگر اينحا و آنجا، جامعه ازي. تا دير زماني در همه جا وضع كم و بيش اين چنين بود،
گرفته و حق حيات را  به عنوان يكي از حقوق تجاوزناپذير بشر باز شناخته است؛ امـري كـه از جملـه لغـو     

  .مجازات اعدام را به دنبال آورده است
چـرا كـه    . توان گفت كه جامعه، مرگ گريز اسـت و زنـدگي گـزين    درين معني و چنين است كه مي

اما آنچه در سـطح انتخـاب جمعـي مبـرهن و روشـن      . اهيِ عدمفرداست و ر جامعة مرگ گزين، جامعة بي



 59     89 تابستان  6 جنگ زمان

دهـد ودر   رسيم صراحت و سادگي خـود را از دسـت مـي    نمايد، آن زمان كه به سطح انتخاب فردي مي مي
  .پيچيدگي و ابهام فرو مي رود

تـوان بـا    است مركب از افرادي برخوردار از حق تعيين سرنوشت خود، چگونه مي اي  اگر هدف جامعه
خودخواسته با نبود ارادي مردمان به مخالفت برخاست؟ آلبر كامو و از ديدگاهي ديگر، به انديشيدن به  مرگ

خـود را چنـين   ) 1942( جستاري دربارة بيمعنـائي : افسانة سيزيفوسنشيند و  همين پرسش مي
زنـدگي بـه   داوري دربارة اينكه . خودكشي: فقط يك مسئلة فلسفي حقيقتاً جدي وجود دارد": آغاز مي كند

مابقي، اينكه دنيا سـه بعـد دارد  و   . ارزد يا نه، پاسخ دادن به پرسش بنيادين فلسفه است زحمت زيستن مي
  . "...آيد  اينكه ذهن نه يا دوازده مقوله دارد پس ازين مي

اي است همچون هر آدميـزادة ديگـر كـه خـدايان      هاي يونان باستان، آدميزاده سيزيفوس در اسطوره
به قولي به كيفر اين جرم كه خداوند مرگ را به اسارت كشيده بود و پس، (را به كيفر اعمالش  اساطيري او

او محكوم بود تا همواره و الينقطع، تخته سنگي را از . به دوزخ فرستاده بودند) جاودانگي را موجب شده بود
تختـه سـنگ بـر آن رأس    پاية كوهي تا ستيغ آن، غلتان و كشان و گردان به باال كشاند تا آن زمـان كـه   

اما هربار كه سيزيفوس تخته سنگ را افتان و خيـزان بـه قلـه    . بيحركت و ساكن بماند و به پائين در نغلتد
تر، از آن بلندي به  خورد و شتابان و شتابان و سر مي كرد لغزيدن آغاز مي نشاند، تخته سنگ  رساند و مي مي

م در آن كوههاي دوزخي، دوبـاره و چنـدباره و همـواره    و سيزيفوس ه. شد سوي پستي روان و  غلتان مي
گـر بـه پـائين     تا باز هم سنگ را به قلة كوه برساند و باز هم، ناتوان نظاره. گرفت كوشش خود را از سر مي

و اينچنين بود  كه سيزيفوس به كيفر اعمالش به تالشي محكـوم شـده بـود    . روانه شدن محتوم آن گردد
چرا كه هـر پايـان، نقطـة آغـازين بيهـودگي      . پايان معني، نامعقول و بي بي. بيهوده همواره، الزم، اجباري و

ثمـر و   سيزيفوس درين بيهودگي عبث و تنهائي بيكران، درميان گنگي، پوچي و بيحاصلي بي. ديگري بود
  ! دوام در عبث و به عبث!. و العالج. حبس در دوزخ. دائمي محبوس مانده بود
از معضـل   شود و شكل مي گيـرد  ين چنين و به ياري افسانة سيزيفوس آغاز ميگفتار  آلبر كامو كه ا

درست است كه وجود مـا در جهـان امـروز،     رسد كه دارد و باالخره به اين نتيجه مي خودكشي پرده بر نمي
با همة اين احوال، فرامـوش  . همچون هستي دوزخين سيزيفوس، يكسره آكنده از پوچي و بيحاصلي است

دارد تـا كوشـش را از سـر     مي اوست كه سنگ را بر. يزيفوس، حاكم بر سرنوشت خويش استنكنيم كه س
سرنوشـتي در كـار   . سيزيفوس يعني نفي و انكار قدرت و سلطة خدايان و اعالم خودمختاري آدميان. گيرد

! نيست و اگر هم باشد آفريده و حاصل كار آدميان است كه هـر كسـي آن درود عاقبـت كـار كـه كشـت      
  ."بايد كه سيزيفوس را خوشبخت تصور كنيم مي"پس

واقعيتي كه از جمله در مرزهاي خوشي و . ماند و نبودگزيني همچنان مي نبوداما مشكل ! و چرا كه نه
ها و  گيرد و از لحظه ناخوشي، فردي و جمعي، پايدار و گذرا، آني و هميشگي، اجتماعي و انفرادي شكل مي

گيرد و در گرما و سـرما   ر و سفر، دوري و غربت، تنهائي و دوري رنگ ميروزها و ديروزها و فرداها، از حض
تصـميمي  !  پس معما همچنـان هسـت  . بازد يابد و يا مي و شكست و پيروزي و دوستي و دشمني جان مي

  الساعه و يا حاصل دوراني و فصلي از زندگي؟ ها و خلق زائيدة لحظه
و طـي ايـن   . پرسيم كه از خودكشي هدايت ميسال است  50اين چنين است كه هم اكنون بيش از 
  سالها همجنان اين پرسش هست كه چرا؟

هاي متنوع و بسياري دربارة انتخاب آخرين  دانيم يا بهتر بگويم دانسته ديگر كم و بيش همه چيز را مي
جمله نوشته در تهران كه به خداحافظي از دوستي رفته بود، در غيبت او، كارتي گذاشته بود  با اين . او داريم
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يا ": و به ديگري گفته بود  "خياالتي دارم": كنان گفته بود به دوستي خداحافظي. "ديدار به قيامت": بر آن
را كه پرسـيدم دوسـتي گفـت كـه بايـد از اصـطالحات        "زرت مشق "معناي . "هو، زرت مشق، ما رفتيم

يا هو، خبردار، ما "پس كه گفته . دارو حدوداً به معناي خبر "فنگ پس"و   "فنگ پيش"قشوني باشد مثل 
  ".رفتيم

 1330فروردين ماه  18از ايران پرواز كرده است تا در شب  1329آذر  12پس يعني با اين تصميم در 
شايد ! باالخره نبود را انتخاب كند؟ گذراندن چند ماهي در حشر و نشر آن فكر سمج و پايدار؟ معلوم نيست

شد؟ شايد هم اگر آن سال تعطيالت عيـد   ش در فرانسه را نداشت، آنطور نمياگر نگراني تمديد اجازة اقامت
فصح با تعطيالت نوروز همزمان نشده بود و اين و آن دوست و آشناي ايراني همچنـان در پـاريس مانـده    
بودند و يا موجبات سفري به سوئيس يا به انگلستان برايش فراهم شده بود تا به اين ترتيب، تمديـد اجـازة   

بال  "نكند هم به كمبود آنچه فريدون هويدا از آن به ... متش در فرانسه براي سه ماه ديگر ممكن شود اقا
كرده است؟ شايد هم از زندگي سير شده بود كه اين حركات اجباري تكراري و  كند فكر مي ياد مي "مگس

زگشتن تا دوبـاره آغـاز   آن سنگ را تا آن رأس به دوش كشيدن و نگذاشته، با! ثمر يعني چه؟ تالشهاي بي
  ؟ "كه چه"رسيده بود و  "چرا"شايد به . همواره. و باز و باز و بازهم. كردن

پس از هر خودكشي، و در برابر ناداني و نافهمي ما از چرائي آن، هـر اشـاره،   . و هزار شايد و اگر ديگر
آن روز . ا و حل معماي بزرگشود براي گشودن دره كليدي مي گيرد و شاه هر ياد و هر چيز و ناچيز معنا مي

پس براي همين بود كه ايـن  ... به همين خاطر بود كه اين اواخر نگاهش مثل هميشه نبود... گفته بود كه 
  ...هاي آن روزش يادت هست، همه خنده به ريش ما بود خنده... پوشيد اواخر  آنجور لباس مي

ها، خـود پرسشـهاي   "...س براي اين بودپ"اما همة اين پاسخها در واقع، خود پرسيدني ديگر است و 
و چه بسا همچنان هم ناگشوده بماند؛ نـه از  . معما همچنان بكر و دست نخورده مانده است. پاسخ ديگر بي

نبودن كليدكه از وفور و فراواني كليدهاي كوچك و بزرگ و رنگ و وارنگ و كلفت و نازك و دراز و كوتاه 
و . .اي هنين و فوالدين و سيمين و زرين و هم صـاف و هـم دنـده   گوش و چوبين و مسين و آ و گرد و سه

  .هركدام هم هر زمان رو به افزوني
گيرد كه ايـن رفـتن اگـر شكسـت      نبود منصور، همچون هر نبود دلخواهانة ديگر، ما را به خطاب مي

شكسـت شـما، غرقـه شـدگان در روزمرّگـي، محصـوران در تنهائيهـا و        . است، بيشتر شكست شماسـت، 
  . وران بيهودگيهامسح

و گزيدن  اند رفتگان رفته: اي است عليه ما كه ماندگانيم هر نبود دلخواهانه، و نبود منصور هم، ادعانامه
اكنون ما ماندگانيم كه مي بايست پرسشها را به پاسخ بنشينيم ! چنين رفتني، خود پاسخي است به پرسشها
تايش همة چيزي كه بود و بـا احتـرام بـه آنگونـه كـه      آنهم با س. و چراها و چگونه ها را به چالش بگيريم

  .به بود او و به نبود او. خواست نباشد
        *يادش گرامي و بيدار

  2010ژوئيه/  1389پاريس،  تير           
  :نوشت جستار بود و نبود پي

بزرگداشت  "در مجلس  2010ژوئن  20/  1389خرداد  30متني تدوين شده بر پاية گفتاري اداشده در روز يكشنبه *
  ).هلند(در آمستردام  "ياد و خاطرة منصور خاكسار، شاعر و نويسنده

 

  



 

  زاده رضا عالمه
  در سكوت حرف زدن 

  
  
  

تا صدايت را . زد داشت ولي زود حرف نمي زدي گوشي را زود برمي اش مي زنگ كه به تلفن خانه
از همان صداي . م مشكلي نبوددانست براي من كه اين را مي. گفت نمي "الو"شناخت  شنيد و نمي نمي

اين در سكوت ! فهميدم آن كه گوشي را برداشته كاكامنصور است، نه كس ديگري سكوت تلفن مي
ي منصور بود، نه تنها پاي تلفن كه در گفت و گويش با تو از سياست، از هنر، از  حرف زدن مشخصه

هائي كه بين سطرها، در  حرف. يعني هست. در شعرهايش هم بود. سياست هنر، و از هنر سياست
اش از  شك داريد؟ شعرهاي پس از سرخوردگي. سفيدي كاغذ زده گاهي بيش از خود سطرها ست

شود تا در  ها كمتر خوانده مي خون دلي كه خورده در بيت. زندگي در شوروي سابق را بخوانيد
آن كه از وطن گفته  سرايد بي هايش بخوانيد كه چه گونه از وطن مي در عاشقانه. ها ي بيت فاصله
  .باشد

در . راه نيست پر بي. اند برخي اين در سكوت حرف زدن كاكا را به حجب ذاتي او نسبت داده
ولي اين . ترين مبارزان بود ام، منصور محجوب ميان اهل سياست، تا آن جا كه من از نزديك ديده

بيني نيز  چيزي از خودكوچكدر محجوبيت گاهي . گويم ي كاكا مي هماني نيست كه من دارم در باره
كنم  فكر مي. بزرگوار بود. دانم چه گونه بگويم نمي! بين كه حاشا خود بزرگ. در كاكا اين نبود. هست

  . اما به معنائي كه الزم است در آن باريك شوم. بزرگوار. گشتم اين همان لغتي است كه دنبالش مي
گويم و آگاهانه از  اين را به جرات مي. دمنصور يكي از باسوادترين فعاالن سياسي چپ ايران بو

ها محتواي  بيش از خيلي. ها كتاب خوانده بود يعني بيش از خيلي. كنم استفاده مي "باسواد"صفت 
اما همو، درست . ها درك سياسي داشت و در يك كالم بيش از خيلي. هايش را درك كرده بود خوانده

بسيار كمتر از آنان در پيشبرد سياست  "ها خيلي" به لحاظ در سكوت حرف زدن، در مقايسه با همان
بار بود چرا كه كمبود نگاه  و اين هميشه برايم تاسف. گذاشت سازماني كه بدان تعلق داشت تاثير مي

شفاف او را به زندگي، به مردم و به مبارزه در آن سازماني كه هر دو بدان همبسته بوديم همواره 
آميزم از  به شعور و شفافيت منصور بود كه پس از جدائي اعتراضهمين باور عميق . كردم احساس مي

، وقتي كه مطمئن بودم ديگر هرگز به هيچ سازماني 1360سازمان فدائيان اكثريت در اوائل سال 
هاي شاخص آن بود و  نخواهم پيوست دعوت شخص كاكا را براي همكاري با جرياني كه او از چهره

روف شد پيوستم گرچه اين پيوستگي هم نه براي من و نه براي خود آذر مع 16آن روزها به اعالميه 
كاكا منصور دوامي نياورد و هر يك جدا جدا از فعاليت سازماني بريديم و از آن پس خود را از هفت 

  !دولت آزاد كرديم
شايد بايد اضافه . گفتم او بزرگوار بود داشتم مي. برگردم به برداشتم از شخصيت ويژه منصور

توانست  هر جا كه بود مثل سنگ بزرگي در بيابان بود كه خسته مي. دم بزرگوار و وزين بودكر مي
حاال چه گونه است كه وقتي خودش خسته شد سنگي نيافت تا . پشتي به آن دهد و دمي بيارامد
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دمي به آن تكيه كند و ترجيح داد تا مرگ خودخواسته را بپذيرد خود معمائي است كه اگر كاكاي ما 
  . تري داده بود در سكوت حرف زدن نبود جوابش را با صراحت بيش اهل

گويم  و اين كه مي. كاهد اي نيازمندش بود نمي گاه بودنش، آن وقت كه خسته اما اين چيزي از تكيه
ام، آن جا كه شانس  من در درازاي سفر زندگي. يادي نيست انشاي تكراري براي تجليل از زنده

  .اي بودم كه بارها به اين سنگ وزين تكيه كردم ، خستههمسفري با كاكا را داشتم
  ام شنيده جانسلمان قبول كن كه من از / كند  تازه مي جانگويند بوي زلف تو 

؟ فكر !كدام سال خونبار نبود البته. ي شصت خودمان بود ي اول دهه هاي خونبار نيمه سال
تا . ي سفر غير قانوني به خارج باشيم ادهمن و نسيم خاكسار قرار بود آم. بود 1362كنم تابستان  مي

ضربه پشت ضربه بود كه . مانديم چون امن نبود مان مي بايد در خانه امكان فراهم شود نمي
من گاهي به تنهائي در اين و آن خانه نسبتا . گريخت روزهائي بود كه برادر از برادر مي. خورديم مي

ي امن ديگري به انتظار خبر سفر  راه نسيم در خانهامن، اغلب فك و فاميل هواداران، و گاهي به هم
  . ماندم مي

يك ماه پيش از آن وقتي به من گفته بودند بايد كشور را ترك كنم به شدت اعتراض كرده 
اما حاال . بودم و تا وقتي اين را به عنوان يك دستور سازماني به من ندادند از قبول آن سر باز زدم

انگار با قبول ترك وطن چيزي در . يبي براي گريز از كشور داشتمتابي غر كه دل كنده بودم بي
آن . شد گذشت و محل امن براي انتظار روز به روز كمتر مي زمان به كندي مي. درونم شكسته بود

اش بود بيرون آمدم تا جاي  ي هواداري كه نگران خانواده كنم كه از خانه روز را هرگز فراموش نمي
سري به مطب رفيقي زدم شايد بتوانم شب را در آن جا . ر نمانده بودجائي ديگ. ديگري بيابم

به خانه يكي از نزديكانم كه تنها ! اند جاي ديگر در آن جا پناه گرفته فهميدم دو رفيق بي. بگذرانم
رنگ رخسار و زنگ صدايم . ي احوالپرسي خانه نسبتا امن در فك و فاميل خودم بود رفتم، به بهانه

ترجيح دادم ! عبدالعظيمي هم براي ماندنم نكردند شان كرد كه حتي يك تعارف شاهآن چنان نگران
تا غروب هنوز راه بود اما هيچ جائي برايم باقي نمانده بود . خودم را سبك نكنم و راه رفته را برگردم

تق . گوشي را برداشتم و زنگ زدم. به اولين تلفن عمومي كه رسيدم پايم سست شد. تا امتحان كنم
گفتم ! فهميدم كاكا خودش گوشي را برداشته است. لفن كه در آمد از صداي سكوت آن آرام گرفتمت

  .به همين راحتي! گفت بفرما خانه. خواستم ببينمت مي
اما هنوز مثل سنگي وزين در خانه . منصور آن روزها خودش بيش از من در خطر دستگيري بود

هنوز تا ! ي خاص خودش داد، گرچه با شيوه جواب ميكنار همسر و فرزندانش نشسته بود و به تلفن 
  .هايش را بگيرد و به آن سوي مرزها بگريزد خيلي فاصله داشت روزي كه ناچار شود دست زن و بچه

ام سراغش، چون ترديد نداشتم كه هم اين را  جائي آمده الزم نبود به او دروغ بگويم كه از بي
اين هم يكي ديگر از . پرسش دستپاچه كننده رو به رو كندداند و هم غيرممكن است مرا با اين  مي 

ات را بر زبان  ديد نگراني وقتي مي. ماند تر به حرف زدن مي آن نوع كاربرد سكوت بود كه بيش
دار شدن  اي، بيش از خود تو نگران جريحه ترسي ديگران بفهمند ترسيده آوري چون مي نمي

  . شد احساساتت مي
ي كاكا بروم، هر منتظر  يم وقتي در صف اتوبوس منتظر بودم تا به خانهگو كمترين اغراق مي بي

  . ديدم ديگري را پاسدار، و هر رهگذري را بسيجي مي
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لبخند گرم و آغوش بازش وقتي جلوي در آپارتمان كوچكش به استقبالم آمد دنياي ترسناك 
رماي تنش سردي ترس را از تر از هميشه بغلش زدم تا با گ محكم. دور و برم را قدمي به عقب راند

بعد شامي هم با خانواده . ساعتي نشستم و كمي از اين طرف و آن طرف گپ زديم. وجودم برانم
اين را به همان راحتي گفت . ترم توانم بمانم اگر راحت خورديم، و وقتي پا به پا شدم بروم گفت مي

. ش مثل نگراني مسري استآرام. گفت كه يك سال پيش از آن، وقتي هنوز در خطر نبوديم، مي
آن قدر راحت گفت كه انگار داشتم . گفت سالم برسان ولي نگفت به كي. گفتم بايد بروم كاكاجان

تر از  دم در، دوباره در آغوشم كشيد و با گرماي تنش سرماي ترس را باز هم بيش! رفتم ام مي به خانه
  .تنم گريزاند

آن  منصور بي. نظورم همين روز به خصوص بودكنم م وقتي گفتم آن روز را هرگز فراموش نمي
ام مثل خود او پيش  تري نيافته كه حرفي بزند از من خواسته بود به خانه برگردم و تا وقتي جاي امن

تر از  فعال جائي امن. گرچه چيزي بر زبان نياورده بود اما راست گفته بود. همسر و فرزندانم بمانم
دستكم اعتماد به نفس . تر بودم ستگير شوم در خانه خودم سنگيناگر قرار بود د. خانه خودم نداشتم

يافتم و با تميز قائل شدن ميان مردم جامعه و مشتي پاسدار و بسيجي  ام را باز مي از دست رفته
  .ديدم دنياي دور و برم را تا اين حد خصمانه نمي

منتظر بودم، بر  در صف اتوبوس  گويم كه وقتي براي برگشت به خانه بي كمترين اغراق مي
  . ديدم خالف ساعتي پيش از آن هر منتظر ديگري را دوست، و هر رهگذري را رفيق مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جنگ زمان
  يابد هاي شما تداوم نمي بدون ياري

  آن را مشترك شويد 
  و اشتراك آن را به دوستان و آشنايان خود

  .دكنيپيشنهاد 



 

  نسيم خاكسار
  روييدن آن سوتر از فصول

  
  

وقتي / و چهارسوها را/ رويي مي/ كه آن سوتر از فصول/ توئي تنها
  *كني تر مي فراخ/ خو كرده است/ كه چشم به اين سكون و مدار

  
ام، گفتن و نوشتن از او برايم  زماني كه در سوگ خودكشي برادرم منصور نشسته ي در اين لحظه

كنم از يك سو او را  منصور فكر ميوقتي به . با اين همه انگار ناچارم از گفتن. زياد آسان نيست
اش از كودكي تا بزرگي  هاي زندگي ايم و دوره ها با هم زندگي كرده بينم كه سال چون برادري مي
كنم كه در نوشتن شعر به  از سوئي ديگر به او چون شاعري نگاه مي آيند و برابر چشمم مي

پس صحبت از او را دو . سر گذاشته بودهائي را پشت  استقاللي در زبان و انديشه رسيده بود و دوره
تر از خودش و  دهم به نگاه يك برادر به برادر بزرگ يك بخش را اختصاص مي. كنم بخش مي

  . هايي كوتاه از او و بخش ديگر را به شعر او خاطره
  
  منصور برادر و راهنماي من - 1

به نقل از مادر و . مجله بودمنصور از همان دوران كودكي و نوجواني شيفته و عاشق خواندن كتاب و 
شدند كه خودش را  كردند و بعد متوجه مي شد كه براي چند ساعتي در روز او را گم مي پدرم گاهي مي

هاي عمويمان را  گذاشتند قايم كرده و كتاب هاي تا شده را بر آن مي باالي كمدي كه رختخواب
هست وقتي من هشت ساله بودم و او دوازده  يادم. شان برداشته بود خواند كه دزدكي از از سر طاقچه مي

ها دو نفر از  در همان وقت. خريد را هر هفته مي اميد ايرانو  كاويانهاي هفتگي  ساله، مجله
را  ترقييا  مصور تهران وسپيد و سياه هاي  نامه هاي محل را هم تشويق كرده بود هفته بچه

اين دست به دست كردن  ي گاهي وظيفه. كردند مي ها را بعد از خواندن با هم معاوضه اين مجله. بخرند
هاي آبادان براي نخستين بار براي تشويق  وقتي در مدرسه. افتاد ها به دوش من مي يا گرداندن مجله

ها بود،  هاي اهدائي خانواده تر آن هم از كتاب كتاب، كتابخانه راه افتاد كه بيش ي آموزان به مطالعه دانش
هاي جك لندن به  كتاب. هايي را براي خواندن قرض بگيرم كرد چه كتاب ميمنصور من را راهنمائي 

هاي انتخابي او بود، به ياد  را كه از كتاب كلود ولگردشفرامرز برزگر و ويكتور هوگو و  ي ترجمه
منصور از اين جهت معلم و راهنماي من به . در واقع او بود كه شوق كتابخواني را در من زنده كرد. دارم
  .ت بودادبيا

. هاي سياسي بود اي از تاريخ ما گذشت كه سرشار از تالطم نوجواني و جواني منصور در دوره
طبيعي بود كه اين . ي پيش از كودتاي بيست و هشت مرداد سال هزار سيصد و دو و بعد از آن دوره

. نگيني بگذارددانستن بود تاثير س ي هاي سياسي و اجتماعي روي وجود او كه تشنه فضاي داغ از مبارزه
زده، ورق كهنه و  اي حلبي و زنگ من خودم شاهد بودم كه بعد از كودتا منصور روزي از جوف صندوقچه
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 ي شعري كه از همان وقت تا حاال در حافظه. اي را درآورد و از روي آن شعري خواند زرد رنگ روزنامه
  . دانم شاعر آن كيست و هنوز نمي. من حك شده است

  .شرف شدن و چه درخشان است تا به آخر با شرف ماندن چه آسان ست بي
  .خواندند اين تكه شعر را منصور و برادرم ناصر بارها يا هم مي

به سبك و سياق . منصور در همان نوجواني با شعرهاي نيما و كارهاي صادق هدايت آشنا بود
به دوستان كارگر برادرم  ها را تر آن اش، شعرهائي نوشت كه بيش شعري نيما، در همان آغاز شعرنويسي

  .ناصر تقديم كرده بود
به . نوشت منصور در همان نوجواني به قواعد كالسيك شعر فارسي مسلط بود و رباعي و غزل مي

فرستاد كه  اميد ايران ي براي چاپ براي مجله 36يا  35هاي  هايش را در سال ياد دارم يكي از رباعي
عاصمي در . شعر خوانندگان چاپ كردند ي آن را در صفحه ها سردبير آن محمد عاصمي بود و آن وقت

توضيحي كه باالي اين شعر نوشته بود، شاعر جوان را به دليل انتخاب مضموني سياسي در شعر هشدار 
منصور همان . هايي ديگر بپردازد داده بود و پدرانه يا برادرانه نصيحت كرده بود كه بهتر است به موضوع

اي  نشريه. را راه انداختهنر و ادبيات جنوب ادبي  ي نشريه 1345د در سال دانن طور كه همگان مي
اي از نويسنده و شاعر در آن خطه تاثيرهاي فراواني  گيري و به هستي درآمدن موج تازه كه در شكل

اكبر ميرجاني يكي . اي دارم كه شايد براي برخي جالب باشد از روزهاي انتشار اين نشريه خاطره. داشت
يسندگان و همكاران اين نشريه عادت داشت نقدها و كارهاي خود را با اسم مستعار الف بهرنگ در از نو

اي از صمد بهرنگي به دست منصور  پس از چاپ شدن يكي دو اثر از او، روزي نامه. نشريه چاپ كند
ر خود رسيد كه دوستانه اعتراض كرده بود مگر اسم قحط است كه فالني اسم واقعي او را اسم مستعا

  .كرده است
هاي شبانه  ي ابتدائي تحصيلش را در كالس دوره. منصور از ده سالگي تا روز مرگش كار كرده بود

  .تمام كرد
خواست باري روي دوش خانواده بگذارد هيچ  تحصيل در دبيرستان چون نمي ي او در تمام دوره

داد و  اش گوش مي انهاي دبير سر كالس با دقت به حرف. اش را نخريد هاي درسي وقت كتاب
هاي درسي رياضيات، فيزيك  جزوه. كرد ها را در دفتري تميز پاكنويس مي بعد آن. داشت يادداشت بر مي

او هنگام تحصيل با استفاده از همان . مندان زيادي داشت هايش عالقه و شيمي او بين همكالسي
شد، به آنان  رفت و آمدهايش ميگرفت و با دريافت مبلغ ناچيزي كه خرج لباس و  ها شاگرد مي جزوه

  .داد درس مي
صنعت نفت  ي اش در بانك تهران در كنكور دانشكده آغاز كار كارمندي 39يا  38منصور در سال 

شدگان  من خودم به دانشكده رفتم و نام او را در فهرست قبول. نويسي كرد و قبول شد در آبادان نام
اي كه با او  به تحصيل در آن دانشكده نشد زيرا در مصاحبهمنصور اما موفق . ديدم و به او اطالع دادم

  .داشتند او را رد كردند
، منصور با اين كه يار و همراه بسياري از نويسندگان و 48مان از زندان در سال  بعد از آزادي
هاي ادبي نشان  چنداني به چاپ آثارش در نشريه ي شان بود ديگر عالقه هاي ادبي شاعران در فعاليت

اش در بانك تهران، در بنياد گذاري  شايد كمتر كسي بداند كه منصور به دليل موقعيت شغلي. داد ينم
انتشارات آرش در تهران در سال پنجاه يا پنجاه و يك به مديريت هرمز رياحي، همراه دوستي ديگر كه 
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نيز دريغ نكرد،  ها به سعيد سلطانپور از همين نوع كمك. اي داشت ام سهم عمده نامش را از ياد برده
  .در سالن تئاتر دانشگاه تهران بود هاي سيمون ماشار چهرهوقتي سعيد در كار اجراي نمايش 

به دليل محبويبت . كرد به تهران منتقل شد در همان بانكي كه كار مي 1350منصور در سال 
ك تهران افتاد و فراوانش بين كارمندان بانك تهران به فكر تشكيل اتحاديه يا سنديكاي كارمندان بان

هاي آن به  نهادي كه سبب شد بسياري از كارمندان بانك از طريق فعاليت. موفق به ايجاد آن شد
داخلي هم منتشر  ي هاي همين سنديكا يك نشريه در پيوند با فعاليت. مند شوند ادبيات و سياست عالقه

زد و  ريزي هم به ادبيات ميها گ در همان نوشته. نوشت هاي آن را خودش مي تر مقاله كرد كه بيش
  .آورد هائي هم از نويسندگان و شاعران معاصر ايران و جهان مي قول

دو سالي بعد از افتادن من به زندان، منصور كارش را در همان بانك به لندن منتقل  1354در سال 
در هاي سياسي روي آورد كه صحبت از آن پهناي وسيعي را  كرد و از آن پس يك سره به فعاليت

از زندان تا تبعيد است با همراهي سعيد سلطانپور و  ي ها تشكيل كميته اين فعاليت ي از جمله. گيرد برمي
  .چند تني ديگر

اي بعد از آزادي من از زندان اهواز به  وزيري بختيار و يكي دو هفته نخست ي منصور پيش از دوره
در چشم من منصور كبوتر آشيان گم . ردممان را در آبادان خودم روي او باز ك در خانه. وطن برگشت

  .مضطرب بود و گيج. اي را كه آشيانش بود يافته باشد نمود كه ناگاهان بام خانه اي مي كرده
  .اي آن جا پنهان بود مان برديم و براي يك يا دو هفته يكي از نزديكان ي او را شبانه به خانه

ي او انگار همان  اندوخته. كرد ذخيره نمي كرد چيزي براي خودش منصور با اين كه هميشه كار مي
اي را كه در آبادان داشتيم و من و خواهران و دو برادرم در  خانه. دويد ها مي پاهاي الغرش بود كه با آن

خانه را بعدها به . با وامي كه از بانك گرفته بود خريده بود 46كرديم، منصور در سال  آن زندگي مي
  .يكي از خواهرانم بخشيد

اش به اسم خواهرم برايش  خبر از او با پول بازنشستگي از انقالب، دوستانش در بانك تهران بي بعد
اش خرج  هاي سياسي درنگ در فعاليت دانستند اگر پول را به او بدهند بي ها مي آن. اي خريدند خانه

 ي ادامه اي بود كه منصور بعد از ازدواجش با عشرت مرسلي و و اين خانه همان خانه. خواهد كرد
. كرد اش در تهران تا پيش از فرارش از ايران به خارج از كشور در آن زندگي مي هاي سياسي فعاليت
  .اي كه بسياري از دوستان شاعر و نويسنده از آن خاطره دارند خانه

را راه انداختيم، منصور همراه من و محمد مختاري،  بيدارانادبي  ي نامه ، وقتي فصل61در سال 
نور و  تن، فرامرز طالبي، قدسي قاضي زاده، حسين اقدامي، شمس لنگرودي، اميرحسن چهل هرضا عالم

شاعران و نويسندگان ديگر از اعضاي شوراي سردبيري و از همكاران ثابت آن بود و در برخي از 
  .هاي آن شعرهائي از او چاپ شده است شماره

چه در وطني هايش،  دويدنبه كردم و  مي هرگاه به او فكر. نشد كه روزي او را در استراحت ببينم
اين برادر، اين كاكاي چه هنگام  پرسيدم كه هرگز وطنش نشد و چه بيرون از آن، از خودم مي

  .گيرد آرامش ميچه هنگام و براي نفس تازه كردن نشيند  جائي ميناپذير من،  خستگي
  

  هاي شعر او منصور خاكسار ِ شاعر و ويژگي  – 2
متفاوت  ي توان به دو دوره كسار را از نظر ساختاري و مضموني و نوع زبان آن ميشعرهاي منصور خا

. كند اي كه منصور در شعرهاي اجتماعي خود از نمادهاي سياسي  استفاده مي نخست دوره. بخش كرد
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ها را متأثر از برخي از  توان آن اي است كه مي تصويرسازي و به كارگيري نماد در شعرهاي او به گونه
هاي نيما كه  البته اين گونه تصويرسازي. هاي نيما يوشيچ و نمادهاي سياسي او در شعر ديد ويرسازيتص

براي نمونه . با يك نوع پيچيدگي نيز همراه است ريشه در تصويرسازي شاعران پيرو سبك هندي دارد
گونه آغاز  يكي از شعرهاي سياسي نيما اشاره كرد كه اين پادشاه فتحتوان به شروع شعر بلند  مي
  ./كاين سياه سالخورد انبوه دندانهاش مي ريزد/ در تمام طول شب،: شود مي

در اين تكه از شعر نيما با اين كه به  "هاش ريختن دندان"و  "سياه سالخورد"و "شب"هاي  واژه
كنند، همه معناهاي نمادين و  ها براي دميدن روز اشاره مي شبي تيره و طوالني و فروريختن ستاره

هائي  شعرهاي آغازين منصور در ده چهل و پنجاه در اختيارم نيست اما با اشاره به تكه. اسي نيز دارندسي
ها و  توانم به چند نمونه از اين گونه تصويرسازي مي قصيده سفري در مهاز شعرهاي او در كتاب 

  .نمادهاي سياسي در شعر او اشاره كنم
   يا/ و جاذبه هاي عشق در من است/ رگهاي  سرخگويي صالبت گلب/ كنم با بادبان صبح سفر مي

 ي او كه در فاصله ي يا در يكي از شعرهاي اوليه   خورند ميوه مي/ از شاخه مقدر شب/ و پتيارگان مرداد
  : نويسد نوشته است مي 1339و  1338هاي  سال

انتظار  شمچ/ من نيز/ در انتظار غرش طوفان/ او تشنه باران/ ست هم پيمان ديري/  من و صحرا
  .بي پايان/ گير و طوفاني عالم/ بارشي از خون

  .از اين نمونه تصويرها و نمادها در شعرهاي سياسي و آغازين منصور فراوان است
طوالني تبعيدش بعد از انقالب و مهاجرتش به آمريكا، منصور  ي در طي زمان و به ويژه در دوره

شعرهاي در . گيرد و نمادها در شعرهايش فاصله ميكم كم از به كارگيري اين گونه بيان و تصويرها 
هايي  يك انسان يكه و مشخص با حس ي گشايند و كم كم چهره تبعيد او، جهان ديگري را براي او مي
انساني كه در شهري مشخص و در مكاني مشخص زندگي . شود قابل لمس در شعرهاي او پديدار مي

اي دعوت  و خواننده را براي لحظه. اند يت و قابل لمساشياء پيرامون چنين انساني قابل رو. كند مي
كنند كه بايستد و به او و به اشياء پيرامون او نگاه كند، آن گاه به سرگشتگي، حيراني و اضطراب  مي

آغاز اين نوع زبان مستقل در  ها لس آنجلسيشعرهاي دفتر . انسان تبعيدي درون شعر راه يابد
  .كارهاي او ست

اي  تا  سايه/ مهماندارم كو/ و گامهايم فرسوده  است/ خوابگردي مهاجرم/ بگذارم پا بر كدام جاده
  :يا در اين شعر /  تعارفم كند

كه هيچ / مانم زده مي به دفتري ورق/ ام كرده است برهنه/ و آفتاب زمستان/ ام به جزر دريا خيره
با / شوم جهان بدجوري تلفظ مي اين منم كه در/ نگاه كن  :يا در اين يكي ديگر   / چيزم پنهان نيست

  .اند حاشايش  كرده/ و روزي ديگر/ روزي تائيد/ اي كه ي فرسوده شناسنامه
. شود كشف خودش چون يك انسان در تبعيد مي ي با اين نوع شعرها منصور خاكسار وارد عرصه

اييد و اي است كه روزي ت و اگر هم وجودي دارد در شناسنامه. وجودي كه هيچ چيزش پنهان نيست
تواند  سايه كه هم مي. اي را دارد شود، انساني كه از مهماندارش تقاضاي سايه روزي ديگر حاشا مي

سايه شده  فردي كه بي. پناهي باشد در برابر آفتاب برهنه و هم از گم شدن آن از فرد خبر دهد جان
اين نوع نگاه با نگاه  و. نگاه شاعر به انسان تبعيدي در اين گونه شعرهايش نگاهي است جهاني. است
  .گيرد آميزد و در يك صف قرار مي تر نويسندگان و شاعران جهان در تبعيد درهم مي بيش
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آورد و در  در آزموني ديگر مي آن سوي برهنگيمنصور همين زبان و نگاه را در كتاب ديگرش 
تي ديگر به نظاره و اي فرهاد به شيرين، انسان را در موقعي گيري از عشق افسانه اين آزمون با بهره

نظاره و مراقبتي كه به آفرينش چنين سطرهاي شگفت انگيزي در شعرهايش . نشيند مراقبت مي
  :انجاميده است

  و زندگي را/ كه رو به رويت به زشتي آويخته است/ اين آينه را...!/ بشكن/ كوهكن... آي 
كه در روياي / افقي ناخوش /با عشق بيگانه است/ كه اين صدا./ سپرد ها مي ي تقويم به سفسطه
  ./ كند شب و روز تازه مي/ و كفن ها را/ خزد خفتگان مي

در اين شعر  "فرهاد"هايي روشن و قابل لمس براي نماياني جان  گرايانه كه با واژه اين نگاه آرامان
آن را واري يافته است در روند زندگي منصور با جان او چنان درآميخته شد كه بيرون از  پديداري صخره

ها  ديد كه زيستن در آن گويي هيچ معنائي برايش نداشت جز به سفسطه تقويم ديگر افقي ناخوش مي
عبارتي كه با همين لفظ و معنا ده سال پس از انتشار اين كتاب، در ياددداشتي كه با عنوان . دل سپردن
نوشت رفت كه  منصور هم چنان كه در شعرش. از خود به جا گذاشته، مكرر كرده است كالم آخر

فراخ / خو كرده است/ وقتي كه چشم به اين سكون و مدار/  چهار سوها را"برويد تا  "آنسوتر از فصول"
  .كند "تر

  2010آوريل 
  :تر از فصول نوشت جستار روييدن آن سوي پي

 .  آمريكا. انتشارات هزاره  2000چاپ اول سپتامبر  آن سوي برهنگي، از مجموعه شعر * 
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  نژاد ناصر رحماني
  شبنم غمگين

  
ر زده از خب لرزان، حيرت. كنم هاي شعرش جسست و جو مي كتاب ي همنصور را در تورق مضطرب و شتابزد

دانم كه  فقط مي. دانم چرا خشمگينم درستي نميه ب. هولناك، مضطرب و با اندوهي كه طعمي از خشم دارد
ذهنم سخت . حواسم جمع نيست. هدف اين خشم منصور نيست، شايد هدف اين خشم خود من باشم

تدا تا پايان، بر توانم شعري را از اب قرارم و نمي توان در اين لحظات آرامش داشت؟ بي مگر مي. آشفته است
آرام منصور با همان لبخند هميشه مهربانش، اما با چشماني غمگين، از  ي هچهر. قراري طبيعي، دنبال كنم

آن لبخند و . باور كنيد چنين بود. گفتم با لبخندي مهربان اما چشماني غمگين؟ آري. رود برابرم كنار نمي
. منصور آشكارترين ويژگي او بود ي هلرزاند، هميشه در چهر نگاه مهربان، همراه با اندوهي كه قلب آدمي را مي
  .و اين هر دو، نشان از معصوميت او داشت. توان توصيف كرد منصور را جز با آن نگاه مهربان، اما غمگين نمي

از هر . گردم از اين شعر به آن ديگري، و از اين كتاب به آن يك برمي. دهم به جست و جويم ادامه مي
خواهم در اشعارش، در كالم او  منصور را مي. جوي منصورم در جست و. خوانم ، بندهايي ميشعر سطرهايي

ه شود، اما من ب ها چيزهايي از منصور يافت مي تر آن در بيش. اش بيابم ترين لحظات تنهايي و در محرم
هاي  خر سالاز اولين ديداري كه در اوا. شناسم مان مي دنبال منصوري هستم كه در چهل سال عمر دوستي

  .شناختم پيش تر از او، نسيم را مي. ، در تابستاني كه از جنوب به تهران آمده بود، با هم داشتيم40
: گويد ، مياز سحر خيزانآخرين كتاب شعرش  ي همنصور، در مقدم. گردم هايش برمي به كتاب

 اش آزاد از دستورها همگاني ي انساني و ديدار از آدمي كه در هستيِ براي بازگرداني سرافرازي پايمال شده"
  1".بايد از گنداهاي فراواني درگذشت ست مي

او شعر را  2"توان يافت؟ در رساندن اين دريافت، مي - جداي از شعر  - كدام افزار كاري": كند و بعد اضافه مي
  .بيند د ميچنين پناهگاه جان دردمند خو نه تنها همچون ابزاري نيرومند براي افراشتن قامت انسان، بلكه هم

  3".كلمه است/جهانم/دانم مي": سروده است ها آنجلسي لسدر 

ها را  شب /و لحظه به لحظه/ پرسه در خويش ي هبا وسوس": سرايد و باز در جاي ديگري مي
  .و با تعابير ديگري در جاهاي ديگر 4".ام و قلمي كه بر پيشاني فشرده /بافنجان چاي /ام شمرده

، "شعر"و يا به تعبير ديگري از خود او،  "قلم"، "كلمه"، يعني "افزار كار"ن رسد كه اي نظر ميه اما ب
نظر ه زا، ب مرگ، و نيروهاي مرگ. براي او تأمين نكرد انه تنها جهان، كه پناهگاه يا مأمني كوچك حت

قدر  چون كلمه، هر قدر برانگيزاننده و برافرازنده، هر اند و افزارهايي هم رسد كه در جهان ما غالب مي
هاي  ي بيزاري و اتاق فرمان گاه زاينده- دست"توانند بر اين نيروهاي ويرانگر، اين  دهنده، گاه نمي تسكين

  .غالب شوند 5"بيشمار آن
اي  پرنده"چون  ، هم"اش به تاراج رفته آن چه تا كنون از آدمي در گذر تاريخي"منصور براي شناخت 
براي پي "جست تا  در واقع رازي را مي "را خونين كرده است تيري ناروا بالش كه از هر مرزي پر كشيده و

  .او را ياري دهد 6"ريزي جهاني نو
تري  ، با دقت و حساسيت بيشها آنجلسي لسويژه اشعار او در ه اخير منصور، ب ي هاگر شعرهاي ده

  .ها شنيد الي بسياري از سطور آنه ب شد از ال شد، آواي مرگ را مي خوانده مي
بريم، و اين بيرحمي و خشونت روزگار، ما را كرخت و چغر كرده  سر ميه بيرحمي ب ي هنما، در زما
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حس كرده؛ واال چگونه ممكن است اين كلمات  است؛ اين بيرحمي احساسات انساني ما را خمود و بي
  :روشن و صريح، اين آواي آشكار مرگ را نشنيد

  7.نم نيستبازگشتي در آمد/ نمود از حكايتم مي/ آمدم روزي كه مي

  8.ريخت/ شب/ تا صبحدم كه/ كابوس بود همنفس من :گويد جا كه مي و يا آن

چون  دهد، آيا اين آخرين سخنان، كه هم اگر هيچ يك از اين اشارات روشن به ما هشدار نمي
  :كرد؟ بايست ما را بيدار مي منصور است، نمي ي هوصيتنام

كه از خواب فراموشي / اما بايد پلكي باشد/ .اند يختهصدا گر و بي/ اند چون پيكري كه بر طناب آويخته
  9.ريزد فرو مي/ ات عينك ازپشت/ ي خوني كه و باريكه/ تدارك تدفين تو/ ترين هم در هراسناك آن/ برخيزد

قدر سنگين و تنبل شده  ترين واقعه، آن در هراسناك ا، حت"كه از خواب فراموشي برخيزد"گويي پلكي 
  .يابد در نميكه مرگ عزيزان را هم 

  آوا چه؟ - شان تلنگري نيستند، اين خشم بلند صراحت ي هاگر هنوز اين سخنان با هم احت
حتا اگر از دهان / دريده شود/ تقديسي ي هو پرد/ ها را برآشوبد سكوت/ برگ –اين دو پاره / بگذار

  10.نگريزد/ تا بندي از نگاه تو/ هاي مرگ و با واژه/ مرده

ايستيم  ها، با لختي مي گيرانه در برابر اين مرگ تفاوت و سهل فته كه اين چنين بيراستي بر ما چه ره ب
  آوريم؟  نمي و جز آهي از تأسف بر

ترين قلمرو اين  ، با ايجازي شاعرانه، خوفناكاز سحرخيزانخود،  ي همنصور، با آخرين سرود
 12در شكم هيوالدر  1981در سال  11گونه كه جك اَبوت گذارد، همان را به نمايش مي "گاه- دست"

ي ديگري است كه اين بار در شكم هيوال، از سحرخيزان. نظام زندان اياالت متحده را عريان ساخت
  .توسط شاعر ايراني، منصور خاكسار، سروده شده است

، عليه نظام "گاه- دست"ست از منصور عليه اين  اي قول يكي از دوستان، دفاعيهه ب از سحرخيزان
پذيرترين انسان رفته است، چرا كه منصور كسي  ترين و آسيب دفاع ترين، بي ه بر معصومو فرهنگ ظلمي ك

  .پايي جهاني مهربان ايثار كرد زندگي براي بر ي هبود كه هستي خود را تا آخرين لحظ
  :آن، منصور ي هيابد كه زندگي سرايند گونه پايان مي همان از سحرخيزان

  13.شبنم/ كند ي تر مي سفر با ديده/ سحرگاهان

                  
   :نوشت جستار شبنم غمگين پي

  .، نشر هزاره2010، چاپ اول، مارس 5. از سحرخيزان، پيش گفت، ص - 1
  .همان - 2
  ، چاپ اول، نشر دنا، سياتل، واشينگتن، تاريخ ؟25. لس آنجلسي ها، ص - 3
  . 41. لس آنجلسي ها، ص - 4
  ,5. از سحرخيزان، پيش گفت، ص - 5
  .، نشر هزاره2000رهنگي، پيش گفت، چاپ اول آنسوي ب - 6
  ,38. لس آنجلسي ها، ص - 7
  .، نشر هزاره1997، چاپ اول 42. فارسي، ص/تا آن نقطه، انگليسي - 8
  ,39. از سحرخيزان، ص - 9

  .همان - 10
11 - Jack H. Abbott  
12 - In the Belly of the Beast  
  .54. از سحرخيزان، ص - 13



 

  عباس خاكسار
 منشور شعر و زندگيدر 

  
ي  و پرده/ ها را بر آشوبد سكوت/ برگ ي اين دو پاره/ بگذار

تا / هاي مرگ و با واژه/ حتا اگر از دهان مرده/ دريده شود/ تقديسي
 *. نگريزد/ بندي از نگاه تو 

                     
  .پذير و ردزدني است امكان در نگاهي كلي، بازيافتن منصور، در سه گذر زماني از طريق آثارش، تا حدودي

هاي  مرداد و در فاصله سال 28بعد از كودتاي  ي هاي اواخر دهه سال ي ـ گذر آغازين، در برگيرنده 1
  .خورشيدي 1357تا  1336

  .خورشيدي 1370تا  1357هاي  ـ گذر دوم يا ميانه، سال 2
رگ خودخواسته شاعر م ي و لحظه 1388تا اواخر اسفند  1370هاي  ـ گذر آخر، كه شامل سال 3

  .شود مي
شعر  ي ؛ با شاعر جوان و ميانه سالي رو به روئيم  كه با شور و احساسات در جادهدر گذر آغازينـ 1

مرداد، در هيجده يا نوزده سالگي متاثر از  28و زندگي قدم گذاشته و درفضاي سياسي بعد از كودتاي 
سرايد كه بازتاب شوريدگي و  عرهايي ميداري، ش شكست جنبش ملي و سياست تهاجمي نظام سرمايه

چاپ  ترقيو يا  سپيد و سياهي  در مجله 1336آخر   او در شعري كه به گمانم در سال. جواني او است
  : سرايد كرده با خشم  مي
انتظار  چشم/ من نيز/ در انتظار غرش طوفان/ باران ي او تشنه/ پيمان ديري ست هم/ من و صحرا

  .بي پايان/ گير و عالم طوفاني/ بارشي از خون
شان در  داند كه هستي اي مي منصور در اين گذر آغازين، همواره خود را سخنگوي مردم ستمديده

. ها دزديده شده است آن ي مردمي كه نان، فرهنگ و آزادي از سفره. مناسباتي ظالمانه به تاراج رفته است
شعري كه در . ازتاب چنين فضائي استچهل سروده شده، ب ي هاي آغازين دهه كه درسال نوروزشعر 

  : شد ها دست به دست مي هاي نوروزي درجنوب براي سال كارت تبريك
اين شاه جشن رسمي / جام جم/ زنم تكبير مي/ بر سر اين بام  ويران/ چون موذن/ مقدم نوروز، ناميمون

/ مقدمت، ناشاد/ نامباركاي بهار  /جوشد از بيداد به چشم آدمي مي/ تا نياز نان./ زيب يال بيوراسب پير/ تحقير
  .مبارك باد/ اكنون/ عيدتان/ تا بگويم/ بفشرم با شوق/ ها را من كدامين دست

هاي آن  يابد كه نشانه تري در نگاه و زبان دست مي چهل به پختگي بيش ي هاي دهه منصور در ميانه
و زباني كه به سمت يك نگاه . گر است به شكلي بارز جلوه هنر وادبيات جنوبادبي  ي در نشريه

. ها حضور دارند تر در آن كند و عنصرهاي خلقي و مردمي به شكلي پيچيده تشخص در شعرهاي او ميل مي
در جنگ جنوب ـ  1345كه بازتاب قيام سي تير است و درمرداد  ها مسيرلحظهها را در شعر  اين ويژگي

  :توان به روشني ديد ـ چاب شده است مي هنر و ادبيات جنوب
يا به نقش / يا نبات/ من به سنگ/ حالتي خمود داشت/ هاي چرخ كه دنده/ اي يا به لحظه/ من به روز

خون ..../ خون گرم / طپيد ئي كه در بسيط خويش مي من به خاك تشنه/ كه ساعتي نمود داشت/ آدمي
اينك از / سرود بود هر اشارتي براي خويشتن/ هر عبارتي رسا.../ ئي صريح  هر نشانه/ كه رود بود/ اي زنده
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فقيري از  ي در سكوت لحظه/ مان ي حيات از سكون خالي از حماسه/ شهر تو ـ....ـ شهر من / فراز شهر
  تيرماه    ها، لحظه  .ام به حالت درود ايستاده/زمان

هنر و ادبيات  3 ي اي كه به صورت مقدمه و حرف سردبير ، همان سال در شماره يا در قطعه
  :نويسد مي آورده است، جنوب

اي در عالم ادب به ضرورتي تعبير  كه هر حادثه/ و انزواطلبي انسان موجود/ تفاوتي قرن بست بي در بن
كه / ها تا مرز غرابت آدم/ ... و مسير گريزها را دنبال كرديم/ ترديد ي نشستيم يك چند در ميان پيله/ شد مي

/ هاي به سقف آويخته چاره ، در ميان دست اما بي/ با همان مهابت نمايش/ نقش ستون سنگي معبد را داشتند
نقش ستون سنگي معبد را / ... بايد با منطق استغاثه در آميخت؟/ ... در مسير گريزها/ اينك اي دوست، درنگي

ي  اخته ـ از شيخ پاكب/ اند كه راهي نيست دير گاهي ست به باورمان داشته/ يا راهي ديگر جست؟/ داشت؟
راهي به سوي / ترديد ي ما از ميان پيله/ شك هست اما هست، بي./ اودانه شاعر امروزمانچراغ به دست ـ تا ج

  .ايم اين ره آخر بريده
سياسي به  ي هاي مبارزه نگريست؛ حتا آن هنگام كه در راه منصور همواره با دوربين شعر به جهان مي

. بر گرفته از سكوت، صبوري و صداقت منشي. مند بود شعر در او ذاتي و منش. هاي مختلف پاي نهاده بود شكل
  .كرد آورد در شعرش جاري مي آن چه را او در پيوندهاي روزانه به زبان نمي

هائي كه در جان و  خشم زخم. جان و جهان وجود شاعر او با جهان شعر ـ شعريت ـ گره خورده بود
كردند و  سر باز مي  - ها  مهها، شعرهاي كوتاه و بلندش ـ منظو ها و دو بيتي نشست در غزل جهان او مي

  . گذاشتند جهان دردمند او را به تماشا مي
ها،  هاي مداوم آن منصور بعد از زندان و تبعيد از آبادان به اهواز، به سبب فشارهاي ساواك و مزاحمت

  .شود چهل را شامل مي ي هاي دهه مدتي درانزوا نشست، كه اين دوره اواخر سال
هائي كه در فضاي  سالي، با انتقال به تهران و متاثر از دگرگوني در ميان پنجاه، ي او در اوايل دهه

گيري از بينش سياسي گذشته، به خلق آثاري پرداخت كه  سياسي و تاريخي جامعه ايجاد شده بود و فاصله
 ي و منظومه خون ي كارنامههاي تبعيد در چاپ كتاب شعر  كمتر مجال بيروني يافتند و در سال

كنم كه به سبب  غزلي اكتفا ميدر اين مورد تنها به . اند گيري قابل ردزدن و پي... و ل سرودهاي جنگ
هاي چهل و نه يا پنجاه بعد از آزادي  غزلي كه در سال. ها در خاطرم مانده و حك شده است تكرار در آن سال

  : ها است از زندان سروده شده و متاثر از فضاي آن سال
  اي نگين هزاران ترانه است  هر بوسه/ انه استگاه سبز تو چشم زم تا بوسه

  تصوير نامرادي هر تازيانه است  / زيبائي غرور تو نازم، كه تا ابد
  با ما در اين  رهاشدگي، جاودانه است / عشقي هميشه باد كه اين سرسپردگي

  ياران نشانه است  ي ها به شانه اين رشته/ كند زنجيرهاي شانه، گراني نمي
  شب را درخش خوني تو زيب شانه است / ي سحر مت استادهروي؟ قا اي سرخ

      .پناه نجيب جوانه است تا خاك، جان/ هاي رشيد بهارگاه سبزينه، ساقه
در اين گذر، منصور در عبور از احساسي مردمي و خلقي، تا رسيدن به تشخصي خاص،  گذر ميانه؛ـ  2

خلق و سرزميني است كه از  ي د، همواره سرايندهگير اش را در برمي آغازين به ميانه ي كه گذر از دوره
تازد و در انتظار  شاعر در اين گذار هم، همواره به شب مي. هائي عميق بر جسم و جان دارند استبداد زخم

يافته و گاه نمادين، خروسخوان بيداري خلق و تاريخ در  دميدن صبحي تاريخي، با زبان صيقل
  :شود اش مي بندكشيده
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  ام من شوريده تر از جان سحر آمده/ ام من تر آمده زده بار دگر مي يك
  ام من پرخاشگر از قعر خطر آمده/ ي شبگير ي واگويه پيگيرتر از زخمه

  ام من  ناگفته پذيرشگر سر آمده/ سر در قدم صبح اگر باد پذيرام
  ام من بر پيكر شب همچو تبر آمده/ تا طرح نوي بفكنم از مقدم خورشيد

  ام من ي جام دگر آمده زده حسرت/ با تلخي بدرود ميكده ي در بدرقه
  ام من گر، سر به گريبان سحر آمده/ چشميم به ميخانه وچشميم به خانه

  دانش عشق ي با طرهام من  تر آمده با پرچمي افراشته/ مرگ از اين خانه برافتد ي تا سلسله
و  57هاي  هاي روشن سال ر راهاز يك سو شاعر پا د. است اي ي دوگانه منصور، دوره ي ي ميانه دوره

شراره هاي و  خون ي كارنامهو  حيدر و انقالبو  سرودهاي جنگل ي دارد كه در منظومه 58
دهد و از سوي ديگر بازتاب شكست و تبعيدي ناخواسته و  خود را نشان مي... سرزمين شاعر و  شب

دانش  ي با طرهاب شعر شصت در جان شاعر خانه كرده و در كت ي ياس و اندوهي است كه در دهه
  . انعكاس يافته است... و  قصيده سفري در مهو  عشق

ها و ترس و  مردگي آيند تا بر دل هاي شاعر به نمايش درمي تاريك روشن روزهايي كه در رباعي
  : هاي او و ما غلبه كنند و هرگونه تيرگي را از افق فردا بزدايند تنهائي

  صد غنچه كه ناشكفته بر خاك افتاد/ باد ي خاكي كه چنين شكفته درپنجه
  ...اين خرمن خون دوباره گل خواهد داد  / گويا ست كه شب نخواهد پائيد
  تو ست  ي شب هر چه كند باز سرافكنده/ ي توست تا شط شكوفه موجي از خنده
  جاري شدن و شكفتن، آينده توست/ هرچند فضا به گند خود آاليد

هاي او  ها و واگويه افروخت و در مويه ميدي كه جان شاعر را ميدر اين گذار ميانه، آن روشنائي و ا
ديده  دراهتزازجهاني ستارهشود كه در شعر  اندك بازتابي داشت، در نهايت تسليم واقعيت تلخي مي

  : شدني است
و / در شط آوا/ شب از خود تهي بود/ به هنگام اي كه/ ما ي فرو ريخت بر خانه/ كه نكبت/ دريغا
هائي كه چون جان  واگويه/ كرد فراسوي فصلي كه سرشار مي/ ما ي بر شانه/ خراميد دم مي نيلوفر صبح

هر / و تا دورتر، دور/ نور ي چون رشته/ درخشيد مي/ صدا در صدا/ شور وعطري دگر داشت/ مان شفاف
گل / داشت تر اي ژرف جذبه/ مان كه گلبانگ/ تو گوئي كه در جان ما آفتابي رها بود/ خانه را زير پر داشت

نفس / و در باغ شادي/ گذشتيم با هم ها مي چو از جنگل بوسه/ هامان در چشم/ رست خنده مي
كه / دريغا./ نشان سحر داشت/ هايش واژه و گل/ كه فانوس ما بود/ در اهتزاز جهاني ستاره/ كشيديم مي

./ خورشيد زخمي/ خ نو بودمنشور تاري/ در پشت هر پلك/ كه/ اي به هنگامه/ ما ي نكبت فرو ريخت بر خانه
از / باغ ما بود ي كه زيباترين ميوه/ كال نخل سترگ رهائي ي گل ميوه/ تافت شاداب مي/ و در ميهن عشق

اي چنگ آشفته از / پرسم مي./ از گور تاريخ برخاست/ كهنه ي كه اين كينه/ دريغا./ ـ اما ـ  جدا بود/  ريشه
اي / ي هر پگاه و پسينگاه اي مويه/ بگو با من/ آيا بال بود؟اين نكبت / بگو با من/ سوگ و از سوگواري

ي  كه اين جغد پتياره/ اين نكبت آيا كجا بود؟/ بگو با من/ ي فاش پرخاش شبگير ما سوگواران زخمه
دانم اي زنبق  نمي/ اين نطفه را كاشت؟/ آيا كدامين نفوس بد/ بگو با من/ در اين بوم بگذاشت؟/ جو را كينه
از / و خورشيد/ تر شد؟ چيره/ شب/ كاين گونه/ چه بگذشت./ اي نبض خونين فرياد/ ول درداي تا/ آتش

و اين / از گور تاريخ برخاست/ كهنه ي كه اين كينه/ كدامين بد انديش بر جان ما زد؟/ افتاد؟/ تارك روز
ي خشم پر و چون قوش زيبا/ دار اين دشت خون شد توان آئينه كجا مي/ سهمگين تيشه بر جان ما زد؟
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و با / ي خون از قلب پيكان هر لجه/ توان چله آراست كجا مي/ شوريد؟/ بر اين بوف پتياره/ افشان مردم
/ ي مرگ كه برجوخه/ ي جان آن خيل انبوه عاشق چو گل ماشه./ خروشيد/ ي روشن بغض آتش ضربه
/ ي خون و بر ساقه/ واز خواندندآ/ كه چون سوسني شاد/ بر آن دورتر، دور آفاق/ آه بنگر/ تر و انبوه/ باريد

اي / بگو با من./ تابد اكنون از مي/ كه درجان ما/ طنين سرودي درخشان و گلگون./ شالق/ زنجير و
چنان / اين صالي عزيز وگران را در انداخت؟/  توان كجا مي/ اي برآشفته از اين همه سوگواري/ مشتعل

/ اين بوف خون را/ كور ي اين كينه/ اين نكبتو ./ كه در قلب مردم شكفته است/ تيغ عريان خشمي
   1367آذرماه  . برانداخت

گيرد و در  شاعر در پايان اين دوره از ماي خلقي ـ مردمي و جمعي ـ خود در زبان شعر فاصله مي
در اين گذر ميانه و بعد از . پردازد هيئت فردي ـ فرديت تاريخي خود ـ  به پرسش از خود و گذشته خود مي

با جهان  آن سوي برهنگيي كه در »من«. همسفر است و در گفتگو» من«ر همواره با اين آن، شاع
ترين مفاهيم را از عشق و  آميزد تا زيباترين و پالوده اسطوره ـ تاريخ فرهاد و شيرين، در تاريخ و اسطوره مي

چون عقاب بر  ها با نگاهي كني ايستاده بر فراز صخره ي در هيئت كوه»من«. انسان و تاريخ خلق كند
خورده و پرسشگراز خود و  ي بازي»من«و . دامنه، در جست و جوي عشق و رهائي آن در ستيزي تاريخي

شود  مي»  من ـ سايه«هشتاد شاعر دو پاره  ي هاي دهه ي كه در گذر سوم و در سال»من«. تاريخ و جهان
  . آميزد با او در مي»  ژهاب«و زماني » سوژه«اش، گاهي به صورت  و در گفت و گوي  شاعر و سايه

بينيم در برهنه كردن و خراب كردن جهاني كه به  در اين منظومه اوج خشم و فرياد شاعر را مي
اي از جان و  تراشه. زشتي و پلشتي آلوده شده است و نيزعزم سترگ او را در بنا كردن آن چه نه برجاست

  :دل ـ عشق ـ  ساختن و به تماشا گذاشتن
/ برابر ي كه در آينه/ كه پيش از آن/ چه بود؟/ به نقش بست/ خود را / خيال فرهادي  آن چه در خطه

كه / عشق/ اندازي پيوسته است به چشم. / ... / قاب قديمي او را شكست/ و خواب او را بشكند/ صد نقش شود
/ ي تو حافظهبر / نه پائيزش/ ماند به خنكاي صبحي دلپذير مي/ اش و چهار فصل/ شناسد ديگر باز گشتي نمي

كه رو به رويت / اين آينه را.../ بشكن / كوهكن.... اي ./ كند اي را دفن مي و نه زمستانش جوانه/ زند خزه مي
/ با عشق بيگانه است/ كه اين صداي./ سپرد ها مي ي تقويم به سفسطه/ و زندگي را/ به زشتي آويخته است

كه آن سوتر از / تنها توئي./ كند تازه مي/ شب و روز/ راها  و كفن/ خزد كه در روياي خفتگان مي/ افقي ناخوش
/ ... / كني تر مي فراخ/ خو كرده است/ مدار وقتي كه چشم به اين سكون و/ و چهارسوها را/ روئي مي/ فصول

پذيري  و زنهار نمي/ گذري از خار و خاره مي/ پروا وقتي كه تو بي/ شيرين/ دست كه بايد خراب كند/ اين بنا را
بر / در موج مه/ اش و چهره/ گيرد فانوس برمي/ بر قله/ شاهدي./ تا عشق در ويراني شتاب كند/ ساز ك

چشم / تاريخاكنون بر آخرين اتفاق / كه ساعت بزرگ/ با عشق بازي مكن/ اي شب زنگي/ افروخته ست
./ ... بلرزاند/ ين بنا راو بند بند ا/ قله را تصرف كند/ تا اين عقاب/ دله با او ست و چشم جهاني يك/ دوخته است

تاجداران را / به خيره/ آوازش/ و شب/ زند مي/ سايه بر ستون كسرا/ روزان / پوش كيست؟ اين پالس/ 
تا / دارد كتف به آفتاب مي/ و از تيغ سحر/ آرام نيست/ اش كه بر هيچ دامنه/ فرا شده اي از كوه/ آزارد مي

آن كه چشم  بي/ نهد مي/ رخ بر رخ ماه/ كه به راه/ ت اين؟كيس./ فرا خواند/ اش به هم صحبتي/ شيرين را
فرو گفت اين گستاخي ... / نه / بر مي گزيند/ خود تقدير خويش را/ از عقوبت خسرو/ و بي هراس/ زخمي بيند

حريمي كه هيچ دراز / تضمين مي كند/ ها ا تنها ، ترسخوردگي/ كه بود اين بنا ر/ نمي توان بخشيد/  هم/ را
  آن سوي برهنگي  .كاالي منحصر به او ست/ و عشق/ بر نمي تابد/ دستي را
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كند در نگاه و  شاعري است كه تالش مي ي مايه جان آن سوي برهنگي ي ي منظومه مايه جان
اما شاعر در آخر اين گذار، خسته از جهان بيرون و . تاريخ و اسطوره بزدايد ي زباني تازه، زنگاره از آينه
  : گر است ديگرگونه با خود دارد كه در ديگر شعرهايش جلوه درون، نجوائي خاص و

از / ـ چونان هميشه مات ـ/ شوم پياده مي/ تلي از دواير بغرنج/ و پيشاروم/ ميانه راه/ ام بازي خورده
جدول چه ./ ي پنج تا خالكوب بدرقه/ از خط صفر/ هاي خالي را خيل رديف/ شمرم و مي/ ي  شطرنج گردنه
دور ./ با مرگ/ ام را فاصله/ يا بار سنج/ ميزان رنج./ برگابرگ/ ي دفتر جويم از سياهه مي/ نگارد ديگر؟ مي
       1370اسفند  بازي شمار آخر؟/ آيا/ شود بازي چه مي/ دگر

 آخر زندگي شاعر را دربردارد و در كتاب شعر ي به ويژه دهه 1388تا  1370هاي  كه سال گذار آخر؛ـ   3
، بازتاب يافته است، بيانگر پيكربندي ذهني و ...و چند نقطه ديگرو  ن نقطهتا آو  ها آنجلسي لس

گيرد و با گذر نقطه به نقطه، مكث بر  زباني خاصي است كه از آثار گذشته شاعرگامي بلند فاصله مي
شاعر دراين . گذارد مان مي ها بركاغذ، جهان شاعر را چون تصويري از خود پيش روي ها و ثبت آن لحظه
گذرد و در افقي جهاني به انسان و  اي ملي در مي ه و گذار، از مرز نگاه به انسان درمحدودهمرحل

  .انديشد اش مي سرنوشت
دارد و گاهي كوتاه و تاريك، و  اي كه همواره در جوار او قدم بر مي دراين  گذار و مرحله، شاعر با سايه
شود، در  ديگري زماني ابژه و زماني سوژه مي شوند و هر يك براي زماني خسته و وامانده، درهم تكرار مي

از زبان شاعر ... ها و  ها و پارك شود و در تقاطع خيابان اي كه گاه با شاعر يكي مي سايه. گفتو گو است
اي كه چون شاعر، زخم زندان، زخم تبعيد، زخم ياران از دست داده، زخم عشق، زخم  سايه. گويد سخن مي

  :شوند اي كه هر بار تفتيش مي من و سايه. و جهان كنوني را دارد ها مناسبت ها و تحقير انسان در رسانه
و / روزي تائيد/ ي فرسوده اي كه با شناسنامه/ شوم اين منم كه در جهان بد جوري تلفظ مي/ نگاه كن

پيرامونت / ي كژ وكوژي كه اما در آينه./ بي آن كه بداني اين بازي چيست/ اند حاشايش كرده/ روز ديگر
/ تو ي در سايه/ تشخيص اين همه سايه/ آوري بزرگ كند به مقياس شرم/ هاي خشونت را تا تكه/ اند گذاشته

 ./كه تاريكي طوالني ست/ را خاموش كن tvو / چراغ ها را روشن بگذار/ گويم به دخترم مي./ مشكل نيست
  ي مرگ انگار شكل جهاني شده بخشي از شعر

هاي  آن مبارزه ي بتوان منصور را در مثلثي نشاند كه يك ضلع و زاويهدر منظر و تصويري نمادين، شايد 
هاي آرماني و سرزميني و ضلع  خلق و مردمي ستمديده، و ضلع و زاويه دومش، شكست و دلتنگي و غم غربت

. ما ست ي اش، اعتراضي پنهان و تلخ به تحقير و تنهائي انسان در جهان كنوني و كابوس زده و زاويه سوم
  :كه انسان را به عجز و لهيدگي و بازي كشانده است جهاني

در شباهتي از / و گمشدگي/ با عجزي از تماشا/ خيره به در/ نيستم/ در حوصله ي هيچ چون و چرا
   بوفبخشي از شعر . و كابوسي كه از آن رها نيستم / نزديك و ناممكن

/ تو گوئي قرار بر نخستين نقطه ست /گرداندم مي... و باز / ماند اول مي ي و روي نقطه/ گردانمش مي
كه از باد افتاده / رو به رو ي و كنگره/ نگرم خالي مي ي به قمقمه/ سر نخ ما كجا ست؟/ ايم و هر دو بازيچه

كه / كدام گوي، جهان را به آينه خواهد سپرد؟/ كه جسدش بر دوش ما ست/ ي پشت سر  و هزاره/ است
كه بازي / ام هنوز در نيافته/ اند و شبگيرم كرده/ ها ست در نقطه و از شباهتي كه/ ام ها را شمرده بازي
فرشي كه زير پايم :/ گويدم كه مي/ خود نيست ي و دريغم بر حافظه/ ام به تلخي گذشت گذشته./ ام خورده

اي  كه در هيچ نقطه/ مانم اي مي به شب گزيده./ كند و از فردا هراسانم مي/ از من نيست/ گسترده است
در درونم / اي و ماه مرده/ مويد مي/ ام پشت خانه/ اي گربه./ ..../ كند و هواي خانه پريشانم مي/ مگنج نمي
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درست جائي كه / ام را يافتم كه نام قديمي/ باريد و باران مي/ مثل شبي كه در برلن بودم/ .../ خلد مي
  ها آنجلسي لسي از شعري در كتاب هاي بخش./ و ساعتم خوابيد/ عينكم شكست

هاي شاعر  بيني به پيام توان در نگاهي ذره هاي كاري او، اكنون مي س از اين گشت و گذارها در دورهپ
كتابي كه سال و ماه انتشار آن ماه . در كتاب با آن نقطه نزديك شد با دهان مرگدر يك شعر او به نام 

با . پايان دهد درست يك سال پيش از آن كه منصور با دست خود به زندگيش. است 2009مارس سال 
  .نهائي ـ آن شب حادثه ـ دارد ي هاي روحي شاعر در لحظه ترين فضا را به حالت ، نزديكدهان مرگ

و / شود و جا به جا پخش مي/ ساعت به ساعت/ اند مدارش را كج وكوله بسته/ مثل تلويزيوني كه
و سنگ تابوتي هم / هان مرگبا د/ پاره اسكلتي منحصر به ستون فقرات./ كند تر پريشان مي ذهنم را بيش

ي پشت پايم درد  حتا مويرگ زيرين عضله/ ي چپم آويزان كرده اند كه از دنده/ اي چه وزنه./ من ي قواره
آن / و منتظرم تا/ نقطه به نقطه/ زنم سايه مي/ طاقباز/ گذرد هر چه را كه از سقف عينكم مي./ كند مي

از من / ي ديگر را چارمين صبح دوشنبه/ ل توري پشت دراز خال/ اين پاره ابري كه/ يا/ فرود آيد/ سنگ
      2004آنجلس مارچ لس./  كند پنهان مي

  : توان به چهار بخش يا اپيزود تقسيم كرد اين شعر را مي
و جا به جا پخش / ساعت به ساعت/ اند مدارش را كج وكوله بسته/ مثل تلويزيوني كه: بخش اول

  .كند مي و ذهنم را بيش ترپريشان/ شود مي
  .ي من و سنگ تابوتي هم قواره/ با دهان مرگ/ پاره اسكلتي منحصر به ستون فقرات: بخش دوم
ي پشت پايم  حتا مويرگ زيرين عضله/ اند كه ي چپم آويزان كرده از دنده/ اي چه وزنه: بخش سوم

  .كند درد مي
و / نقطه به نقطه /زنم سايه مي/ طاقباز/ گذرد هر چه را كه از سقف عينكم مي: بخش چهارم

 ي چارمين صبح دوشنبه/ از خالل توري پشت در/ اين پاره ابري كه/ يا/ فرود آيد/ آن سنگ/ منتظرم تا
  . كند از من پنهان مي/ ديگر را

اشاره به تلويزيون، . اند در بخش اول، شاعر اشاره دارد به تلويزيوني كه مدارش را كج وكوله بسته
اشاره به جائي كه جهان ما هر روز و هر شب در آن بازتاب و تكرار . ني ما ستاي نمادين به جهان عي اشاره
مثل : گويد اما شاعر در همان ابتدا و آغاز به صراحت مي. اند جهاني كه مدارش را كج وكوله بسته. شود مي

ر در اين شاع. تواند و بايد درون شاعر باشد جائي كه مي. پس اشاره شعر به جاي ديگر است...  تلويزيوني 
دروني بحراني و درگير موضوعي كه مي تواند . سازد بخش، دنياي دروني خود را عريان و آشكار مي

  .تر كرده است انعكاسي از جهان بيرون نيز باشد و ذهن شاعر را روزان و شبان پريشان و پريشان
جهاني كه به . شود نوع اين درگيري دروني آشكار مي... پاره اسكلتي : خوانيم در بخش دوم، وقتي مي

ماند كه تنها بر ستوني  استخواني ايستاده است و دهاني باز براي بلعيدن و  پاره اسكلتي از ريخت افتاده مي
  .شاعر دوخته شده است ي قد و قواره ي جهاني كه سنگ تابوت شاعر است و به اندازه. مرگ دارد

 ي ي سنگيني كه از دنده يم وقتي از وزنهشاعر رو به رو هست ي در بخش سوم، ما با فرياد دردمندانه
آورد و به جاي خون،  شاعر فشار مي ي اي ـ قلبي ـ كه بر سينه وزنه. گويد اند سخن مي چپ او آويزان كرده

  .قلبي سنگين وخسته و دردآلود. كند درد در رگ و اندام شاعر منتشر مي
. زند، آن هم نقطه به نقطه سايه ميگذرد، طاقباز،  در بخش آخر، شاعر هر چه را از سقف عينكش مي

سقف عينكي كه اشاره به پيشاني و دنياي فكري و خاطرات شاعر دارند و وجود او را در اختيار خود 
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ها وداع كند، هم چنان كه با صبحي از  و در آخرين لحظه با فرود سنگ منتظر است تا با آن. اند گرفته
  .كند زندگي؛ كه پاره ابري از او پنهانش مي

  . تاب جهان بزرگي است كه جهان امروز ما ست، شعري كوتاه ولي بازدهان مرگشعر 
جهاني از مدار انساني خود خارج شده، جهاني درجنگ و ويراني، بمب و موشك، زندان و تبعيد و 

  .مرگ ي جهاني با دهان گشوده. شكنجه و تجاوز
شعرهاي  ي او كه با  مجموعهكالم، نگاه و دنياي شاعر، در اين كتاب و يكي دو كتاب قبلي 

تفاوتي . هاي  پيشين او دارند آغاز شده بود برجستگي و تفاوتي آشكار با شعرهاي دوره ها آنجلسي لس
گويد و كارهاي اين دوره را  اش كوتاه و موجز سخن مي ، شاعر خود در بارهها آنجلسي لسكه در موخره 

اي نه در برابر، كه باوري باز در برهنه  نقطه«، »ه استهمواره صدايش را در بسياران يافت«كه » مني«براي 
چندين خاك ـ و  ي اي كه از مفصل گره خورده حلقه«. داند مي» كردن آن سوي تصوير غربت با خود

شاعري كه با . »صدايش را آشكار و پنهان تلخ كرده است«و » گذرد ـ مي ها آنجلسي لساكنون 
برخاستن از زير «است؛ به نوعي » هاي تقويمش ـ بر نكنده هسپردن اين شعرها به زمان ـ كه ازصفح«

  .اشاره دارد» بلند اين صداها ي سايه
دارد و حكايت آخر  كه ازجمله كارهاي آخر او است قلم و كاغذ بر مي سحر خيزان ي شاعر در منظومه

  » ...را برآشوبد  ها شايد اين دو پاره برگ سكوت«: نويسد را براي ما و ثبت در تاريخ مي
/ كف دستي كه باز خالي نيست/ انگيزد مرا بر مي/ ام كه و دو انگشتي به هم زده/ ام قلم وكاغذي يافته

اما بايد / اند و بي صدا گريخته/ اند چون پيكري كه برطناب آ ويخته/ ات كند تجزيه/ حتا اگر بوي عفني
ي خوني  و باريكه/ دارك تدفين توت/ ترين آن هم در هراسناك/ كه از خواب فراموشي برخيزد/ پلكي باشد

/ ي تقديسي و پرده/ ها را بر آشوبد سكوت/ برگ ي اين دو پاره/ بگذار/ ريزد فرو مي/ از پشت عينكت/ كه
  . نگريزد/ تا بندي از نگاه تو/ هاي مرگ و با واژه/ حتا اگر از دهان مرده/ دريده شود

اي است كه ثقل نگاه شاعر را به  ه، آينهي شعري منصور طي نزديك به پنج ده در نهايت، كارنامه
گذشته و حا ل، درون و بيرون خود و افق سرزميني و جهاني، در منشوري از شعر و زندگي به تماشا 

  .گذاشته است
ي جامعه ادبي، فرهنگي و سياسي ايرانيان، كه با امضاي بيش  در پايان دريغم آمد به متن اعالميه

و شاعران و اهل هنر و انديشه، در پيوند با زندگي و شعر و  آثار منصور ازيك صد و سي تن از نويسندگان 
هاي عمده  منصور خاكسار، در سال«: اي نداشته باشم؛ در بيان و باور به اين كه منتشر شده است، اشاره
سكوت رسمي، به عنوان صدائي  ي اش، به حضور اجتماعي هنر، به عنوان شكننده عمر هفتاد و يك ساله

. شود، ايمان داشت ساني كه صدايشان ناشنوده شده است و به عنوان حقي انساني كه با او زاده ميبراي ك
گر چه بخش مهمي از زندگي منصور . بخش مجلس هيچ قدرتي نگرديد به همين دليل شعر او هرگز زينت

و بخشي  گذشت.... هاي شاه و هاي اجتماعي ـ سياسي، دستگيري و شكنجه در زندان خاكسار در فعاليت
ديگر نيز از گزند زندگي در تبعيد، مصون نماند، اما طي چهار دهه نوشتن و سرايش شعر، آثارش همواره 

اي شفاف از عواطف انساني و مايه گرفته از ذهنيتي خالق و نوجو و سرشار از دوست داشتن، احترام به  آينه
  .شان آدمي و ستايش زيبائي بوده است

       1389فروردين          
  :نوشت جستار در منشور شعر و زندگي پي
 سحرخيزاني  از منظومه* 



    

  ماشااله خاكسار 
  از برادرم منصور 
   و مرگ باور نكردني او

  
  
  

اش كرد و  شود پنهان ما فرود آمده چنان تلخ است كه نمي ي اي كه در آستان بهار بر سر خانواده حادثه
  .ما گرفته است –د را از من گذاشت تا عيد تمام شود، چرا كه اين حادثه عي

ها از  خبر خيلي كوتاه بود، آن هم در يك  تماس تلفني پس از يك هق هق گريه از آن سوي آّب
  .طرف نسيم

در يك . برد و همين كالم كوتاه نسيم، تو را در بهت فرو مي. منصور برادرمان به زندگي خود پايان داد
دارد و اصال به  وامي  ريزد و به گريه  تكرار خبر تو را  فرو مي. يدگو خبر را مي. پرسي دوباره مي. نوع ناباوري

اي و  اي، جنگ را ديده تويي كه بارها مرگ را ديده. دهد تو فرصت فكر كردن و دمي تحمل كردن را نمي
مدتي زير آوار خبر قدرت بلند شدن نداري، تا زن و دخترت . اي هاي تكه تكه شده را جمع كرده آدم
  .خواهند، خبر را به خانواده بگويي از تو ميرسند و  مي

كني و بعد برادرت عباس را پيدا  ات رابا او تقسيم مي روي و بغض سراغ همسر خواهرت، شيرخان، مي
گيريد، چه گونه شروع كنيد و چه  اش كه شيريني عيد را گرفته است و بعد تصميم مي كني سر كوچه مي

  .بزرگتان، خبر را بدهيدگونه به ناصر و صغرا، برادر و خواهر 
با برادر شاعرت را، با آن سبيل . بيني ها، بزرگ شدنت، با منصور را مي ها و رفتن و  تو در اين گفتن

اي  تر نداشته سياه و عينك كه سوار بر موتوري از سركار برگشته و دارد با تو كه شايد دوازده سال بيش
  .كند الناصر و شكست او صحبت ميگويد و از جنگ و جمال عبد مانند يك مرد سخن مي

اند كه يك سويش عدنان غريفي است سوي ديگرش  بيني برادر شاعرت را كه در جمعي نشسته مي
  .دهند سر و سامان مي هنر و ادبيات جنوباي را به نام  ناصر موذن كه دارند نشريه

يده و نسيم و ناصر موذن د ها ست، با آصف رزم بيني پشت ميله اي كه مي و تو هنوز شانزده ساله نشده
شوي، اين برادر شاعرت كه به زندان افتاده است  يابي متوجه مي مادر را خالي مي ي آن وقت كه سفره... و 

تر  غذايت داشته است و تو نبود او را در دعواهاي پدر و مادر بر سر مخارج خانه بيش ي چه سهمي در سفره
  .كوچك اقتصاد خانه ي فهمي در واژه هتر ميكني و نقش برادرشاعر و مبارزت را ب درك مي

اي، تا نسيم را كه  شوي و دلت خوش است كه از شهرستان با مادرت  به تهران سفركرده تر مي بزرگ
  .دهي به كاري است بيني باز منصور در تكاپو و سامان در زندان است مالقات كني كه مي

اش  هاي فدايي را در خانه هنگران، از چريكدوان  و نزهت روحي آ اميري جهانگير باقرپور و بهزاد
كند، همدوش  شوي اين برادر شاعر و مبارزت كه نيمي از روز را در بانك كار مي بيني و تو متوجه مي مي

تر به سويش  تر و عاشق تاب تر نداري، بي هاي فدايي خلق شده و تو كه بيست و اندي سال بيش چريك
هاي  ها  و شكنجه شدن را و عشق رگ را، انفجار را، فراري دادنشود صداقت را، م دوي و باورت مي مي

  .عميق انساني به هم ديگر را
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آرام  و محجوب برادر بزرگت، چه شاعر  ي كني  كه در پشت اين چهره و تو هميشه تعجب مي
  .گرايي خوابيده است انقالبي و مبارز آرمان

ها را در آن تابستان خونين،  ني و كشتار چريكگذرا و باز تويي كه سال هزار و سيصد پنجاه پنج را مي
شنوي برادرت، برادر  گيري تو هم بپيوندي و اين بار تو در فلسطين هستي كه مي سپس تصميم مي
  ...پور  و  اي فعال است با اكبر ميرجاني و سعيد سلطان شاعرت در كميته

، انقالب شده است و در ستاد شوي بيني و زماني كه با برادرت رو به رو مي منصور را دو سال نمي
كني كه اين چه شاعر و انسان  شويد و از روزگار تعجب مي خوزستان همدوش هم مي ي آبادان و كميته

آ واز  ايم، همراه و هم خواه داشته سري است كه با جواناني چون ما كه فقط سري پر شور و آرمان شوريده
آدمي چون ما  ي دهنده كه خود روزي معلم و آموزش شده است و چه قدر فروتن و متواضع است اين برادر

هاي سياسي داشته، پذيراي  ما در مبارزه ي تر از همه اي به مراتب طوالني بوده است و خود پيشينه
  .اند شود كه روزگاري شايد شاگرد او بوده هاي جواناني چون ما مي حرف

ام و از عشق او به  او همراه بودههاي شصت دوشادوش با  منصور برادر شاعر و مبارزم كه تا سال
ام، اكنون چشم از جهان  فراوان آموخته... انسان و نجابت او در كالم و ادب او در پذيرش خطاي انساني و 

  .او در آستان بهار ي اين رنج برادر و مرگ غريبانه ي فروبسته است و ما دلمان خون شده است از همه
  .واهرم صغرا و برادر بزرگم ناصر را شوكه كرده استبرانگيز، كه خ مرگي نابهنگام و سئوال

اكنون كه ساعت پنج صبح است و چند روز از مرگ او گذشته عيد را در جوار عكس او در كنار هق 
  .او ي باري از شخصيت پنهان و ناگفته ايم و كوله ام و اكنون ما مانده خواهرم صغرا به سر كرده ي هق گريه
شايد چون عيد است و . آخرين ديدار با او به يادم آمده است ي صبح، خاطرهدانم چرا در اين وقت  نمي

دانم، شايد هم به خاطر آن كه آخرين ديدار ما دو برادر بوده ياد او در اين  آن روز هم عيد بود، دقيق نمي
  .صبح سحري به سراغم آمده است

گذرد، ما هر دو  بزرگ و دانايم مياالن دقيقا بيست و شش سال از آخرين ديدارم با منصور، اين برادر 
شود گفت  برديم و مي ، در شرايط سختي به سرمي57خونين بعد از انقالب  ي هاي جنگ و دهه در آن سال

  .كرديم مخفي زندگي مي
شويي در شيراز با  بود، در خيابان قالي يك روز بهاري دوم يا سوم فروردين سال شصت و دو بايد مي

ها كودكي بود دو  كه آن سال "مهك"ن پژو قديمي سر قرار آمد؛ همراه دخترش با ماشي. او قرار داشتم
كسي  دانم از زور بي مهك  مرا كه ديد نمي. زده هم چون عروسكي زيبا ساله با موهاي گيس كرده و روبان
و ها تعقيب  دانم، خودش را در بغلم انداخت و مرا كه در شوق ديدن آن بود يا نقش ژن وراثتي، درست نمي

  .خود ساخت مراقبت را فراموش كرده بودم پاك از خود بي
. دانم  به هر حال منصور با دخترش آمده بود به ظاهر همسر منصور، به خانه خواهرش رفته بود، نمي

اش را تراشيده بود و  سبيل. دانست قراري گذاشته بود مان كه محل زندگي مرا مي او از طريق پسر دايي
  .ريش سوار بر  موتوري يده بود و من هم با تهكت و شلوار مرتبي پوش

كرديم انشعاب كرده بوديم و يك ديگر را بنا  شد كه از تشكيالتي كه هر دو با هم كار مي دو سالي مي
  .او شده بود جناح چپ و من هم  شده بودم جناح راست. هاي كاذب نديده بوديم كشي بر همان خط

حوادث . شد گفت معلم من بود و من شاگردش ود و ميتر ب او بيش از پانزده سال از من بزرگ
هاي بعد از انقالب هر دو ما را كه در دوران چريكي هركدام راهي را از سر گذارنده بوديم، در  سال

  . تشكيالت جنوب سازمان فدائي در يك كميته قرارداده بود
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ها  بيست و هفت يا بيست گر پيرامونم بودم، آن روز من كه جوان بودم و با نگاهي تشكيالتي نظاره
تر نداشتم، معلم خود را كه چهل و اندي سال گذرانده بود، چندان باور نداشتم، با اين كه  وهشت سال بيش

  .شمردم او را برادرانه دوست داشتم و محترم مي
زند  هايي مي اي دارد، بسيار عاطفي و نجيب است، حرف كردم زبان پيچيده ولي هميشه احساس مي

  .براي ما اعضاي جوان مفهوم نيست كه چندان
هاي سي دو داشت و با كساني كه مشي  اي تلخ از سال سازمان و تجربه ي عشقي انساني به گذشته

كردند، مرزبندي داشت، وحدت با  سويه و بدون توجه به شرايط تاريخي و جهاني نقد مي چريكي را يك
حاكم بر اردوگاه سوسياليسم را خطايي  دانست، و تبعيت از مشي حزب را به زيان جنبش فدايي مي

  .جنبش تجربه شده است ي ديد و افتادن در دور باطلي كه يك بار به وسيله نابخشودني مي
من كه نسبت به مشي گذشته و درستي آن دچار شك  شده بودم و صرفا بر اساس نگاه تشكيالتي و 

دادم، به سوي مخالفت با او  فاقت نشان ميتر ر هايي كه مشي گذشته را قبول نداشتند، بيش عاطفي به آدم
  .برآمدم و در مقابل او قرار گرفتم

شوم و  او در آن بحث برادرانه در آن روز بهاري، من را عقابي خواند كه به مرغ خانگي دارم  تبديل مي
  ...توجه است و  زميني بي هاي سالي شاعر كه پا بر زمين ندارد و به واقعيت من او را ميان

هاي  هاي مسلط نگريست و به آرمان نظري و اين كه بايد جهان را فراتر از سياست را، از تنگاو ما 
تر اين  خواند و من هم او را به ديدن هر چه واقعي انساني و اخالقي و بينش پرسشگر توجه داشت، فرا مي

ميني است بس خواهيم نهالي  را كشت كنيم، ز كرد كه اين زميني كه در آن مي او استدالل مي. دنيا
 "برادر بزرگ"زار كه براي كشت و كار بايد با مصالح همين سرزمين به جلو برويم  و من در تصور  شوره

اي دست  مان در رودخانه ايم و هركدام بودم و اردوگاه و يادمان رفته بود در چه شرايطي هر دومان گير افتاده
ها نيستيم و  پرت بدون ارتباط با جنبش تودهاي  تر از يك موج آن هم در نقطه زنيم كه بيش و پا مي
  .بينيم و بس ما حداكثر پرتاب سنگي است در دريايي كه فقط موج آن را خودمان مي ي  مبارزه

ديگر اورا . كرد درحالي كه مهك زيبا حيران در ميان دست و پاي ما بازي مي. او رفت و من ماندم
آيد، بعد از زندان افتادن من و طي روزگاري  بر سرمان مي فقط  دورا دور از هم خبر داشتيم كه چه. نديدم

هاي هفتاد بود كه شنيدم او  خبري از هم گذرانديم تا اين كه در سال سخت و رنج آور، چند سالي را در بي
  . به ادبيات و شعر بازگشته و از كارهاي سياسي و تشكيالتي به طوركلي كنار كشيده است

سر، با همان ويژگي انساني و  كنده و شده است همان شاعر شوريده  لدانستم از هر تشكيالتي د مي
خوشحال بودم كه منصور به اصل خود بازگشته است . عواطف بيش از حدش به انسان و حق و حقوق او

  . رنگ شده است هر چند دانسته بودم كه در اين بازگشت، بهار در روزهاي پائيزي او گم و  كم
اش كه پر از رمز و  هاي آخر، نگاه عاطفي و تراژيك او را به دنياي پيرامون لي خانواده در اين سا همه

تر از هميشه به خصوص زماني كه سر در  ديديم و نگران ها و شعرهاي او گاه گاه مي راز  بود، در يادداشت
اش با  هاي ماهانه رسيد، او را به پرسش مي گرفتيم  اما او درتماس برد و خبري از او نمي الك فرو مي

  .داد هاي خندان مي ما بود، جواب ي تر از همه كرد و يا به خواهرم صغرا كه سمج ما، يا سكوت مي ي همه
كشيد، به انسان و شورمندي و آزادگي  اش در حالي كه خود رنج مي زندگي ي منصور تا آخرين لحظه

ي  پايان زندگي او ست، ها كه لحظه كالم آخري  در نوشته. كرد او باور داشت و مرگ را ستايش نمي
  :نويسد مي
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درماني، خودستايي از مرگ جلوه  ام كه اين پيش اي زندگي را ستوده اندازه در كارهاي فراوانم به"
  ".نكند

هايش سخن نگفت، بلكه از  تصميم خود گفت كه صرفا  اش از رنج منصور به عادت خلق و خوي
و از عشق و  "كشيده، پس و پيش كرده است يزمان را براي خويش با توجه به رنجي كه م ي عقربه"

  .گويد دوستي با دور و نزديكش سخن مي
مرگي كه تفكر را برانگيزد، . شناختم مرگي در توانمندي اين عادت منصور بود، برادري كه من مي

حداقل در پيرامون خودش، او از مرگ بدون پرسش، مرگ ناشي از بيماري نفرت داشت، او حتا به مرگ 
او چنان به . دانست مي "اي اثرگذار از زندگي پاره"نگريست و آن را  ها نيز آرماني مي آخرين لحظهخود در 

بخشيد و همين  يافت با پذيرش رنج خود مي انسان اعتقاد داشت كه هر گونه زشتي و نكبت را كه در او مي
تر به دنبال  ت و بيشدانس ها او را چنان حساس كرده بود كه ديگر هيچ انساني را گناهكار نمي بخشش

  .ترين آن ترين روابط تا پيچيده خطاي احتمالي خود بود از ساده
هايي چون من كه روزگاري سخت به  ايدئولوژي و  وار بود كه با باورهاي آدم همين سرشت مسيح

  . يمداشت در برابر باورهاي او بايست افتاد و امثال ما را وامي سياست وابسته بودند، در تضادي آشكار مي
هر چند بعدها كه پا به سن پنجاه و پنج سالگي گذاشتم، از اين قضاوت و داوري خود، احساس خوبي 

ام تالشي ناقص از  نداشتم و هميشه از خودم دلخور بودم، چرا او را با آن باورهايي كه اكنون دانسته
  .ام انسان براي رهايي بوده، آزرده ي مبارزه

ردوگاه شده بوديم و كالم حزب و رهبري را وحي منُزل، با ادعاي اين ا ي ها كه ما شيفته در آن سال
پرسشگري و نقد را به عنوان يك گرايش روشنفكري در  ي كه حقيقت نزد ما ست و بس، اغلب ما، روحيه

متهم ... گرفتيم و الجرم او را  كه روشنفكري چريك بود به ذهني بودن و  درون سازمان به سخره مي
  .كرديم مي

كنم و هشدارهاي كالمي و توضيحي او  شصت مرور مي ي كه نگاه او را در اوائل انقالب و دهه وقتي
راه نبوده و  بينم بسياري از باورهايش پر بي آورم، مي اش بود، به خاطر مي را كه ناشي از تجربه و آگاهي

  .تر بوده است او سالم ي هاي تاريخي و تجربه كشيديم، نگاه عليرغم نگاه ايدئولوژيكي كه هر دو يدك مي
آن روز، ساعت هشت شب، بيش از سه روز مانده به عيد، وقتي نسيم برادري كه ده سال از من 

تر است، از آن سوي مرزها، از مرگ خود خواسته او برايم گفت و اين كه منصور ديگر در ميان ما  بزرگ
دادن يك برادر، برادري كه ما نيست، من چيزي نداشتم بگويم جز به سوگ نشستن و رنج بردن از دست 

  .را بزرگ كرده بود
ها پرواز داده و جسم او  اش را كه سرشار از حقيقتي انساني و ناب بود به آسمان اكنون كه او پر خيال

هاي  ام و باورها و رنج ها سر گردان است، من مانده اش به صورت خاكستري بر روي موج بنا به وصيت
هاي زندگي ناشاد خود،  شورمند او به انسان، نگاهي كه در آخرين لحظه منصور و نگاه عميق دردمند و

  .بندد يعني همان هنگام كه عبور هوا را برخود مي
  . "كند اش آرزوي شادي و آزادي مي براي مردم سرزمين"

   89فروردين   
                                                                                                



   

 اداردشير مهرد

  از زندان تا تبعيد ي كميته
  
  
  
آن چه هم كه نوشته شده و در دسترس است، جز شماري . تاريخ سياسيِ معاصر ما نانوشته بسيار دارد 

 ي ساخته تقلب و فريب؛ يا دست يد مگرآ كاري نميه نويسان حكومتي است و بكارِ تاريخ اندك، يا حاصلِ
 ،در اين ميان. تاريخي ي چه واقعي است زير مشتي زباله ه رسالتشان پنهان كردن هر آنگراني ك پژوهش
امواج سركوب مجالي  ي خود اگر در فاصله. تر است از همه روشن سوسياليست  و كمونيست چپِ تكليف

يگران د. اي بيايد هاي فرقه كاري جز جنگه ن بوده كه بآندرت بيش از ه براي نفس كشيدن پيدا كرده، ب
اند، جز از آن رو  نبوده كه هر چه خبط و خطا و خيانت است را به پايش بنويسند و  هم اگر از او يادي كرده

  . خدمتش گيرنده ب "عزا و عروسي"در
او كه چريكي پير بود و . مرگ منصور خاكسار، دوست ساليان دراز، برايم تنها يك مصيبت بزرگ نبود

خوردگي ادب و فرهنگ و سياست، به تاريخي تعلق  اش تجسم گره اعيشاعري تبعيدي، و وجود اجتم
هايي ميدان داد كه از دلِ اين درآميختگي، و نيز از  مرگش، از اين رو، به پرسش. آلوده و پر ابهام داشت مه

تبار و راستي كه بود؛ به قول خودش به كدام ه او ب. جست سنگيني و چالشِ اين زمانِ تاريخي بيرون مي
قبايش را  به كجاي اين شب تيره و نيما،  جست، و باز هم به تعبير خودش اي متعلق بود، چه را مي هطايف

سياسي و فرهنگي  ي شناسنامه سفيِد هايي كه براي برخي فرصتي فراهم آورد تا اوراقِ آويخته بود؟ پرسش
تاب مي كند و به تكاپو  كه مرا بيستمي : بنويسند ها را  نخود آ ي زني سپارند و موافقِ ذائقه او را به گمانه

  . دارد وامي
اي يافتم كه منصور آن را در اقامت كوتاهي  ريزي كه از گذشته برايم مانده، مقاله در كاويدنِ خرده

اين . قريب سه ماه قبل از سقوط رژيم پهلوي ؛1357آبان : نوشته بود ،سال پيش در پاريس داشت  31كه
 ي خطوطي پر رنگ از انديشهترسيم ، با نخست از آن رو كه. يت يافتمنوشته را از جهات چندي با اهم
نماياند كه پاسخگوي بسياري  را مي از او اي چهره ،انسانيِ منصور خاكسار ي سياسي، نگاه طبقاتي و عاطفه

  -  روايتي است زنده از شكافي درون چپ بعد اين كه،. تا بود به آن وفادار بود كههماني  :از پرسش ها ست
تر از همه، از  و مهم نطفه بسته بود؛ 57بهمن  ها پيش از كه ماه - روشنفكري  ي فراتر از آن، درون جامعه

گويد كه به براندازي  اي را بازمي از تالش و مبارزه ،هرگز ديده نشده ، امااي كوچك گوشهآن جهت كه 
هي از فضايي كه بستر نگارش آن اما، پيش از پي گرفتن آن مقاله، شايد يادآوري كوتا. رژيم شاه انجاميد
  . بود سودمند باشد

هاي تلخ و  بعد از فرو ريختن رژيم پهلوي و برقرار شدن حكومت اسالمي، كم نبودند آنان كه از تجربه
ها و افرادي روز افزون كه، در اين  گروه. دردناك درس گرفتند و راهي جز مقابله با حكومت جديد نيافتند

. حراني، نوبت سركوبشان فرا رسيد و خواسته و ناخواسته به صف مخالفان پيوستندتند پيچ  يا آن مقطع ب
ها و افراد مخالف رژيم پيشين كه پيش از برافتادن آن، خطر  شمار، بودند گروه شمار، و شايد انگشت اما، كم

واخر سال پنجاه و كه در ا اي تجمع سياسي. ارتجاع مذهبي را در يافتند و مقابله با آن را تكليف خود دانستند
شكل گرفت و  منصور خاكسار، سعيد سلطانپور،  در خارج از كشور كميته از زندان تا تبعيدشش زير عنوان 
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شمار  هاي انگشت اين گروه ي اكبر ميرجاني، مهرداد پاكزاد و حمزه فراهتي اعضاي اصلي آن بودند، از جمله
   .بود

مبارزه با رژيم شاه و حاميان امپرياليست آن؛ و  :ل شدهاي خود قائ اين كميته، دو محور براي فعاليت
، در نيز گفتمان سياسي اين كميته ي پايه. و خطر تسلط آنان بر جنبش مردمارتجاع مذهبي مقابله با 

داد، درست همين مواضع  سازمان ميكارزارهايي كه ي  داشت، و در همه هايي كه بر پا مي اجتماع ي همه
اي ادامه داشت، شايد در  به شش ماه كه فعاليت اين كميته در شكل فشرده در طول مدتي نزديك. بود

كه،  هايي حركت .كمتر شهر مهم اروپا بود كه، الاقل براي يك بار، حركت جمعيِ بزرگي را سازمان ندهد
اقدام و  ي ، به لحاظ ميزان مشاركت، وسعت حوزهدر مجموع، به باور بسياري از فعاالن سياسي قديمي

  . اي تا آن زمان هرگز سابقه نداشته است هاي خبري و رسانه ببازتا
سخنراني و  هاي هبه جلس گرا، ، به خصوص روشنگري نسبت به خطر جريان اسالماين مواضعطرح 

 از رويدادهايتحليل و ارزيابي  نگارش هاي گوناگون، انتشار كتاب، و نشريه. شد ها محدود نمي همĤيي گرد
 ازهاي نظري،  هاي موجود، و هم چنين نگارش و انتشار مطالب و بررسي نشريهها در  و درج آنسياسي 

به سهم منصور خاكسار در بايد گفت، . شد به خدمت گرفته مي راستاديگري بود كه در اين هاي  راه جمله
امان  بي. كننده بود گرفت، به راستي تعيين ها صورت مي هايي كه در اين عرصه ثمر رسيدن تالش

كه به  - شاملو و ساعدي ايرانشهراز : سپرد كرد؛ و در هر جاي مناسب به نشر مي تدوين مي نوشت؛ مي
ها و  تا جزوه - هاي اين جمع به چاپ رسيده بود هاي آن، حداقل يكي از نوشته ي شماره تقريب در همه

  .  هاي مستقلي روي ميزهاي كتابِ گروهاي سياسي و دانشجويي ورق
هاي  بسيار  ، و انتشار آن با مقاومتدر اين دوره نگاشتصور خاكسار من ،ي كههاي از جمله مطلب

از طبيعت، راستاي سياسي و نظري و نيز خطر جريان بود تحليلي مشروح اي رو به رو شد،  گسترده
اين نوشته كه تحت عنوان . "رساند خاك هنوز رها نشده وطن را به نام خود به ثبت مي"اي كه  مذهبي

نگاشته شد، همراه با تحليل ديگري كه يكي ديگر از اعضاي كميته   و مراجعمسائل كنوني جنبش 
مبارزين هوادار " يزمان با امضا طور همه نوشت، ب !اند ها كه خنجر از پشت بسته به آنعنوان  زير

طبيعت هايي بودند از  ها از جمله نخستين ارزيابي اين نوشته. انتشار يافت "جنبش نوين انقالبي ايران
كه يِ تحت رهبري آيت اهللا خميني گرا اسالمجو و ارتجاعي جنبش  كار، سيطره ت، فوقِ محافظهراس

اهميت . دادند پي آورد را نشان مي توانست در ها بر جنبش مردم مي اي كه تسلط آن كننده انداز نگران چشم
شدند ضعي نوشته ام به موواكنش مستقي رو بود كه براي نخستين بار دراين ، عالوه بر اين، از ها اين مقاله

در اين نوشته، كه جا دارد به عنوان . عليه دانشجويان چپ اختيار كرده بود 57كه آيت اله خميني در آبان 
سندي تاريخي در موقعيت و جاي مناسبي، به طور كامل انتشار يابد، منصور خاكسار در تشريح عمق فاصله 

  :نويسد اسالمي در سر دارد، ميهاي يك انقالب مردمي و آن چه رهبري  ميان هدف
هاي زحمتكش  و وسعت ستمي كه بر توده! انباشت غارتگرانه ثروت، نفي! اسارت اقتصادي، نفي 
الحالش، مبارزات طوالني و  شود، تا در لفافه مبارزه با شاه و نوكران معلوم رود، نا ديده انگاشته مي مي
مبارزاتي كه هدفش بسيار فراتر از . هش دهدطلبانه مردم را تا حد برخورد و توقع مذهبي كا حق

  .ريزي نظمي بدور از امتيازات جابرانه ثروت چشم دارد بوده و به پايه "سرنگوني"
و در توصيف جهالت آميخته با خوي مستبد و اقتدارگراي روحانيتي كه براي سوار شدن بر جنبش 

  :دهد مردم به تقال افتاده هشدار مي
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موجود، جز شاه و تني چند ار نوكرانش؛ از امپرياليسم، جز مشاورين نظامي براي مراجعي كه از نظام 
هاي جهاني چپ و راست، جز  موجود در ارتش؛ از غارتگري، جز راهزني مخارن نفت و گاز؛ و از خيانت

مرگ بر "ديدار سياسي فالن و بهمان تصوري ندارد، چنان تحصيل نخوت كرده است كه با طرح مكرر 
در نتيجه حق دارد، ! هاي اجتماعي را باز يافته است انگارد كه پاسخ همه دشواري مي "يسمشاه و امپريال

  نتيجه فرمان خود بداند ! حركت جنبش را، هم چون مقدرات ثابت سرنوشت
و . داعيه رهبري نسنجيده مراجع، با رشد بيشتر جنبش ممكن است بيشتر شود: و اخطار مي دهد

  .پيشرو جنبش نيز در قبال تصحيح رهنمودهاي  بازدارنده بايد بيشتر شودچنين است كه  سهم هر كوشنده 
نه  "كميته از زندان تا تبعيد"در  هاي منصور خاكسار و يارانش در آن مقطع، اين نوشته و ديگر نوشته

 از هاي منفي تندي را نيز در ميان بسياري از نيروهاي سياسي، به رو نشد، بلكه، واكنش تنها با حمايتي رو
اعتراض به  اجايي رسيد كه حته كار مخالفت با مواضعي از اين دست ب. مله بخشي از چپ، برانگيختج

جبهه متحد "افكني در  هر شكل، شكافه هاي مذهبي، ب هاي ارتجاعي گروه طلبانه و ديدگاه عملكرد تسلط
مذهبي، البته، از  جات برخورد دسته .سختي محكوم شده نام گرفت و ب "ضدامپرياليستي ضد ديكتاتوري و

كه  هايي ها و اجتماع ها، بر هم زدن جلسه ها و كتاب گريي فراتر رفت، و به تدريج به پاره كردن نوشته هرزه
  . رسيدسركوب  فيزيكي بر گزاركننده آن بود، و به  "كميته"

ها پيش از  آزادي را ماه اسالم سياسي و ارتجاع مذهبي، نه تنها جنگ با روشنگري، آگاهي، برابري و
به قدرت رسيدن آغاز كرده بود، بلكه، كار صدوراحكام اعدام مخالفان سرسخت خود را هم، پيشاپيش به 

و  56هاي پاياني سال  ، بلكه در ماه60حكم اعدام سعيد سلطانپور، نه در تير ماه سال . جريان انداخته بودند
كرد آيت  بر گزار مي "كميته"هايي كه  هايش در اجتماع رانيزماني كه او در سخن. صادر شده بود 57اوايل 

ي قدرت، و جنبش آنان را يك  فريبِ تشنه گرا را مشتي عوام اهللا خميني و ساير رهبران جربان اسالم
  . خواند طلب و ارتجاعي مي جنبش ضد مردمي، فرصت

كميته "زوايايي، به باور نگارنده، ي منصور خاكسار و يارانش در اين دوره و از چنين  با نگاه به كارنامه
هايي از ظرفيت سياسي و سالمت اخالقيِ  نشانه. حركتي بوده است با اهميتي تاريخي "از زندان تا تبعيد

اي كه هيچ چيز بيش از بحران سياسي و فرهنگي، بسياري از  بخشي از روشتفكران چپ؛ آن هم در دوره
  .گير نساخته بود مخالفان جمهوري اسالمي را ناتوان و زمين

هاي نخست پس  سعيد سلطانپور و مهرداد پاكزاد در همان سال. گذرد سال از آن زمان مي 31اكنون 
هاي  با گذشت اين سه دهه، نه ديدگاه. منصور خاكسار هم در ميان ما نيست از انقالب اعدام شدند و ديگر

اند، در  رسوباتي  هم كه مانده. از آن دستهايي  مدافع رژيم اسالمي ديگر خريدار چنداني دارد، و نه شكاف
با اين وصف، آيا زمان آن . شوند غلب هم از قطب مقابل ظاهر ميا آرايند و شكل و شمايلي ديگر خود را مي

نرسيده است كه نگاهي دوباره به تاريخ اين دوره بيندازيم و ببينيم چه بر ما رفته است و امروز كجا 
  ايم؟ ايستاده

تر از  ي گزارشي مشروح و نه ارايهنظير آن، سند ها  ده ي وسند گاهي از وجود چنينآمسلم است، نه 
موجب نخواهد شد ، "كميته از زندان تا تبعيد"ها و تاثيرهاي  گيري، حركت گيري، جهت چه گونگي شكل

و روشنفكر  ي نويسان متعلق به جريان مسلط و رسمي، اعم از حكومتي و غير حكومتي، كارنامه كه تاريخ
و  يهاياعتبار چنين سنده گاه ب است، هرساده لوحانه نيز . تري سپارند چپ را به داوري منصفانهمبارز 
ي  در جامعه ، حتااردوي چپ هاي بنيادي در و شكاف هااميدوار باشيم اينان بر وجود تمايز هايي، گزارش

  .صحه گذارندروشنفكري، 
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ها و خطاها،  نقصان مطولِ تظار داشت كه در فهرست، پس از گذشت بيش از سه دهه ، آيا نبايد اناما
نسبت به تاريخ واقعي خودش؟ آيا روا نيست، و روشنفكر پيشرو اعتنايي چپ  جاي مناسبي داده شود به بي

هاي  و كشمكشاي  ي فرقهها رقابت درسوزاندن ظرفيت و نيرويشان  خاطره را، بها  ها و جريان اين گرايش
د با نتري از توان خود را به برپايي كارزاري اختصاص ده بخواهيم بخش بزرگ ، مالمت كنيم واي حاشيه

آلود  و تعيين نقش خود در آن؟ آيا وقت آن نيست كه فضايِ مه هدف مطالعه و تدوين تاريخ سياسي معاصر
تر قرار  تر و واقعي خاكسار در جايگاهي روشن هايي چون منصور تا نام يدو شرايطي فراهم آ يابدكنوني پايان 

  گيرند؟
  بيست و سوم آوريل دوهزار و ده      

     
                                                   

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  جنگ زمان
  يابد هاي شما تداوم نمي بدون ياري

  آن را مشترك شويد
  و اشتراك آن را به دوستان و آشنايان خود

  .دكنيپيشنهاد 



   

  م آذريمر
  يزندگ يتراژد

  
 كشتن يتراژد نيتربزرگ ست؛ين يزندگ يتراژد نيتربزرگ مرگ
  .ميا زنده هنوز كه يزمان ما ست در درون يزندگ

  كازنز نورمن
  

آسمان نيمه كبود ناگهان شعله بر . نشيندتشت گلگون و آتشين آفتاب آهسته در پشت آب فرو مي
 آرام، عتِيطب. رامشآ سكوت، غروب، .است غروب آن گاه .آرامش و است سكوت آن گاه. كشدمي
 گره تيابد به زمان. مانديم رهيخ بهت در نگاه. ستديايم باز فكر كه آرام آن قدر .آرام اريبس آرام،

 صبر، .است عتيطب خود .است عتيطب يدنباله انگار وجود. زديآميم در عتيطب با يهست و خورديم
جست؟ يم خود مرگ در منصور كه آن چه است نيا اياست؟ آ نيچن زين مرگ ايآ .آرامش سكوت،

  ؟.توانستينم يزندگ در مگر مرگ؟ در چرا جست،يم كه اگر آرامش؟ و
   ما؟ ست؟ ويز بود كه را آن چه و بود را كه آن هرگز ست؟يز هرگز ايآ منصور

 قضاوت به ميبخواه كه ميباش كه شما و من. ستين حق نشستن قضاوت به ن گونهيا كه آه
 مرگ، يول. ميابييم در و مينيبيم را قتيحق از ياگوشه تنها ما از كيهر ! مينيبنش يكس اي يزيچ

 ما يبرا ستا يمكث ترشيب مش،يشناسيم كه ميكنيم فكر اي مشيشناسيم كه يكس مرگ
 قتيحق در او به شهياند در و ميشينديب است رفته كه او به. ميشينديب خود به كه يمكث.  »زندگان«

  .ميكن جست و جو را خود
 من از زيهر چ از شيب شكيب) ميسينويم( سمينويم منصور يدر باره) ما( من كه آن چه

رابطه و دگاهيد از زيهر چ از شيب نميبيم و دميديم چه گونه را او من ن كهيا. او تا ديگويم سخن
 كه هايادمانش و هايدلخور از من، انتظارهاي از .منصور از تا كنديم صحبت او و با جهان با من ي
 طور آن اگر و كند عمل چه گونه من جهان با اي من با ارتباط در خواستميم ن كهيا از داشتم، او از

  .شديم گريد آن طور كرديم عمل اگر و بود يآدم طور نيا كرد،ينم عمل
 او يدر باره و او از توانميم چه گونه پس). منصور كالمهيتك! انصافيب( يبزرگ يانصافيب چه
هر  ميسينويم او يدرباره ما يهمه كه باشد نيهم در نوشتن تيخاص هم ديشا اما. ميبگو سخن

 اثرگذار ينوع به ما وجود بر كه را او از ياپاره. ميكنيم ميترس و ميآوريم ادي به را ياپاره كي
 او از يريتصو هاوشهگ نيا يهمه گذاشتن كنار هم با كه ديشا بوده) او يهاكالمهيتك از گريد يكي(

  . باشد ستهيبا يجواب هم نيهم ديشا .ديآ حاصل
 سم؟يبنو منصور يدر باره ديبا چرا سم؟يبنو ديچرا با خورديم را ذهنم مدام كه يسئوال يبرا

 نوع كي كنميم فكر چون سمينويم؟ ميسينويم اشدرباره رفت ما انيم از يكس كه هر زمان چرا
فيتعر مبنا همان بر و مختلف يهانام تحت مين  ك دهه وي از شيب كه ستا يكس به يگزارارزش
 و. كرديم يباز را يمتعدد يهانقش ما همه مثل هم منصور .بود هم من يزندگ در مختلف، هاي
 همسر خوب، پدر. كند يباز» خوب« را هاآن يهمه كه خواستيم ما يهمه مثل چه قدر هم باز

  ... و خوب انسان خوب، مبارز خوب، شاعر ،خوب دوست خوب، معشوق خوب،
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 نداشته گريد ميدار يعاطف ونديپ او با ياگونه به و ميشناسيم كه را يكس ميندار دوست هرگز
 ايدن به اصلن ديبا اي بدهم دست از را يكس خواهمينم اگر است؟ نيا جز يزندگ مگر يول. ميباش
  .بروم همه از شيپ اي مياين

 داشت ييهايژگيو شكيب منصور. هم تلخ و دارم خود با منصور از ينيريش خاطرات و ادهاي
در  شهيهم كه بس نيهم منصور ريتفس در. افتي انيآدم انيم در را هاآن نتوان يليخ گريد ديشا كه
 و هاچارچوب از ياريبس. ستيجهان ن نيا از هست اما جهان نيا در منصور كه امكرده فكر او يباره
 خوش اما .ديگنج ينم شيايدن در و بود معنايب او يبرا م،يبنديپا هاآن به انيآدم ما كه ييارهايمع

 پس. ميبگو چنان و نيچن و سميبنو ستين گريد كه يآن يرثا در است رسم اكثر كه آن گونه ندارم
 منصور مرگ سرانجام و يزندگ يديكل يحلقه من چشم به كه كنميم بسنده ياحلقه آن انيب به
  .بود

 خودش يخانه در كه شنبه يدفترها يجلسه در دميد شيپ سال چهارده را منصور بار نيولا
 و قهرمانان يسالله يبازمانده. يپهلوان ئتيه در يكوپال و الي با نموديم ستبر. بود شده برگزار

 يجوان و ينوجوان ييجومبارزه و يخواه عدالت ياهايرو. اهايرو و دهايام دوران ادآوري. بود جانبازان
 دامن من در را پرشور گاه و تند ياحساسات تا بود يكاف تصور اي ريتصو نيهم .گريد ياريبس و من
 ينوع به و ميخوانيم غربتش غم آن چه از ،ينوستالوژ از بود ياملغمه قتيحق در كه ياحساسات. زند

 پشت كه همه آن يبرا .ايرو و شور و ديام زمان يهاييآشنا يبرا هايدلتنگ. مياداده تن آن به اجبار
  .ميبود گذاشته سر

. شد انينما منصور خود ،»ياصل« منصور آن يجا به و شكست ريتصو نيا البته بعد ياندك
يم خورد،يم كه ما يهمه بود مثل يآدم. بود مهربان گاه بود؛ يميصم بود؛ گرم كه يمنصور
 كه بود نيا در اشيخوب. ما يهمه مثل. توانا گاه بود ازمندين گاه شادمان،  اي شديم نيغمگ د،يخواب

 از ريس يگپ و نشست شديم. كرد برقرار يانسان يارابطه او با شديم. باشد دسترس در شديم اكنون
  .زد دل ته

 خواستيم. بماند ستبر و باشد ستبر كه خواستيم. نداشت دوست را صورت نيا اما منصور 
» كيچر« همان ريتصو كه خواستيم. انديبنما يقو كه خواستيم. باشد دسترس از دور كه

  .آورديم فراهم خود يبرا ييبها چه به را نيا كه دانستينم ديشا اما باشد؛ دوران آن قهرمان
 و. نديبب نداشت دوست كه آن چه انكار ،انكار خداوندگار. بود خود كنترل خداوندگار منصور

 خوشحال اندازهيب يزيچ از نه .ديديم ستهيبا يتيصخصو خود يكيچر ريتصو يبرا ديشا را ها نيا
 به. ندهد بروز تا كرديم كنترل يول شديم وجودش و دل ته در حتم. نيغمگ اندازهيب نه شديم

 از» خوردن حرص« من يبرا او و من رفتار طرز نيب بارز تضاد نيا چه گونه كه دارم خاطر به يخوب
  دل يسفره كه يحرف ،زديم حرف كمتر .آورديم بار به من» حرص« از تعجب او يبرا و او دست

 آن ر،يتصو آن. كرديم اتخاذ روشن يموضع اي گفت يم سخن وضوح به كمتر. كند باز قتيحق به را
 خود كادر با و ديكشيم فرو خود چارچوب در را زيچ همه و بود او با شهيهم خود از تصور آن ماژ،يا

 و ،ديدرآ كادر نيا يقواره و قد به درست كه شديم كنترل دقت به انآن چن زيچ همه. زديم اندازه
 با زيچ همه. كشد رونيب به سر تازه يهوا يآرزو در وجود، از ياگوشه كه ،نباشد باز يمنفذ چيه

 و يقو كيچر« كي به عنوان منصور كه باشد يماژيا آن مطابق درست تا شديم كنترل قدرت
 يراه كه خواستيم. شديم خفه چارچوب آن در اتيح و. داشت خود از گذشته» ريناپذ شكست
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 يبرا يراه كه بود بسته محكم چنان را منفذها و درها منصور يول ابد؛يب تپش يبرا تنفس، يبرا
 موضع وضوح به شد ويم انكار باشد كه نداشت دوست آن چه. اتيح مرگ جز يراه. نبود فرار

 گذاشتن سرپوش يبرا ر،يمس كردن عوض يبرا زدن، گزاكيز ياانكار، بر يبرا را راه البته نگرفتن
  .كرديم هموار

 ييهاچارچوب ما همه. ميكنيم عرضه جهان به و ميسازيم خود از يرهاييتصو البته ما همه
 آن جا، و ن جايا يگاه گاه يول ما همه. ميزنيم چهره به يمتفاوت يهاماسك و ميدار خود يبرا
 ياروزنه از ،ميكنيم باز را ياپنجره ،ميدهيم ترك را يواريد ،ميشكنيم را چارچوب. ميدهيم» وا«

  .ميشويم آزاد م،يشويم خودمان م،يكشيم ينفس
 را مرگ رشيتصو شكستن وحشت. دهد» وا« كه خواستينم هرگز. نبود ن گونهيا اما منصور

يب را يزندگ جهينت در و اشتد انيجر درون در همواره كه يمرگ. كرد كه كرديم آسان شيبرا حتا
  .داديم جلوه بها

 است يزيچ يزندگ. ندارد يمفهوم كردن يزندگ يمعنا به و خود در يزندگ كه گفتيم منصور
يب را آن ،رديگيم سخره به را يزندگ كه ستا يكس قهرمان و گذشت آن از يراحت به بتوان ديبا كه

 او يزندگ خودش يگفته به. دانديم ن گونهيا كه كنديم وانمود ا حداقلي دارديم مقدار و ارزش
 با زين سرانجام و قلم ياسلحه با حاال، گر،يد يزمان و اسلحه با  يزمان. بود شده مبارزه وقف

  .يزندگ از» اثرگذار« ياپاره: يخودكش
 رفته ييمايپتپه به كينزد دوستان از يجمع با ها،زمان آن عادت روال به ك باري كه است ادمي

يم يزيچ هر كس. بود هاحرف طور نيو ا  اديز و كم سن و يريپ روزگار و ندهيآ از صحبت م،يبود
 من اگر چه. كشت خواهم را دغدغه خودميب دميرس يسالگ 65 سن به يوقت من: گفت منصور. گفت

 به يازين گريد كه يسالگ 65 در منصور يول: ميگفت و ميديخند طنتيش به يگريد دوست و
 به يازين و رديگيم برعهده را زحمتش خودش عتيطب يكن صبر گريد ياندك اگر ست،ين يخودكش
 زودرس يسن هر در است رفته آن كه مرگ بازماندگان، يبرا كه مينيبيم يول ست؛ين تو زحمت
 گذرديم يكس ذهن از يفكر چه دانمينم ...اگر  باشد ما كنار در توانستيم هم هنوز منصور. است
 يبرا. گذردينم يفكر هم ديشا. كنديم اشيخاك فرم نيا در يزندگ دادن انيپا به ادارو را او كه

 آن ساختن دوباره. داشت ساختن دوباره به ازين منصور. بود رشيتصو ن شكستنيا يول منصور
 شكسته او خود ذهن در قتيحق در نه، كه انش،ياطراف ذهن در كرديم تصور كه خود از يريتصو
 ستبر« آن از چه گونه نيا يول. داشت خود يبرا رشيتصو ساختن دوباره به ازين منصور. است

 يادامه و انگريب. بود كيسمبول آن نوع انتخاب و منصور مرگ من يبرا. آمديم بر» ريناپذ شكست
 كه آن چنان منافذ تمام بستن. كردن خفه را خود كشتن، را خود. خود كشتن ،يخودكش. اشيزندگ
 كه يوقت را خود منصور. شوديم خفه ناچار به و زنديم پا و دست ياروزنه يجو جست و در اتيح

 برون و درون بزرگ تناقض بر كه يزمان نيا و. دارد نگه زنده را خود ريتصو تا بود كشته بود زنده
 گريد كه زديريم هم در آن چنان را ريتصو آن كه ياضربه -ديآيم فرود گريد يكار ضربه  كي

 يعمل را آن هم هنوز منصور كه هر چند انجامديم شكستن در هم به -ماندينم يباق حملت توان
  .باشد» اثرگذار« تا گرفته انجام قهرمانانه كه نامديم

 يزندگ فرصت منصور» منِ« اگر كه گفت بتوان ديشا. بود اشيزندگ يادامه منصور مرگ
 و خطاها يهمه با هايناخوش و هايوشخ يهمه با را خود منصور»منِ« اگر و افت،ييم كردن
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...  يهمه با ش،يهاينامهربان و هايمهربان يهمه با ش،يهاقدرت و هاضعف يهمه با ش،يناخطاها
 زيچ چيه كه اندگفته .نبود ،كردن خفه به يازين سرپوش، به يازين ،يخودكش به يازين رفت،يپذيم

. درآمدن گريد يشكل به يشكل از است فرم رييتغ كي تنها قتيحق در مرگ. رودينم نيب از هرگز
 ،يابوته ،يگُل در هم منصور پس. ميسربرآور دوباره گريد يفرم به تا يزندگ» روح« در كردن حلول
 سر حال در ما در هم ديشا منصور. است آوردن بر سر دوباره كار در ياشهياند ،ييجا ،يخاك ،ييهوا

  .است برآوردن
 خود درون در را بزرگ تناقض آن و ميباش هوش به پس. ما وجود در بلكه ما؛ خاطر در فقط نه

آن  با رو به رو شدن ييتوانا ايآ. خود درون شوتيك دن -گفت بتوان ينوع به ديشا – به. ميبنگر زين
 مرگ و انكار به هم ما اي و م؟يدار آن نديخوشا اي و نديناخوشا يامدهايپ به رغم را افتديم اتفاق چه

 را، اشيمهربان. مياموزيب آن از و ميبگذار ارج را بود بايز منصور در م؟ آن چهيمشغول خود يههر روز
  ...را  اشيمنشبزرگ را، اشيسادگ را، تشيميصم

 رايز. خود در وجود اما ؛مِِيبپرداز آن به و مينگر باز گرفت ما از را او تينها در كه را ز آن چهيو ن
  .ميشيخو يزندگ نقاش و طراح و ما ندارد انيجر ما ونريب در قتيحق در زيچ چيه كه
 تمام با و دارميم يگرام را ادشي. كردم يط را خود يعاطف بلوغ از يبخش منصور با امرابطه در من

  .جسم به ،بود ما انيم در كاش يا ميگويم وجودم
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. ام كه تو اين گونه در حضورشـان بنشـيني  اند، و نديدهنويسنده از ايران و بيرون ايران به اين جا آمده
: خيلـي سـاده جـواب داد   » جـذوب او هسـتي؟  بيني كـه ايـن طـور م   مگر در منصور خاكسار چه مي
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. كنـد گيرد و بـه امپراتـور هديـه مـي    ي جانباخته را باالي سر مي، سامورائي»كاتسوموتو«شـمشـير 

كاپيتـان  » پس شما تا آخرين لحظه با كاتسوموتو بوديد؟«: پرسدمي امپراتور در حال پذيرش شمشير،
شما بايد براي من بگوئيد كـه كاتسـوموتو   « : گويدامپراتور جوان مي» .بله، امپراتور«دهد، جواب مي
مـن بـراي شـما    «گويد، دوزد، و ميشود، چشم در چشم امپراتور ميخيز ميكاپيتان نيم» .چگونه مرد

  ».كاتسوموتو چگونه زيستخواهم گفت كه 
هـا  ي منصور خاكسار نوشته شـده كـه برخـي از آن   هاي زيادي در بارهدر همين مدت كم، متن

ي مرگ چـرا بايـد چنـين خـوار شــمرده      فهمم كه خودخواسـتگيهنوز نمي. بار استسخت سرزنش
مـن اجـازه دارم   . تشود ناديده گرفسـوختن بازماندگان را در اثر مرگ دوست و هموند نميدل. شـود

كنم اجازه داشته باشـم آن  ترين تعابير بيان كنم؛ اما فكر نميسوختهي خودم را با دلسوختگيكه دل



 91     89 تابستان  6 جنگ زمان

شايد وقت آن اسـت كـه   . تصميم نهائي را به حقارت بكشم، يا در پناه اندوه خود به آن تصميم بتازم
ي ايـران را كـه   يخ سياسي و ادبـي ي منصور، رويدادهاي پراهميت تارياران ادبي و هموندان سياسي

ي منصـور خاكسـار را از دسـت    ما حضور فيزيكي. ها نقشي داشته است، به قلم بياورندمنصور در آن
توانند از ايران ناميرا هستند و مي يو ادبي هاي او در وقايع اجتماعيهاي همراهيايم، اما، خاطرهداده

  .ا آيندگان بدانند كه منصور خاكسار چگونه زيستهاي مختلف به ثبت تاريخ برسند؛ تديدگاه
   .پرواز را به خاطر بسپار/ ستپرنده مردني همان طور كه فروغ گفته است، 

  2010آوريل 

 

 

 

 

  ي رمان، داستان، شعر، نقد و پژوهش هاي ويژه شماره
  ي جنگ زمان در مجموعه

و بيرون از در ايران  زبان هاي فارسي از آن جا كه وضعيت نشر و پخش كتاب
هاي داستان،  كوشد مجموعه ايران بسيار نا به سامان است، جنگ زمان مي

هاي نقد، رمان و  نامه، مجموعه هاي نمايش هاي شعر، مجموعه مجموعه
ها را، به صورت مستقل با مشاركت و همكاري نويسندگان و شاعران  پژوهش

 .منتشر و پخش كند
  اريمندان به اين همك صاحبان اثر و عالقه

  :هاي زير تماس بگيرند توانند با نشاني مي
   0047 41 33 69 07: تلفن

mansourkoushan@yahoo.no  



    

  يخان پرويز قليچ
  در سوگ منصور

  
لين ر مرگ اولين منصور، منصور اميرآصفي، كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال ايران و اواهنوز از زير آو
ام در تيم كيان، بيرون نيامده بودم كه خبر خودكشي منصور شاعر، منصور خاكسار، يار  مربي زندگي

منصور امير آصفي را بيماري سرطان . ي آرش، نيز بر سرم خراب شدتشكيالتي سابق و همكار مجله
، در اناين دوراي؛ عشقي كه در  اسطوره» عشق«از من گرفت، ولي منصور خاكسار را هيوالي يك 

  . قرن انفورماتيك و تكنولوژي و ارتباطات، ديگر از آن اثري نيست
نعلِ  ي دوم خيابان زريني شاداب و مهربان منصور را در كنار نسرين، در طبقههنوز آن چهره

منصور از زندانيان رژيم ستم  كه هم چوندكتر ايرج قهرمانلو . كنم دروازه شميران، فراموش نمي
ي دوم ها، با كوله باري از الكل طبي، خود را به طبقه، اغلب شب1360آذر ماه شاهي بود، پس از 

شده از سازمان اكثريت  جدا هاي بچه رساند، تا جمع كار ساكن آن بود، مي ي ما، كه مسعود نقرهخانه
ي نسرين بود و نسرين سرمست منصور شيفته. را با گرماي الكل خود، گرمايي دو چندان بخشد

  .هاي زمان خود بود و عاشقانِ فراواني داشت واليتي و هم  يك؛ چريكي كه افتخار ملتمنصورِ چر
ها و مقاومت ها كه با فداكاريها بود و فدايي گري؛ دوران چريك دوران انقالب بود و انقالبي

يدند؛ و كش هايشان، اسطوره آفريده بودند و حال، پس از آزادي از بند، انگار ستبرتر از پيش سر مي
هايش چه خم و دانستيم كه انقالب در پيچ آن زمان نمي. شان بود اين خود دليلي بر زيبايي

  .هايي برايمان تدارك ديده است آزمون
بسياري از پهلوانان نبرد با شاه و رژيم منفور خميني در تبعيد . ها بودآزمون تبعيد يكي از آزمون

شان ديگر آنان را ستودني نيافتند و از عاشقانو چنين شد كه . نيرو از دست دادند و تن وانهادند
دادگاني بودند كه البته در اين ميان دل. اي براي نبرد نداشتند، دل بريدند قهرماناني كه ديگر صحنه

  .ديگر برنتافتند و راه را به ياري هم پيمودند در سختي تبعيد نيز رو از يك
كنم يا در كار منصور مقصري بيابم؛ تنها  جا بر آن نيستم كه در كار اين يا آن قضاوت در اين

ي تبعيد نيز  چرا كه صحنه. كوشش اين است كه به اين پديده به صورت امري اجتماعي نگاه كنم
سازد و در عين حال به گمان من عين قهرماني است كه خود به اختيار سالح از  قهرمانان خود را مي

  .كنيي ترك بينآنِ خود نمي اي را كه از نهي و صحنهكف وا
  .كينه، صحنه را وانهادمنصور قهرمان ماند و با دلي سخت مهربان و بي

ي بخش زيادي  كننده بود، ذهن بيمارگونهچه برايم سخت نااميد پس از خودكشي شاعر اما، آن
از روشنفكران ايراني بود كه با تمام وجود در پي كشف علت خودكشي منصور بودند؛ علتي كه 

. بدون شناخت از ريز ريز زندگي و جز جزء عواطف دروني منصور، امكان پذير نبودبردن به آن  پي
  :نويسد منصور در كالم آخر خود مي

دردي كشنده به سالي  …حتا اگر به هنگام پيش نيايد. ي اثرگزاري از زندگي است مرگ پاره«
  »... .ي كردماش را ته پيش از آن كه درماندگي سر برآورد، پيمانه. داد نزديك، آزارم مي

  . نشد و به فرمان عقل عمل كرد اشي هميشگي واين تنها جايي است كه منصور تسليم عاطفه
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اي از  جا به نمونه در همين. زدني بودي منصور نسبت به اطرافيان خود، مثالمهرباني و عاطفه
  .كنم شايد درسي براي ما باشد اي مي هاي انساني منصور، اشاره اين نوع عاطفه

ي شعر مجله هاي سوي منصور رفتم تا مسئوليت صفحه كنم روزي را كه  به موش نميفرا
با كمال ميل قبول كرد، و  با مهرباني اصرار كرد مجيد نفيسي را هم در . را به عهده بگيرد آرش

  .قبول كردم. اين كار شريك كند
استم مسئوليت نيز به منصور مراجعه كردم و  باز هم از او خو 100شماره  آرشدر تدارك 

را خود به تنهايي به عهده بگيرد، اما باز هم  اصرار داشت كه به » بررسي شعر تبعيد« هاي هصفح
منصور گفت هنوز . گير مطالب شدم پس از شش ماه پي. همراه مجيد نفيسي اين كار را انجام دهد
  . ي مطلبي استمطلبي نرسيده و تنها خودش مشغول تهيه

له نمانده بود، خودم دست به كار شدم و با مراجعه به اسماعيل نوري زمان زيادي به چاپ مج
... ي ابراهيمي، علي زرين و زاده، هاد آقا عسگري، پيمان وهاب گل، ميرزا عالء، مليحه تيره

به منصور  010پس از شماره . سامان دادم و را نيز سر 100بررسي شعر تبعيد در شماره  هاي صفحه
د به روال گذشته، شعر را در شعر نخواهم داشت و از اين به بع هاي اطالع دادم ديگر صفحه

چند . رويي پذيرفت و قرار شد به مجيد هم خبر دهد با خوش. مجله پخش خواهم كرد هاي صفحه
 هاي ي به دستم رسيد كه به تعطيل صفحهاي چند خطي به امضاي منصور و مجيد نفيس روز بعد نامه

نامه را چاپ خواهم كرد؛ البته به  نصور تماس گرفتم و گفتم حتمبا م. شعر اعتراض كرده بودند
  .همراه جواب

بار تلفني تماس گرفت و با اصرار فراوان خواست نامه را چاپ نكنم  پس از چند روز، منصور چند
نامه را به خواست . خسرو دوامي شاهد اين اصرار منصور بود. او گفت كه به مجيد هم خبر داده است

ولي متأسفانه مجيد نفيسي چشم بر اين همه رفاقت منصور بست و پس از مرگ . نكردممنصور چاپ 
را متهم به چاپ  آرشهاي منصور را ناديده گرفت؛ و  ي رفاقت اي كه منتشر كرد، همه او در مقاله
  .ها كرد ي آن نكردن نامه

صور را فراموش گاه شعر انسانيت و مظلوميت منتاريخ ادبيات ايران هيچ. منصور آگاهانه رفت
  .نخواهد كرد؛ چنان كه هدايت و تختي، فراموش نشدند

  
  
  

  دريافت جنگ زمان
  و انتقادها و پيشنهادهاي خود را 

  :به نشاني زير اصالع دهيد
zaman@hotmail.com‐Jong  



 
  خسرو دوامي
  *سرگردان ميان گور و ماه

   ر شعر منصور خاكسارد گفتمان مرگ
                                                                                                                             

/ شكافت/ وقتي كه كوه سينه ي فرهاد را/ وزيدمرگ از كدام سوي مي
 **يدي شيرين را برخواب هميشه/ و عشق/ با همان هالل قديمي

  
 

هاي منصور خاكسار به ذهنيـت  و نوشته هاالي شعره ب خواهم از الها ميمن در اين يادداشت
در اين . اش سر و سامان بدهمخودخواسته مرگ و ساعت ،ي چرايي مرگ اوام دربارهچند پاره
هـاي  مايـه ، همـراه بـا  درون  او در آثـار  كنم مرگ را به عنوان يك گفتمان تالش ميرهگذر، 

. جـو كـنم  و  جسـت ....) پيرمرد، افعي و بوف، آينه، سايه، شب، سرزمين، (لوف شعر منصور أم
اين است كه به مرگ، به شكل يك روند نگـاه كـنم  و نـه فقـط بـه       ،مرادم از گفتمان مرگ

-هـاي بـي  »فرايند« اي ازشبكه ِمفهوم نظري ،»روند« :با اين توضيح كه. صورت يك فرآيند
  .شوندتنند و تكوين يك پديده را سبب ميميطول زمان در هم  در ، شماري است كه

  
  

 يك
  :شودمنصور خاكسار اين گونه آغاز مي كالم آخرِ

چـون پـذيرش نهـايي    . حتي اگر به هنگـام پـيش نيايـد   . ي اثرگذاري از زندگي استمرگ پاره
تـي كـه بـه    بسياري از آرزومندان عدالت و يا جانهاي حساسي چون صـادق هـدايت و غالمرضـا تخ   

   1....اممرگشان زياد انديشيده
يكي متني كـه چركنـويس اسـت و در سـبد      :ست نوشته پيش روي ما دو دست كالم آخراز 

گـي  ه اما هنوز با چند خط خورد –اند، و ديگري، متني پاكنويـس شده ي محل كار منصور يافتهزباله
 ،"هـاي حساسـي   جـان "ن اول، به جـاي  در مت. پيدا شده است در اتاقش ،جان اوكه كنار پيكر بي –

ي اول در جملـه . "امبارهـا انديشـيده  "آمده  "امزياد انديشيده"و به جاي ،  "هاي حساسي آدم"آمده 
  .بودن آن رثرگذاادر زندگي و تأكيد بر  مرگ هر دو متن يكي است؛ اشاره اي به جاري بودنِ

اند، بازخواني اين مـتن، و  دگي آشنا بودهاو در زن براي بسياري كه از نزديك با منصور و با منشِ
محجـوب و عـدالت   شـاعرِ  :آور استي او، سنگين و بهتخود خواسته پذيرش مرگ تبعيـدي ،   خـواه

آن هم سه روز مانـده بـه    -تواند دست به خودكشي بزندچگونه مي ،دوست محبوب و فروتن همگان
انديشـيده؟ آيـا   مـي چيز ساعات آخر به چه  منصور در آن ؟ي عمردهههفتمين ي سال نو و در آستانه

سـخن   راثرگـذا  توانـد از مرگـي  كند، مـي مياش را خاموش به دست خويش چراغ زندگي كهكس آن 
هاي كهـن، نـاظر بـر    بگويد؟ مگر نه اين كه مرگ اثرگذار، مثل شهادت، يا مانند مرگ تراژيك در اسطوره

  ميرد؟جاودانگي و ناميرايي كسي است كه مي
  :نويسددرهمان متن ميور خاكسار منص 
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درماني خودستايي از مرگ جلـوه  ام كه اين پيشاي زندگي را ستودهدر كارهاي فراوانم به اندازه
  2.نكند

خواه شورويِ ماياكوفسكي شاعر آرمان اين جمله براي من، ياد آور بخشي از يادداشت خودكشيِ
  : ، از خود به جا گذاشته بودسابق است، كه سه ربع قرن پيش، در كنار بسترِ مرگ

-اين راهي نيست كه بتوانم به ديگران توصـيه ! مرا ببخشيد: مادرم ، خواهرانم ، دوستان من... 
  3....اش كنم، اما تنها راهي است كه پيش پاي من مانده است

  4".... ميرممن براي همه مي" :نويسد در جاي ديگري از همين يادداشت مياو 

پـارادوكس مشـتركي وجـود دارد     ،مايا كوفسكي داشت خودكشيِدو در يا منصور كالم آخردر 
 ،هـر دو . اسـت  "انساني دردمند و مستأصل"و  "خواهعدالت يروشنفكر"ي كه ناشي از نقش دوگانه

دانند كه جهـاني ديگـر و روانـي جاويـد     هردو هم مي -دهنداز يك سو به مرگي خودخواسته تن مي
دارند هم بيم آن را هر دو از طرف ديگر،  -ست، همين است كه هستچه هم كه ه وجود ندارد و هر

و در عـزمِ جـزمِ    "هـا  تـوده "ي در جامعه تبديل شده و در روحيـه  همگانيكه اين عمل به راهبردي 
  . آزادي و برابري خللي وارد كند راه پويندگان

 تفـاوت از مـرگ  بـه دو قرائـت م   ،كالم آخر متنِناخودآگاه شايد به همين دليل هم هست كه 
هاي ظلم و مرگي كه مبارزان در نبرد با دستگاه -خواهانهيكي مرگ آرمان: كند خودخواسته اشاره مي

كه اعصابشان پـيچ   ،هاي حساسيهاي خسته و روانجان و ديگري خودكشيِ -كنندجور انتخاب مي
يـا   –دو نفر بارهـا    يِجهت نيست كه منصور به خودكشبي. تابندزندگي را بر نمي هاي تاريكو خم
نه، كسي تصـميم  ": هدايت كه قرني پيش نوشته بودخودكشيِ صادق يكي به : انديشيده است -زياد

تواننـد از   سـت، نمـي   هـا ست، در خمير و در سرشـت آن  هاخودكشي با بعضي. گيردخودكشي را نمي
ي ف هـدايت، انگيـزه  كه بر خـال  جهان پهلوانيي ، به خودكشي رازگونهرديگو   5".دستش بگريزند

  .ي تاريك توأم بوده استهاي نيمهپردازيها و حاشيهزنياو همواره با گمانهخودكشيِ 
  
  دو

  :نويسد ، در شرح كوتاهي از احوال خود مياش منصور هفت سال پيش از خودكشي
ر روزها براي گذران زندگي درگي.  گذرانمتم و زندگيم را در تبعيد ميـس هسـآنجلسـاكن لـس

  6.گويمنويسم و شعر ميخوانم، ميآميزي ميماجت جنونـكارم و شبها با س

منصـور خاكسـار ثبـت شـده،      ي ادبـيِ هايي كه در كارنامهي شعر و منظومهاز چهارده مجموعه
ها ، بيش از سه هزار به جز اين. اندو در آمريكا منتشر شده شي آخر عمرها در دو دههيازده تاي آن
چـرا و  . نشده از منصور به جاي مانده اسـت  /نقدهاي چاپ شده نامه و مصاحبه و ت و صفحه يادداش

برسـد، كـه    "آخر خط"تواند چنان به  ، ميچنين پر و پيماني ي ادبيِچگونه است كه كسي با كارنامه
  هاي آخر زندگي؟كند، آن هم در سال» تهي« يشي خود را به دست خو»پيمانه«ي  باقي مانده

  :كندكي از دو يادداشت كوتاهي كه پيش از مرگ خطاب به من نوشته، سفارش ميمنصور در ي
هـا را گزارشـي   بنابراين كوشش كـن كـه ذهـن   . چه شد، مطمئن باش كه درست بوده است آن
انگيـز  انگيـز و يـا نفـرت   تر اشك ها و يا احساساتي كه بيشزنينه گمانه پيش ببرد  انساني –منطقي 

  .است
  آيندگان ارائه كرد؟ براي داوريِ "انساني –منطقي " يتوان گزارش مي منصور از خودكشيِآيا 
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  سه
   :نويسد منصور مي. باز گرديم كالمِ آخربه 

  7... .اش را تهي كردم سر برآورد، پيمانه –درماندگي  –كه  پيش از آن

هـا،  فاصـله  ها و گذاري مانده، اين جمله، بدون خط خوردگي و با تمام نقطه دو متنِ به جا در هر
  :يابداين گونه ادامه مي ،متن. سان آمده است يك

گونه كه ارزش پس و پيش كردن عقربه هـاي سـاعت، امـروز روز بـراي همگـان       به همان... 
  8... .شناخته شده است

كـه   پيش درمـاني و پـيش از آن  گويد كه براي  به ما  مي منصور :اين دو جمله درنگي كنيمدر 
يعني، زمـاني كـه هيجانـات ناشـي از      .اعت مرگ خود را جا به جا كرده استس درماندگي سربرآورد،
گيـرد، بـه    هـا را مـي   هـاي آدم  كند و تعقل جاي، احساسات آنـي و گمانـه زنـي    فقدانِ او فروكش مي

واقعـي   سـاعت امـا  . هاي ساعت نگاه شـود  ي نوعي جا به جا كردن عقربه خودكشيِ او صرفأ به مثابه
زندگي باز  زماني كه به هر دليلي از شورِ ؟بنددزماني كه انسان نفس فرو مي ست؟كدام امرگ آدمي 

  يا زماني ديگر؟؟ ماندمي
  رويـدادها آن چيزي است كه در آن  زمان": نويسد مي مفهوم زماناي پيرامون رسالهدر  هايدگر

اسـت كـه    ي رويـدادهايي  زمـان چرخـه  ": نويسـد تر اين مفهوم مياو در توضيح بيش  ".دهد رخ مي
كـه خـود    اكنونيي، از بعدو  قبلهر . گيرند ديگر قرار مي از هم بعدو  قبلي  آن در رابطه يهال منز

بـرويم،   رويـدادي بـه سـراغ    سـاعت هنگامي كه با . به دلخواه تعيين مي شود ، قابل تشخيص است
  9"... .كند را بيان مي رويدادهم  ساعت

ها آشـكار كـرده اسـت؟ در    آن خود تختي را بر ساعت مرگ منصور و هدايت و رويدادهاييچه 
بـدانيم   زندگياي از را پاره مرگ، رخود منصو يك كدام است؟ اگر به تعبيرِ مرگ هر قرائت ما ساعت

آيـا   -را هـم در خـود دارد   مرگـي و  آغـاز  كـه هـر رويـداد   - اي از رويـدادها چرخـه و زندگي را هـم  
 ،خـود ور و هدايت و تختي را همان ساعتي بدانيم كـه  ساعت مرگ منصكه  انگارانه نخواهد بود ساده
هـاي  دليل پس و پـيش كـردن عقربـه   در اين صورت، آيا بايد اند؟ و پيش كرده هايش را پس عقربه

  خواهند به ما بگويند؟ ميهايي بدانيم، كه خود و همان منزل ويدادرساعت را هم اين و يا آن 
  10."ستشدني / تا مرگ.... از / هر حادثه " :نويسد مي تا مرگ... از  منصور در شعرِ

ـ  در اين شـعر رو  رويدادما با سه  ،با تفسير هايدگر و ، ... ، رويـداد حادثـه  رويـداد . رو هسـتيم ه ب
در ميـان  . هايي را تعيـين كنـيم  توانيم منزلهم مي رويداداز هر  بعديا  قبلدر رابطه با . مرگ رويداد

تواند هر چيزي باشد؛ مثل تولد، عشـق، مبـارزه،    ر ما پوشيده نيست و ميب )... ( اين رويدادها، رويداد
 كه خود است ؟ همان  ساعتيكدام است منصور مرگ رويداد ساعتاما  ...جدايي، شكست، بيماري و 

  :نويسد ا كه ميج آن او حضور دارند؟ مثالً ديگر هايكه در متن يا ساعتي ؟گويد مي كالم آخردر 
درسـت جـايي كـه    ./ ام را يـافتم  كه نـام قـديمي  / باريد و باران مي/ برلن بودم مثل شبي كه در

  11و ساعتم خوابيد /عينكم شكست

  :نويسدا كه ميج ديگر، آن يو يا در متن
و / سـي خـروجم را نديـد   امـا ك / سرانگشـتم را آزرد  / و كليدي كه قسـمت نشـد  / سبدي خالي

  12ويي انكارم كرده بودجهان گ/ بازگشتم را نشمرد /  - احت -/ ساعتم
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  اند؟ هاي او بر ما گشودههاي ديگري كه متنمنزلدر  شايدو  
  

  چهار
اول، . توانيم به سـه دوره تقسـيم كنـيم    منصور خاكسار را مي -سياسي –فرهنگي  –ي ادبي  كارنامه

 يهشصت؛ سوم، اواسـط دهـ   يپنجاه تا اواسط دهه يپنجاه؛  دوم، دهه يچهل تا اوايل دهه ي دهه
  . شصت تا هنگام مرگ

و  هنر ي اول زندگي ادبي منصور خاكسار، به جز چند شعر و دو منظومه و همكاري در انتشار  از دوره
به آثـار   ،دو مصاحبه و مقاله –خود او در يكي .  مان نيستهاي ديگري در دسترس، متن ادبيات جنوب

  :نويسد شتي ميدر ياددا ،جملهاز آن ؛اي كرده استاش اشارهاين دوره
. دانستمچهل، من نيز خود را در حوزه شعر جنوب، داراي نام مي يههاي ده از نخستين سال... 

ام، و پاره گفتارهـايي پيرامـون خصوصـيات شـعر اجتمـاعي، از      ي از شعرهاي اوليهكچرا كه تك و تو
 .دن از سكوت بودبري يدهه ،چهل ي هده. صفحات ادبي نشريات محلي و پايتخت سر درآورده بودند

...13  

در گـزارش از  ؛ ي مـرگ  مقولـه  بـه  ي منصور به نظرگاه آن دورهخوريم  برميدر همين يادداشت 
  :آن دوره "انديش مرگ" :به تعبير منصور -ِ يكي از شاعران ،آزاد. مبا  ي ديدار

بيات هنر و اد"ي  حين گفتگو، شعري را كه در نكوهش يأس اجتماعي گفته بودم و در نشريه... 
بـا  . ، بـرايش خوانـدم  رچاپ شده بود، با همان حجب شهرسـتاني هنـوز مانـدگا    "راه"به نام  "جنوب
سـخن   ي مرگـي  سـايه اي دور از انتظار ضمن رجوع به برخي ماجراهاي تلخ زنـدگي خـود از    حوصله

  14.گفت كه بارها در شرايط مختلف او را دنبال كرده است

  
  پنج

شـايد امـروز، از   . تر از همه است شاخص ،خون يكارنامهي منصور، دوره ي اول زندگ در ميان آثار
پس اين همه سال، و فرارفتن از بسياري باورهاي پيشين، به سادگي بتوان بر رمانتيسـيزم انقالبـي و   

انگشت گذاشت؛  اما فراموش هم نكنـيم كـه در    خون يكارنامه ايدئولوژيك و تك سويهذهنيت 
هـا را  رزم پرشكوه چريكگان  و خيل شيفته ، مامن خون، يكارنامه، هاالتهاب آن سال يبحبوحه

چريكي در  ات توان مانيفست ادبي مبارزرا مي خون يكارنامه. كشاندبه شوري غيرقابل وصف مي
  :هااشعار انقالبي آن سالدر هاي رايج از نمادها و استعاره سرشار و شعري بلند و روايي. ايران ناميد

خون به  سالي كه زنگ بزرگ/ چيزي جوانه داد / الي كه در آن چيزي شكسته شدس/ سال تُندر
  15.صدا درآمد و طوفان شكوفه داد

ذهنيتـي   ،بـر ايـن جهـان   . كنـد آرماني خلق مي -جهاني حماسي ،خون يكارنامه منصور در
 ،ديگـر  در طـرف  آن نيرويي برتر و برحق ايستاده و كه يك سويِ دوئاليسمي. حاكم استدوئاليستي 

در برابـر جهـان    روشـنايي و جهـان   شـرّ در برابر جهان  خير آرايي ِجهان صف: نيرويي فروتر، اما قاهر
ي روشن  چون دو رشته"، "لبخند و بغض"، "شكست و پيروزي"، "شادي و اندوه"در متن، . ظلمت
   :انددر برابر هم قد كشيده "و تيره

در پشـت  / و چشـمان حماقـت  / ايسـتاده بودنـد   پاهاي نيرومند ايمان بر/ بهترين فرزندان خلق
  16.هراس و شگفتي منجمد شده بود از/ هارديف مگَسك
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اندام سحر را از هيجان به لرزه در "آنان بايد . اندها تجسم نيكيِ خالص، چريكسمليوئادر اين د
، شـايند لـب بگ كـه  آنبـارور كننـد و بـي    "ي دشـمن كينه" يرا به اندازه "ي خويش كينه"، "آورند

پيشبازمرگ به . آنان بايد با مرگشان، جهاني خفته را به بيداري و رزم بكشانند.  قهرمانانه كشته شوند
چريـك نبايـد زنـده بـه     . ها ست هاي مهم چريكيكي از رسالت ،ارزش شمردن آنرفتن، حقير و بي

اسـت بـر    "شـكوه پايـاني پر ".اسـت   تأثيرگـذار  ي او مرگيخودكشي قهرمانانه. فتداب مزدوراندست 
  زندگيِ

تقـدس  . »هـيچ، هـيچ نگويـد   «ي باورهاي خويش، ؛ چريك بايد زيرِ شكنجه، جان دهد اما دربارهاو 
ست منظومه پيدا شهادت در بند بند:   

  17با پاياني پرشكوه/  هاي مشبك مردانهسال سينه* 

شان تنها جنازه/ اينان  ليكن/ ترسيدند؟ ها مي كه اين همه از آن/ چه بر سر اينان آورده بودند* 
  18.به شهادت رسيده بودند/ ي خودبا آخرين گلوله/ چرا كه آنان/ را يافتند

در برابـر  / مـرگ رابـر فـراز دسـت گرفتنـد     و / بر پاهاي استوارشان ايسـتادند / آنان قهرمانانه* 
  19.و حقارت آنان را به وي نشان دادند/ ديدگان خلق

ي شـكنجه و درد را   افسـانه / اش به مزدوران برابر بـود نهو آن كس كه عشقش به خلق با كي* 
  20"هيچ نگفت –هيچ و / مرگ را به لرزه در آورد/ بهم ريخت

  21.آنان مرگ را هراسان كردند/ آنان مرگ را بر تن آسان كردند* 

 ،زمان و مكـان . او جنسيت و فرديت ندارد. داناي كل است يك راويِ ،خون يكارنامه راويِ
 نبـرد  –رويـداد  در ارتباط با اين  منصور، بلكه صرفاً –شاعر  –راوي  تبيين هويت فرديِ نه در جهت

و ، در مـتن حضـوري مسـتقل    سرزمين مـادري . شاعري جهان وطن است ،راوي. كندمفهوم پيدا مي
، كه بسته به حضور نمايندگان خير يا شـر، گـاهي   دادهناكجاآبادي به را خود جاي . نداردقائم به ذات 

  :"فالت بيدار"، گاهي "است ت مرگفال"
  22لرزيدايران ميان گلوله و خون و اميد مي* 

  23لرزيدي نيروي هوايي از ازدحام ميمحله *

  :دنكن نبرد، تشخص پيدا مي رويدادمتن، حتي عناصر طبيعت هم در ارتباط با  در
  24آمد از پله هاي روشن رنگين كمان فرو مي/ سالي كه بهار با هراس و شگفتي*  

، خون، گفتمان مرگ، در قالب مرگ هدفمند، مرگ خودخواسته و مـرگ تاثيرگـذار   يكارنامه در
، و نه به صورت رويـدادي  شودتحميل مي قدرت از طريق مناسبات ،كهاست  گفتماني ؛دشوتبببن مي

  : مستقل و قائم به ذات
  25.سالي كه با مرگ آغاز شد و با مرگ به سر آمد*

  
  شش
منصـور   ي زنـدگيِ تـرين دوره شصـت، پـرتالطم   ي پنجاه تا اواسط دهـه ي  اوايل دهه – ومي د دوره

بررسي جزء به جزء رويـدادهاي زنـدگي منصـور را     قصدها  در اين ياداشتمن هر چند . خاكسار است
، هـا بـر وقـايع ايـن سـال     مـروري سـريع  آخر زندگي شاعر،  يهاي دورهمتن اما براي بررسيِ. ندارم

   .رسد نظر مي ضروري به
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 و منصور خاكسار انقالبي، هويـت  ،روداين پانزده سال، منصور خاكسارِ شاعر به محاق ميطي  
طي . ي هنرمند مترقي و انقالبي استي هنر درگير و متعهد و دوره دوره، دوره. يابدمي تريمشخص
به باور من، در .  شوداپ ميجا چجا و آناين -مستعارنام اغلب با  -گاه اثري از منصورها گهاين سال
  :افتدرويداد مهم در زندگي منصور اتفاق مي هفت ،اين دوره
سـازمان  نيمه علني در  –ي زندگي نيمه مخفي  ، شركت مستقيم در مبارزات انقالبي، تجربهاول
  .»از زندان تا تبعيد يكميته«هاي فدايي خلق، رفتن به فلسطين، آمدن به اروپا و تشكيل چريك
  .تجربه حضور در انقالب پنجاه و هفت ،دوم 

  . آشنايي و ازدواج با نسرين مرسلي و تولد دخترانش مهك و شيده ،سوم
شكست انقالب بهمن، دستگيري، زندان و اعـدام تعـداد زيـادي از دوسـتان و      ي، تجربهچهارم

  .هاي سياسي چپفروپاشي سازمان ياران نزديك و متعاقباَ
به باكو، زندگي در اتحاد جماهير شوروي سابق و رويـا   ود و خانوادهخ ي مهاجرت ، تجربهپنجم 

  ."دولت ديكتاتوري پرولتري"رويي بالواسطه با سيستم فاسد 
  . خوردن از بسياري باورهاي پيشين، مهاجرت از باكو به آلمان و جدايي از همسر ، سرششم 

بـه  تر شـاعر   جديرويكرد ي علني، ي كار و زندگ ، آغاز دوبارهمهاجرت از آلمان به آمريكا ،هفتم
  . اش نيروانا به منصور شيده، و دختر خوانده ، پيوستن نسرين، مهك،ادبيات

  
  هفت
آغـاز   -سـال   تـر از دو در عرض كم -آنجلس با انتشار سه كتاب  منصور، در لس ي سوم زندگيِ دوره
تجديـد چـاپ   كـا  در آمري 1991  سال در منصور خاكسار سرزمين شاعر كتاب كم حجم. شود مي
.  اندزندگي شاعر سروده شدهي دوم  در دورهها اول اتقالب و  در سال، دفتراغلب شعرهاي اين . شود مي

ست از آن  ها سال"برخي از شعرها، متعلق به گذشته، و داراي ذهنيتي هستند كه شاعر  ،به روايت  منصور
 او  از اميـد . انـدازد  مـي   كالم آخرهاي آغازينِ  ي كتاب خواننده را به ياد جمله نثر مقدمه. "مدارها گذشته

  :نويسدي روشن سرزمينش مي به آينده خود
هاي خون و زخم  درون حفره هايي است كه در هر مفهوم يادواره تمامي ارزشه سرزمين شاعر ب
آزادي ريشه دهـد و   گيرند تا بذرانساني را هدف مي ي فرسايند و قلب و حافظهو مرگ فرسوده و مي

  26.اش در دستان همگان برويدخوشه گل

 چه كه بـر  ، نگاهي است از قفا بر آنسرزمين شاعراز ميان سه شعر اين مجموعه، شعر بلند
   :رت نگاه به زنداني كوچك منظرِاز  همميهن دربند شاعر رفته، آن

  27.آغوش استخواني من بود/ دهليز مرگبار اوين/ در پشت پلك زخمي و خون آلود
هزارهـا چكـاوك   "و بانگ  "آفتابِ شناور" دميدنمدي كوتاه ، آدر پيشآن كه در س از پشاعر، 

  :دآغاز ميگونه  اينرا دهد، متن ميمژده  را به خواننده  "عاشق
  فروريخت/ پژواكي از شكار شبانه/ بر استخوان نيلي دخمه/ ي افعي دندان سالخورده

هـويتي مسـتقل    ،خون يكارنامهدر  "فالت بيدار –فالت مرگ "انند همسرزمين شاعر 
 بـراي  نمـادي  . است يك ناكجاآباد. ست و فاقد هويت كلي يمكان .يك سرزمين نمادين است .ندارد

بـه دگـر   "سـت بـراي انديشـيدن     پردازيلخيـا  نوعي«: يا به تعبير پل ريكور. تر امري كالن بازنمايي
را تبـديل بـه گورسـتان و زنـداني      نكه مناسبات قدرت آي ناكجاآباد  28. ».امري اجتماعي "بودگي
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شـان بـه   حديث عشق خون يكارنامهمنصور در  ،قهرمانان پرشوري كه ديگر از .بزرگ كرده است
رداري شكسـت خـورده، بـا    ـچون سـ ، شاعر .خبري نيست ،سروده بود را شان به دشمن مردم و كينه

  :سرايدمرگ شهري سوخته و ويران را مي يهايي نمناك، مرثيهچشم
  29.در من ريخت/ در من گريست/ در من شكست/ در من نشست/ ابري به سوگواري *

عشـاق زنـدگي و   / اجساد راويـان نـور  / پربود/ در سرزمين خون و جسد/ در سرزمين متروك* 
/ اجسـاد  / و آبـادي / اجسـاد قريـه  / اجساد شهر/ و آزادي/ و دانش/ اجساد شعر / اجسادعشق/ شادي
  30.اجساد/ اجساد 

شـاعر، تنهـاي تنهـا، در    . سـت  "مرگ عشق و دانش و آزادي"ي  به منزله "ويان نوررا"مرگ 
  :نشسته است ،رفته يارانِ سوگبه خلوت خانه، 

آشـفته از  / چنگي زدم به سوي همـايون  / دستي زدم به شانه بهزاد / دور از تموج گلگون چاي 
  31قرار مالحان بود تصوير بي/ انگار/ د آم از طاق استخواني دريا مي/ سوگواري  ابري به/ داد تداوم بي

  :زندجرقه مي گاه، در ذهن شاعر، كورسوي اميدي به آيندهگهگر چه 
گـوئي هـزار سـاقه    ./ دوباره برآشفت/ در جان من/ در تنگناي سلول/ نجره خونينحگوئي هزار 

  32همراه من شكفت/ چون باغ پرشكوفه آزادي/ عاشق

دوباره اندوهي عميق بند بند  ، كه به اجبار از آن رانده شده،كندنگاه مي جا به سرزميني ولي هر 
   :آكندميمتن را 

دريـاي  / اسـتخر آفتـاب  / فيـروزه خلـيج  / داد از پلشتي بي/ واماندم/ از عمق درد و اشك/ ماندم
  33خاموش/ بي صولت گذشته خود  /آذرخش و آتش

ميـان خواننـدگان و مخـاطبين     از اين جا به بعد، گسستي در ،سرزمين شاعردوپارگي جهان 
از يك سو او شاعري انقالبي ست و بايد متناسـب بـا روحيـات اجتمـاع و     . كند شعر منصور ايجاد مي
تر،  فضاي شـعرهاي خـود را بيافرينـد، از طـرف ديگـر او شـاعري سـت كـه          ضروريات امري كالن

 سـلطانپور و نخسـتين چـاپِ   اي از سعيد  منصور در خاطره. خواهد به حس دروني خود وفادار بماند مي
  :نويسد چنين مي سرزمين شاعر

و هم چنين شعرها آزرده بود و بارها با من جـر و بحـث   ) سرزمين شاعر(سعيد از اين نامگذاري 
. داشت كه هم نام و هم پاره بزرگي از اين شعرها فرماليستي ست و مضمون در شكل گمشده اسـت 

با اين كه مـن  . ام ام و تسليم جو هنري روز شده گرفتهپنداشت من مخاطب اصلي خودم را ناديده  مي
گذاشـتم   سرزمين شـاعر روي فشار و عصبيت شريف او تغييراتي در شعرها دادم و نام منظومه را هم 

ولي آن چنان كه بايد راضي نشد و تنها وقتي از من به رضايت ياد كرد كه چند سالي بعد و در خاكي 
  . خون همان شاعر سرزمين شاعر است ي ديگر دريافت كه شاعر كارنامه

  26، ص 1996، ژوئن1375، تير 259شهروند 
هاي بعد شاعر هم خواهيم ديد، اين دوپارگي، اين سرگرداني، و ايـن   هاي سال چنان كه در متن

ترين  ي خوانندگان و مخاطبين، يكي از اصلي تمايل مفرط شاعر براي راضي نگاه داشتن هر دو جبهه
  . دهد هاي او را تشكيل مي متن هاي جهان مشغله

همراه با سـرزمين خـود در   " ، مبهوت و غمزدهشاعرهمان طور كه  سرزمين شاعربندي  در پايان
  :يابد پايان مي ي مقدسكينهروايت، با اميد به افزون شدن  نشسته، "سوگ
  34.افزون باد/ اين كينه مقدس /در قلب هر مبارز آزادي /ي شكوفه فريادگل خوشه /تا بامداد فتح*



 101     89 تابستان  6 جنگ زمان

  35.كه با تو در بندم/ آه اين منم / كه با تو در سوگم / اين منم : آه : اي سرزمين شاعر*

  
  هشت

 از / - چونـان هميشـه مـات     - / شـوم پياده مـي / تلي از دواير بغرنج/ و پيشارويم./ ميانه راه/ امبازي خورده
   36ا خالكوب بدرقه پنجت/ از خط صفر/ هاي خالي راخيل رديف/ شمرممي/ گردنه شطرنج

در هر دو . ، حضور دارنددو پارهجهان  ، دو متن و دو)1991(ي دانش عشق با طُره كتاب در
بحثـي   ي كتـاب، منصـور خاكسـار در    در مقدمـه . ، چمباتمـه زده اسـت  چيرهجهان، شبي هولناك و 

كاري رويكـردي  هـاي فراگيـر، خويشـ   كـه در اوج كـامجويي ناكـامي    ز اين... ":  پيرامون شعر تبعيد
بـه عشـق    ان هم نسلِ خودرويكرد شاعر ،جا، او همان. كند انتقاد مي 37"... تر پيدا كرده است عمومي

  :داندهاي جمعي ميفردي را ناشي از شكست آرمان
  38"جويد؟ تر ميهاي ستَرون، عشق، آغوشي ممكنمگر نه در فرايند رخداده...."

، زمـاني  »عشق«: ، دو جايگاه جداگانه، و حتا متقابل دارداز منظرِ شاعر» عشق«به بياني ديگر، 
شـكل گيـرد؛ در حـالي كـه اگـر      » هـاي جهـاني  انديشـه «قابل پذيرش و ستايش است كه پيرامون 

-وجـدان تـاريخي  «است و انسان را از » هاي سترونرخداده«ي باشد، فرآورده» فردي«عشق،عشقي
بـار باورهـاي   از فروريـزي فاجعـه   ،با زباني نمـادين  ،رشاعانداز است كه از اين چشم. داردبازمي» اش

  : گويدسخن مي عاشق روندگان
- و آيـين نظمي كه از رشد خصلت انساني خود و نوسازي وجدان تاريخيش بازماند و با كيش ... 

اي كشـاند و خـود عاجزانـه    هاي جهاني را به افق فكري بسـته ي باز انديشهي خود، گسترهسازي از نگره
  39 ... .ي عاشقي است فاجعه اي كه تا ديرباز گريبانگير هر رونده. تفروريخ

 ،فردگرايي در شعر تبعيد": گراستنگاهي نمادين و كلي ،در مقدمه، نگاه شاعر به عشق و مرگ
تازيانـه   گـيِ  راز چيـره  تشـخيصِ  ، در پـي عاشـق  انسانِگي سوي شيفته كند و آنافقي تازه طرح مي

  ".است
  :اميد است جهاني شاداب و پر متن، نويدبخشِ. ين نگاه سروده شده استاولين غزل، با هم

  ام منتر از جانِِ سحر آمدهشوريده           ام منتر آمده يكبار دگر مي زده
  :يابدغزل، با اين بيت پايان مي

   40ام منتر آمدهبا پرچمي افراشته      از اين خانه برافتد مرگتا سلسله 
در شعر بعـد،  . شودديگر بر متن چيره ميجهاني شويم، قدمه و غزل اول كه دور مياما از متن م

   :ريزد فرو مي "سرزمين شاعر –خانه "بر  "نكبت"ناگهان 
و / در شـط آوا / شب از خود تهي بـود / اي كهبه هنگامه/ فروريخت بر خانه ما/ كه نكبت/ دريغا

  41"بر شانه ما/ خراميدنيلوفر صبحدم مي

   :اند بر سرزمين آرماني شاعر حاكم شده بوف خونو  ف پتيارهبوحاال 
بـراين بـوف   / ِمردم و چون قوش زيبا خشمِ پر افشان/ دار اين دشت خون شد توان آينهكجا مي

  42شوريد؟/ پتياره

دوباره بـه   وزد، شاعر ياد يارانِ همراه و هم آرمان بر جهان متن مي جا كه نسيمِ آناما باز هم،  
ي جهـاني  بشارت دهنـده ، و شاعر ؛شودميبارور شور و اميد  از متن،  ؛گرددالوف خود باز ميدنياي م

  :نو
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در اطلـس يـك   / فراسوي سبزينه اينهمه يـاد  / زندگي را/ از زنخدان تاريك شب/ رها كرد بايد
  43مردم شاد يك سرزمين چشم آهو در/ و روياند/ طره افشاني داد /جهان

گيرد؛ با زباني بـه  مي جهان روزمره، جاي جهان آرماني شاعر راوعه، اين مجم در شعرهاي ديگر
  :، سترون و ايستاانگيزماللخسته،  فضايي درتر، اما مراتب شاعرانه

/ بارند دليل مي ابرها بي/ بي ريشه است / فصول / پگاه و پسين گاه همسانند / در محله تبعيد* 
  44 .و هيچ زخمي به بزرگي پوچي نيست/ ست ها نگيموسيقي، ادامه دلت/ ميرند  مي/ ها زودتر گل

و بـا  / سوي هـيچ  آن/ گذرم از خيال مي/ پامال/ رخ برگرفتم از خويش/ از هر غبار/ ناپايدارتر* 
  ". گذرم مي/ در ابري از مالل/ تر آشفته /هر كالم خنجر

ي و نگـرد، جـز پـوچ   چه به اطراف مي هر ،صبح .است "كابوس" ،شاعر تا صبحدم "همنفسِ"
بـه وسـعت تنهـايي و غـم      بـوفي  به  جاي خود را بوف خونو  بوف پتياره.  يابدبيگانگي چيزي نمي

  : اند شاعر داده
  45و برنيامدم ازغم/ با چشمزَخمِ افعي/ نشستم/ اي چون بوفشب گوشه* 

 اين./تا كوچ/ از نيمه راه ماندگاري/ هرصبح و شام/ به دشنام/ رانَدم مدام مي/ اين هرچه پوچ* 
  46هيچم/ كه ديگر/ گويدم مي/ ست روه ب قابي كه رو/ ست؟ جا كجا

كند كه با حضور خـود، غـم را از جـان و    براي اولين بار از مرگي ياد مي، "غم"در غزل منصور 
  :مطلع غزل اين است. زدايدميدل شاعر 

  اي غمآيي به دنبالم هر خانه مي                  آيي اي غم سراغم نجيبانه مي
  :شود و با اين بيت تمام مي 

  47آيي اي غم؟جا نمي سراغم در آن                  زند مقصد مرگم، اما صدا مي

  :تابدشاعرِ زخم خورده، حس شكست و نوميدي را جا به جا در شعرش بازمي
  48 .محمل هزار سوگواري است/ باز/ اين گالبي كبود/ قلبم

  :كنداي شاعر را دنبال مي مثل سايه ي روزمرهمرگ، نه مرگ آرماني، بلكه مرگ
در  /چونـان تبـاه  / بـردم مي/ و مرگ/ در چنگ باد/ چون الشبرگي/ اكنون/ در منتهاي گمشدنم

  49.چون من مباد/ كه هرگز/ ردگذري خُ
، در "پرچمـي افراشـته بازآيـد    بـا "باشـد و   "تر از جان سـحر  شوريده"خواست  شاعري كه مي 
از غمي كه جهانش را به خـود آغشـته، سـخن    كرده،  تقديم تاب، به برادرانشكه، در همين ك شعري

  :گويد مي
 /ديـوار اسـت  / ام چارسـوي هرچـه ./ بغض ناشكيب امشب/ آتشم،/ غريب امشب/ امنفس آشفته

غـم  / ام از شـبانه سرشـار اسـت   تهـي / سـوتر  آن/ ست شبم از خود تهي/ تماشايي /ام، ويرانهي  خانه
  50بام عجيب امشناگفته

  
  نُه

چونان طنـابي  !/ كه تقدير تا گور/ خانه تمكين مكن -از باد/ "منصور"/ گفتگاهي پدر به تلخي مي
   51!خواهي ديد/ گفتمجد ميه و من ب!/ ست حلق آويزِ ما/ محتوم

شاعر است به دوران كـودكي   ، سفر ذهنيِ)1992( سفري در مه يقصيدهشعر بلند و روايي 
اختنـاق و   يي حاكم شدن دوبـاره  ي چريكي و دورهد از كودتا، دوران مبارزههاي بعبه سال ،و جواني
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ي  قصيدهدر . اش از مرزهاي ايرانخانواده خود شاعر و "گريزِ ناگزيرِ"، و هاي سركوب و اعدام سال
هـاي  بين زمـان  ،هااي از تداعيذهن استفاده شده و شعر از طريق شبكهسيال   ي روايتاز شيوه، ...
  :است نوساندر و نزديك  دور

 ي و دره/ از كنـدوي گـوزن  / گذرد بـا مـن   و ماه مي/ در كوه گنگره و نور/خورد  غوطه مي/ شب
  52!دار جنگل عشقم انگاري آينه/ و عطرِ هوا/ شط طال/ نور نقره است/ شب/ آهن

اسـر  ست و جهاني آرماني سرت همه چيز زيبا ،گويدهاي دور سخن ميجا كه شاعر از گذشته آن
  :فضاها و تصويرهاي شعر را آكنده است

ي  و سـاقه / ي نارنج و رقص سيب سرشار از شكوفه/ ست  باغي/ خورشيد/ اما/ سوي پوست آن
  53رنگ و نور

 "پا در ركاب عشق، "كند حس شبروان كولي را پيدا مي"شاعر، ديگربار، از يادآوري ياران رفته 
  :"آزاد و شاد"گذارد؛ مي

/ از عشـق / ام گلي بنفشه دسته/ ليليبر تاج تور !/ ست هودج صدا/ شب،/ جهانگير شرم/ و غزالكام  
  54"شكفته است/ در خرام تور/ شب،/ انگار/ و بانگ سبو /مطرب كجاست؟

ي دانـش  بـا طُـره   جهـان  و سرزمين شاعر چون جهانِهم نيز،. ..ي  قصيدهاما جهان 
 ،بـا چيرگـي ظلـم و تبـاهي    . گيردگر را پيش ميو متن، گفتماني دي ،شودميناگاه تيره و تار  ،عشق

 بـر / از عشـق "دارد  "كفتهـزخمـي شـ  "؛  شـاعر  "كوه نشين" ،"خورشيد"شود و  مي "ماه باژگونه"
  "!زنـد دندان مـي / بر ساقِ تلخ جان/ باز يگرگ زخم كهنه"و  ،"آكند مي" ، درونش را"خشم". "زانو

تقـويم  "اي ديگـر از  شاعر صفحه. "سته استپنجره ها را ب/ مرگ"است و  "رگ شب خونين"حاال 
  :زندرا ورق ميي خود "شبانه

   55.در حاشيه راه/ ام اناري تركيده* 
/ كه خيل سوگوار مسافر گذشت/ من از خطوط پنجره ديدم غروب باران را / غروب باران بود* 

/ لـيج آبـي بـود   خ/ كه كاروان مهاجر گذشت/ خليج آبي را/ من از خطوط پنجره ديدم/ خليج آبي بود
  56.سفينه بستر تابوت آفتابي بود

نسـل او   چـه كـه بـر او، و    كنـد، بـر آن   زده، نگاه مي خسته و بهتاو باز هم جهان شاعر، وقتي 
-داد، تبديل به آينهرا نشان مي "جنگل عشق"شاعر كه زماني  يآينه. گرددخالي و پوچ مي ،گذشته

  :شودمي "خاموش"و  "خاكستري"اي 
در كوچـه و  / هـا  از آن/ ايو هيچ نشانه/ از دواير خون/ چون ميراثي/ اند-در حافظه/ قهفر/ فرقه

  57و گامي پنهان در ابر/ پراكنده در بادند ايهعرق /گويي  /خيابان نيست

   58متعلقم/ به كدام انسان/ دانم نمي :ماندمتن، باز هم بين دو جهان معلق مي
نـاگزير از سـرزمين خـود     بـه خـويش   يمراه خـانواده جا كه شاعر ه آن -فصل آخر منظومهدر 

  ."شودگم مي 59نِ مهفَكَدر "و بعد  "كند زمان را حاشا مي"شاعر   -گريزد مي
  
  ده

فرشي كه زير پايم گسترده :/ گويدمكه مي/ و دريغم بر حافظه خود نيست/ ام به تلخي گذشتگذشته
اي كـه در هـيچ نقطـه   / مـانم اي ميشب گزيده به./ و از فردا هراسانم مي كند/ از من نيست،/ است
چـون  / خنمـو تن بـه تـن سـ   / تـنَفَسِ ماري در من اس./ كندو هواي خانه پريشانم مي/ گنجمنمي
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/ انـدازد ام مـي ريهـر تصويري به گـ ـكه ه/ ن مكنـچراغ را روش/ .تـتي كه خوابم كرده اسـسرنوش
  60 .كابوسي كه در جهان پرتابم كرده است

، تالش منصور خاكسـار شـاعر اسـت بـراي يـافتن هويـت فـردي و        )1997(ها سيلس آنجل
ـ  يكي از بـزرگ  مهاجر در –اكنوني خويش؛ اين بار به عنوان شاعري تبعيدي  ـ  شـتاب رين و پرت رين ت

ي بلنـد  سـايه و برخاسـتن  از    تالشي براي ثبـت صـداي خـود   را  او اين مجموعه . شهرهاي جهان
  :اندا انباشتهداند كه جهانش ر مي صداهايي
گذرد و صـدايم   مي –و اكنون لس آنجلس  –اي كه از مفصل گره خورده ي چندين خاك  حلقه

كـه از صـفحات تقـويمش     –آيا سپردن اين شعرها به زمـان  . را آشكار و پنهان بارها تلخ كرده است
   61ي بلند اين صداست؟بر خاستن از زير سايه –ام برنكنده

  :نويسداين مجموعه مي ي، دربارهعباس به برادرش در يادداشت ديگري خطاب
بـه دسـت    –كمي رهـاتر   –ام و اختيارم را هايم را گفتهبرخي ناگفته. امخودم از اين مجموعه راضي

  62.ست ام بازگيرترسم و حجاب ذهنيهايم ميدريِ حسهنوز از پرده. امحس سپرده

ي خوگرفتـه و گشـودن   "يه بلنـد صـداها  سـا  "برگذشتن از ،"ثبت صداي خود "شرط اما پيش
  :شاعر است؛ گسستي از جهان آرماني و حضور در جهاني روزمره، عيني "هاي ذهنيحجاب"

/ و يـك بغـل بـار و   / ام كـه در راهـرو يافتـه   / اي ي مچالـه شـده   بـا روز نامـه  / ام از كار بازگشته
و / بينـد  سقفي دورتـر را مـي   كه خواب/ برابر نخلي/ برابرت گشوده است/ اي كه و آينه/ حوصلگي بي

ي بغضـي كـه خـواب از چشـمم      بدرقـه / كنم صدا را قطع مي/ كند ها ست آسماني را تماشا نمي سال
  63 .كه اتفاق نيفتاده است/ اي را دارد و همواره انتظار حادثه/ گيرد مي

  :انهبيگهايي با آدمموهوم جهاني  ؛كندپرتاب مي "جهاني كشف نشده"شاعر را به  ،اين گسست
-و با هيچ آوايي بر نمـي / اي موهومبر پله/ كه پرده دار خاكسترم/ كدام غم تاريكم كرده است؟

  64.تابم

رنج و اضطرابي  مزمن هاي پياپي در زندگي فردي وآرماني،  شكستنگسستن از جهان مأنوس،  
  :همراه آورده استرا براي شاعر به 

رنجـي  / و رنج خانگيم با من اسـت / ام انگارپائيز لحظه /و جان و جهاني تُرد/ از بار/ كتفي كبود دارم
  65جا به خاكش خواهم سپرد؟ آيا اين/ و مثل اضطرابم مزمن است/ كند كه پنهانم نمي

  :انگيزهاي وهماشباح و سايهي  خانه .است "سبدي ريخته" ،شاعر يي تازهخانه
 همرنـگ / -هر شـب  -/ بانه اي كهغري/ ام گرداگرد اوستو سايه/ خزدام ميشب از درگاه خانه

  66.ي من است لشورهد

حـاال  . حرف مي زند "/دهان نگشوده است/ تاكنون/  زخمي كه"شاعر از  هاآنجلسي لسدر 
  :همه چيز و همه كس با شاعر بيگانه است

  67.پذيرد نمي/ اندازي در گذر كه هيچ چشم/ از جاده/ و عكس برگرداني/ بيگانه با راه/ شبي

  :كنندازه فقط غربت شاعر را تشديد ميهاي تمكان
   68Third Streetدر / ام  قرمطي* 
در / و زخم هي هـي تنـدر  / كو آن گريزگاه آهو/ ست؟  طناب من كجا...! /  آي سانتا مونيكا* 

  69.امناي بريده
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كـه خـواب جهـان شـاعر را     "چيـزي برجـاي نمانـده    ، يادي دور و صدايي دورتـر  جز ،از عشق
قديمي  جا كه شاعر دوباره عشقِو در يك شعر،  آن آن تنها دريك. "ايش را بروياندصد"و  "برآشوبد

كشـد و جهـانش را   بيند، دوباره آتشي در درونـش شـعله مـي    اش را ميهاي زندگي آرماني و يار سال
  :كند ور ميشعله

ه بـاد را  و در تصرف پيراهني كـ / امكه برهنه/ اماز كدام حنجره روييده/ كندصدايش تكرارم مي
  70.كنداختيارم ميبي/ و عطر نارنجش/ وسوسه كرده است

  : شودتنها در اين پيوند است كه جهان شاعر دوباره شاداب مي
و / وزدكه بـاد از دهـان عسـل مـي    / ي زمان نيز و عقربه/ چرخدانگار زمين بر فرازي ديگر مي

  71.شيرين است/ ام بر پيشاني/ دانتكغباري كه مي

همان جهانٍ غمـزده اسـت و    هاآنجلسي لسهاي ديگر جهان متناز اين استثناء، صرف نظر 
  :هاي تنهاها، همان آدم آدم

كه گاه دهانم / با نيم گفتگويي از دور/ اموظايفم را به شنبه و يكشنبه سپرده/ دوازده سال است
-و چه را يافته/ امست دادهچه از د/ كه در قياس اينهمه تنهايي/ امو هنوز درنيافته/ كندرا شيرين مي

  72".ام

هـا و يادهـاي   زخم. 73"رو به تاريكي گشوده است"و   "چشم برگرفته است"او  شاعر از يآينه
كه تارو پود جهان شاعر را به خود آغشته، مانع از پيونـد او بـا جهـان پيرامـونش      رويدادهايي ،مالوف
  :شود مي

مثل ... / آه / اي تعارفم كند تا سايه/ اندارم كوو گامهايم فرسوده است مهم/ خوابگردي مهاجرم
دهـان نگشـوده   / تـا كنـون   / و زخمي كه / هاست باربند خاطره/ با كوله پشتي كه  /هميشه تنهايم

  74.است

زنـده و پويـا متولـد شـود؛       يكه جهـان آنميرد، بيجهان آرماني شاعر مي ،هاآنجلسي لسدر 
در درون شـاعر   "ايماه مرده"حاال . ويت جمعي او متمايز كندجهاني كه، هويت فردي شاعر را از ه

  .اندازداش مي"هر تصويري به گريه"خلد و مي
  

  يازده
روزي / بـا شناسـنامه ي فرسـوده اي كـه    / اين منم كه در جهان بد جوري تلفظ مي شـوم / نگاه كن

  75اند حاشايش كرده/ و روزي ديگر/ تأييد

 .انـد سروده شـده  )2008تا  2002(شش سال  يفاصله هاي منصور درنقطهشعرهاي تريلوژي 
» پـيش گفـت  «شاعر در . دها هم حضوري قاطع دارنقطهمنصور، در  هاي ديگري متنجهان دوپاره

-مـي  يششـعرها   عدالتي را دليلي بر جهان دوپارهگرداني از بي، رويي ديگرچند نقطه و  كتابِ
  :داند

-عدالتي، روي بي: ي آنه از حكومت ترس و زادهتصرف حسي است ك ،ي ديگرو چند نقطه
  76 .را، نقطه به نقطه، سفيد و سياه ديده است هاگردان است و اتفاق

 برگـابرگي از  "شـعرها را   آن  نقطـه،  بـا كتـاب   شش سال بعد، منصور خاكسار در پيشگفت
ي هـراس  زمانـه  بـا  " ،كـه او كنـد   ياداوري مـي جا به خواننده  همانشاعر . داند مي "صداهاي غايب

  !"بيگانه است
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وجـود   هـا  نقطـه جهاني بينابيني در . گويند چيز ديگري به ما مي با زباني عريان،  ،شعرهامتن 
هـا سـياه    غالـب نقطـه  . بينـيم  ها مـي  ها و روشنايي اي سپيد به خوبي روزنه ها نقطهبندرت در . ندارد

  :هستند
و / سـنجد  اش مـي بـا تنگـي حوصـله   / زهر رو/ كه گذشت عمر را/ اماي شدهبه هيئت خسته* 

  77.شود چشمي كه سال به سال كم سوتر مي

رديـف  / ام از پارك نزديكم سـر درآورده / راست  و سر/ ام گرفته/ دليل هم گاه كه بي/ شب* 
  78ست كه لوليده در زباله ها/ و ماه / درآميخته با بوي علف / ر پ/ ام ديده/ ها را زباله

جـز  / انداز روشني نخـواهي ديـد   هيچ چشم/ هاي كوتاه از بام/ ق تو نيست وقتي زمان مواف* 
  79كه مرگ نزديكش را انكار مي كند/ نخلي خانگي 

   80.دهدرونق ميخبر از خياباني بي/آينه روبرو * 
گذار منصور . نداي و مرگ در نوسانگو بين زند ،ها، بين اميد و نااميدينقطهتريلوژي  هايمتن

اسـت بـه    "صـداهاي غايـب  "روزگارِ  ها، به تعبيرخود او، گذار از نقطهبه  شاعر سرزمينِاز 
  :ماليخوليااست به  ماتمبه تعبير فرويد، گذار از . "ي هراس زمانه"

معادل واكنش به از دست دادن يك عزيز، و يـا واكـنش بـه از دسـت      اًارسوگواري يا ماتم كر"
و  سرزمين پـدري، آزادي، آرمـان   ينظير ايده. ه استاي تجريدي است كه جايگزين او شدرفتن ايده

  81"شودثيرات به عوض سوگواري و ماتم منجر به ماليخوليا ميأدر برخي از افراد همان ت. غيره

گونـه   هاي خودشيفتگي را در فرد اينزمينههاي ماليخوليا و پيشدر جاي ديگري ويژگيفرويد 
  :بيندمي

ند از نوعي حس عميق و دردناك اندوه، قطع عالقه و توجـه  هاي خاص ماليخوليا عبارتويژگي"
تنـزل احساسـات    گونه فعاليـت و  به جهان خارج، از دست دادن قابليت مهرورزي، توقف و قبض هر

در انتظـاري   معطوف به احترام به نفس تا حد بروز و بيان سرزنش، توهين و تحقير نفس، كـه نهايتـاً  
  82".رسد اوج مي خيالي و موهوم براي مجازات شدن به

ي شـعرهاي سـه   ي عمـده مايـه وصلگي، تنهايي و مرگ، درونحاز نظر مضموني، خستگي، بي
سرودن، عينيت دادن بـه  . اي در كار نيست ديگر زندگي تازه. دهند ها را تشكيل مينقطه يمجموعه

-سايه ،گاه حاال. به تعويق انداختن امري محتوم است و نه چيز ديگري. كابوس و تنهايي شاعر است
جا " از "سماجت"كند و با ميهاي شبانه دنبال  شاعر را حين گشت "قوز كرده و الغر"ي پيرمردي 

-و به او شـرابي مـي   "كندپايبند مي"شاعر را  ،گاهي ديگر زني. 83كشدسر ميي او  به خانه "كليدي
  . 84"افزايداش ميتلخي"دهد كه آن هم باز بر

گـاه بـا جهـان    جهان ذهني شاعر گه. ن شعر شاعر چيره شده استانگيز و سياه بر جاشبي وهم
بـه  يـا    ؛وار و ماليخوليـايي جهاني كـابوس در  زنده به گور،يك  . شودنزديك مي "هدايت"ذهني 

  85".يـا مشـخص نيسـت   ؤيت و رؤدنياي اسرارآميزي كه در آن مرز ميان ر": پور تعبير يوسف اسحاق
 . دنـ كني لميده ، جا به جا در شعرها جا خوش مـي پيرمرد، گربه هايي چون بوف، سايه، نقاش،موتيف
بـال و  ي بـي فرشته ": بشود گفت، كه منصور هم  مثل هدايت -پور اسحاق تعبيرباز هم به  -و شايد
  : 86"ست در سرزمين رنج و عذاب پري

دقـايق  / ه به هنگامي كـ / از زندگي / با حلولي ناقص/ امدر مراسم قرباني دعوت شده/ انگار* 
  87.اند خاموشي را نواخته
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رگ مـرگ  / و در سـايه اش بياسـايد   / برآيـد  / ابر / از آب و / تا آن درخت / از پاي در آمد * 
نـه  / امـا  / خانـه را آراسـت   / و با قلم مويي سفيد / پا پس كشيد / پس : / و درخت خشكيد/ روييد 

  88"و نه شب برخاست/ سرما بريد 

  89در باد/ با قوس هراس آوري / از پاييز خشكيده است / نفس مي كشيد درختي كه روبرويم * 

آشـناي   افعـي  ،تريلـوژي  در آخرين شـعرِ . گردي از مرگ بر جهان شاعر پاشيده شده استحاال 
ي كارنامـه همـان افعـي نمـادين     ،اين افعـي  منتها، .شودشعرهاي جواني منصور دوباره نمايان مي

آمـده  شـاعر  بار يك افعيِ دروني شده و ماليخوليايي به شكار  ناي. نيست سرزمين شاعرو  خون
  :است

و بيـراه ايـن   / فروشـد و يقينم شده است اين افعي جلوه نمـي / برداشتم/ حين شكار/ عكسش را
-دنـدان مـي  / پايمش كه از دور مي/ به دقت زيرنظر دارد / شكارش را / كند كوتاه نمي/ ها را حلقه
  90.اشتباه نمي كند/ اين افعي، ! / نه/ آيد باتر ميزي/ و از گذشته / سايد 

  :نويسدسبب هم نيست كه منصور در همين دوره، در تحليلي بر بوف كور هدايت مي شايد بي
تنهـا در پرتـو   . ست در بوف كور سايه راوي، تبلور پويايي و شخصيت معترض و قرباني شده او

رتباط با روايـت ورنـج مهلـك راوي در پيونـد بـا      اعتماد به اين سايه است كه شبكه وهمي و رمزي ا
  91.شود سرنوشتي كه او را سرانجام به پيرمردي خنزرپنزري مبدل كرده، برجسته مي

اجتماعي  -هاي فلسفيزمينهها و پيشعليرغم پيشينه ،ي هدايت و منصور خاكسارجهان دوپاره
يك، جهاني ست واقعـي و تحقـق    ن هريك پاره از جها. هايي غيرقابل انكار دارندمتفاوت، همانندي

در هدايت اين جهان . ست مطلوب و آرماني ها؛ پاره ديگر، جهانيها و مزدوران و لكاتهيافته، با رجاله
امـا  . ياي سرزمين ايران باستان و دوران پيش از اسالم اسـت ؤآرماني، اين اتوپيا، همانا تحقق يافتن ر

. منصور، يك مكان معين و تعيين شده نيسـت  عرِسرزمين شا. منصور، شاعري جهان وطن است
تحقـق پيـدا    -شـهروندانِ مطلـوب   -آدم هـا بـا   ايدئولوژيك است كه صـرفاً  -يك سرزمين آرماني 

  .كند مي
: بـاز هـم بـه تعبيـر پـل ريكـور      . اندروي يك سكه شهر، ايدئولوژي و اتوپيا، هر دو، دوآرمان و آرمان

 "ديگربودگي"جاي ديگر و ".سازي ايدئولوژي استسخ به همسانترين پاترين و قاطعاتوپيا افراطي"
اسـت كـه    "به گونه ي ديگر بودن"و نه  "اين گونه بودن"كه مربوط با اتوپيا است، پاسخ صريح به 

  92".شود توسط ايدئولوژي ترويج مي

  
  دوازده
م دوختـه  چشـ / اكنون بر آخرين اتفاق تـاريخ / كه ساعت بزرگ/ با عشق بازي مكن/ زنگي اي شبِ

   93.است
 يواپسـين منظومـه   ده سـال پـيش از   ،)2000(سوي برهنگي آن يم پيوستهه شعرهاي به
، در خاموشـي پـيش از  يـك مـاه   شـاعر،  . انـد ، سروده شـده )2010(از سحرخيزانمنصور خاكسار 

 آنپـاره اي از   –ناگفتـه  "بلنـد   دهد كه اين شـعرِ به خواننده هشدار مي از سحرخيزان پيشگفتارِ
  94".است ي برهنگيسو

ي خسـرو و   ي خـود را از بازسـرايي منظومـه    انگيزه ،منصور، سوي برهنگي آني در مقدمه 
  :داند مي پاكيزه كردن پيمان نخستينِ انسان با عشق: شيرين،
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اي كه از هر مرزي پركشيده، تيري به ناروا بـالش  هم با حس پرنده آن ،"ناكجا"باز از  ئيتماشا
بوده است بر پوستي بازيافته  همراه ميان گور و ماه سرگرداناي كه بگذار رونده .را خونين كرده است

  95.درنگ كند مگر به رازي راه ببرد

از   ؛هاي عشق، برهنگي، و مرگگفتمانبر ،شاعر استِ "رويكرد حسي "، سوي برهنگي آن
  :گيرد شكل مي فرهاد گاهاز منظراين بازخواني،  .مثلث عشق خسرو، شيرين، و فرهادطريق بازخواني 

   96چه بود؟/ به نقش بست/ خود را/ چه در خطه خيال فرهاد آن
شـبِ گريسـتنِ    "، سـوي برهنگـي   آن. فرهاد، در متنِ شاعر، نمادي ست از انسان معاصـر 

  :سرگذشت و سرنوشت او، حديثي ست از. است 97"فرهاد
  98ما رفته هاي ادواري آدمي و تقدير ناسزاواري كه بر واره شوربختي خيال

قابش "كه ،  100"پالس پوشي ست". است 99"زبانِ اللِ عشق"ست؛  ابدي -، عاشقي ازلياو
ورزي و عشق "خَرام خسرو"نظاره گر ،سكوتدر او  101."اش گسستهقاب قديمي"و  "شكسته شده

  :.است شيرين
ين را بـه  و شـير / رميده/ كه از صداي قديمي خود/ ي عشقي هفت پردهچليپايي سرافراخته* 

  102.فراخوانده است/ نظرگاه تازه

/ تا جهان/ آنگاه كه جامه را به روشني از خود برگرفت/ اندي شيريندرگير تجربه/ چه انبوهي* 
  103.تماشا كند/ برهنه/ اش راعشق ورزي

ي نظـام   نماينـده  و اراده  104؛"نشـين تيسـفون اسـت    خوش"، سوي برهنگي آنخسرو، در 
  :مسلط

: او 105.بـه شـيوه ي آدمـي سـت    / و نه خُفـت و خيـزش  / آب چشمي خانگي دارد /نه در كالم
  106آغشته است/ سرانگشتش به خون عشق

است  "خاتون عشق" كند؛اي اثيري پيدا ميچهره ،شاعر –فرهاد  –شيرين، گاه در چشم راوي 
  :و

  107خراميده به تماشا/ بر چرمه ي زرين/ باال بلندي ست* 

   108"نسيمي خنك بر دو ساق زلفش بوسه مي زند/ ر سر زده است ب/ نيمتاج زيبايي * 
وقتي كه چشم به اين سكون و / و چهار سوها را/ مي رويي/ كه آنسوتر از فصول/ تنها تويي* 

  109كني تر مي فراخ/ خو كرده است/ مدار

  110.سازش كند/ با عاشق/ و بي اعتنا به حادثه/ از تمامي موانع بگذرد: او بايد

 111"جوشـد ي چشمش ميخوني در كاسه":  شود كهاي ظاهر ميدر هيئت لكاته،  شيرين و گاه
  "آيد بيرون مي/ از آستين فرهاد / دستش"  و

/ زدـخيـياي خفتگان مؤكه در ر/ افقي ناخوش/ تــبا عشق بيگانه اس/ شـصداي: اي كهلكاته
  112.كندتازه مي/ ب و روز ـش/  را ها نـَفو كَ

  : دهد ين هشدار ميشاعر به شير
بـر  / كـه ايـن محـاق   / روشنتر بنشـان / و شب را/ حذف نكن/  ماه را از بوم خود!/ شيرين جان
  113.ماندني شده است/ دست و دهان ما

  : فرهاد سنگي ست صيقل خورده كه  .ي اميد استنوس شاعر، گاه آينهأم يآينه
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/ اي كـه  آيينـه / نشاند/ انه سنگيو در ده/ سي پاره از نقش شيرين تراشيد/ آستين/ به دست و
  114.شناختو تاريكي نمي/ به گستردگي خورشيد / درست/ رستدر زيبايي مي

  . 115"به زشتي آويخته است"كه   ،ايآينه ،و گاه 
، آن سـوي برهنگـي  بر خالف روايت نظامي، فرهـاد  . است خود خواستهمرگ فرهاد، مرگي 

با فناي خود، به جـاودانگي  در سكوت و تنهايي مي ميرد و او . هنگام مرگ فريادي از درد نمي كشد
   :و ناميرايي ميرسد

   116.برنمي گيرد/ باور از شيرين/ وقتي كه عشق!/ مرگ چه زيباتر شده است* 
/ كه لختي ديگر/ باد ست درگيرِطرفه نخلي/ جسد نيست/ آن كه بر قله معلق است/ توگويي* 

   117.ابك تر خواهد ايستادو روبرويش چ/ گذشت از گره آن خواهد
  :چرا كه ؛ماندميبرجا دريغِ راوي از بيگانگي شيرين، پس از مرگ فرهاد هم 

  118برنخواهد خواست/ هرگز به سوگ عشق/ اين بزرگ بانو 

به فضيلت ِمرگ فرهادوار، با نظرگاه نظـامي گنجـوي يكـي     آن سوي برهنگينظرگاه راويِ 
  :ست

  120پس آنگاهي به مردن شاد بودن  ببايد عشق را فرهاد بودن    
  

  سيزده 
  121تدارك تدفينِ تو/ آنهم در هراسناكترين/ كه از خواب فراموشي برخيزد/ اما بايد پلكي باشد

فرهاد است؛ اين بار، در جهانِ مـدرن، بـا نگهبانـان و     يرانيايت ووباز هم، ر، از سحر خيزان
از سـحر  راويِ . و وهمنـاك مسخ شـده  رسخورده، هايي ت جهاني خوف انگيز، با سايه: هايش زنداني
 Happyنشاط با فرياد بي ،هاي زندانيسايه. تر زنداني، در دل زنداني بزرگ. در زندان است، خيزان

Birthday.122  ،"مـي پيشكش به راوي مدرن و روانشناسان، همه تولدي دوباره را  "هاي شحنه-
. في هويت پيشين، سندي سـت بـراي يـافتن هـويتي تـازه     ، و ناقرارآور،  در اين جهانِ دلهره.  كنند

   :نظام مسلطهويتي مقبولِ 
/ خواسـت طـوطي وار تكـرار شـود     مي/ كه به اعتبار نوارش / هرچه گفت / كوتاه نمي آمدم *

/ بپـذيري / كه شمع هايش را هـم چيـده اسـت،   / و اين تولد نو را! / هرچه كرده اي، هيچ /يعني كه 
  123. .و به اقراري انكار شود/ آنك/ ده ها سال بر تو گواهي مي داد/  آن حضور كه/ يعني

بـا حافظـه ي ويرانـي در    / روي تيغه ي فريـاد برخاسـته انـد   / كيم و جويس/ از دور مي بيني*
آنها از جـان هـم   / وتو ميماني،/ در جنون نگهبان بايد پايان يابد/ آن هم با گشت آتشي كه/ خشونت
بـه همـين   / اين دسـتگاه !/ به چرايش نپيچ/.../ كه با در و ديوار ور مي رود/ جان./ اند خواسته چه مي

  124 .لجن زنده است

. خـود را توليـد كنـد   واحـد  خواهد حقيقت عليه نظامي كه مي ست ، اعتراضياز سحر خيزان
  : هاسازي آدمي شبيهكارخانهادعانامه اي عليه 

  125. .روند ومي آيند مي/ و فرمانرواياني كه/ از قدرت/ شبكه اي مخوف،* 

   126. .زندان كرده است/ و قانون را/ قانون/ زندان را/ حلقه اي كه* 
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خشـم تـرس   / و دست و دهاني خونين را دوره كـرده انـد  / چون موريانه/ در راهرو ريخته اند* 
ه و چ/چي شد/ چرا/ و جز هياهو در نمي يابي،/ شبانه روز پرسه مي زند/ آوري  كه در اين جنون آباد

  127. افتاد

كَفَني ست / كه بر روي توست/ مالفه  چروكيده اي ست/ حتي رسوب شب نيست/ اين سقف*
  128.ماند هميشه سفيد مي/ كه

ترحم  بر روايت حـاكم   اثري نمانده و به جاي خسرو، دستگاهي بي شيريناز ، از سحر خيزاندر متن 
  :بيند مي "مه اي راه راه جا"راوي ، را فقط در كسوت  - دستگاهي كه فرهاد. شده است

سـكوت، زنـگ   / كه به اجبار زنده انـد  / ميان صدها مرده / سكوت نمي شناسد  "بند"راهروي 
  129اي راه راه جز جامه/ اي نيستي وقتي تو كاره/ خطر است

  :شود هدايت مي سه قطره خونآوري همسان جهان  جا به جا، به طرز حيرت، متنجهان 
هيج وجه اشتراكي بين ما . كنم مردمان عجيب و غريب زندكي مييك سال است كه ميان اين 

هـاي   ها و خنده ها، گريه ها، فحش ها، سكوت ولي ناله. ها فرق دارم من از زمين تا آسمان با آن. نيست
  130.ها هميشه خواب مرا پراز كابوس خواهد كرد اين آدم

/ كه به هنگام تـرس / آوردمياد ميدوستي را به  :گيرداين نظام را به سخره مي "قانون "راوي 
و قيـد و بنـد   / "قـانون "بـه جهـان   / امـروز مـن   /كردو مرا عصباني مي/ ريد بر كاپيتال ماركس مي

  131.چنين حالي دارم "نگهبانش"

وقتـي كـه   / ايـن داوري، / سـت  ي مهيبـي امـا دره  :در برابر داوري ديگري قرار گرفته اسـت  او
  132فروگذار شده است/ پرسش از تو و حق/ اثر استكمترين چرايت بي

  : كشدرا بر دوش ميديگر بار رسالتي  ،اما فرهاد
و برهـر  / ام را پوشـيدم كفـن / وقتي كه به طناب سياه و سـفيد !/ انديشمبه ريشه مي:/ گويم مي

  133دستوري شوريدم

. كنـد ر مـي رفته، دارد مرگي را كه دركمين او نشسته، از خود دو چه كه بر او راوي با روايت آن
هـاي  در حماسـه ": به تعبيـر فوكـو  . خون يكارنامه مرگي هراسناك؛ و نه مرگ آرماني و تأثيرگذارِ

ت مرگ جاودانه ـاش تبرك شده، به دسكه شايد زندگي ،كهن، قهرمان از آن رو حاضر به جوانمرگ شدن بود
  134".كردول را جبران ميـبـود؛ روايت، بدين ترتيب، اين مرگ مقـش

را به  »انتهاي راه"او . اندچيرهشاعر  -زندگي راوي همراه با گزمگانش بر ،جهان واقعي حاال اما
  :بيندچشم مي

  135در انتهاي راه/ با پارويي كوتاه/ اي خُردبر شانه/ از سايه/ از كابوسي انبوه/ ابري در تو باريده است
  :مرگ صادق هدايت نوشته بود، ، هفت سال پيشتر از سرايش در تحليلي ازاز سحرخيزان شاعرِ

بديهي ست تا جهان بيرون، جهان انكار كننده ي حرمت انساني و عرصه  خشـونت و سـركوب   
است، براي نويسنده ي آزاده اي چون صادق هدايت، چه باك كه دريچه رو به چنـين جهـاني را بـر    

  136.خود ببندد

-انگيـزه و درون " :به تعبير فوكـو  باز هم. كشدبا اين وصف، او از نوشتن و بازنوشتن دست نمي
-زند و روايت مـي شهرزاد تا سحر حرف مي: نمردن است ،هاي هزار و يكشبتاويز روايتـمايه و دس

  137".خير بياندازدأكند تا مرگ را دور كند و موعد خاموش شدن راوي را به ت
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ويـق  ست، كه با سـرودن، مـرگ محتـوم خـود را بـه تع      اي جان خسته، از سحرخيزانشاعر 
 هـاي سـاعت   عقربـه بـه چاپخانـه، روزي سـت كـه شـاعر،       از سحرخيزانروزِ سـپردنِ  . اندازد مي

  .كند اش را جا به جا مي خاموشي
  

  چهارده
-عقربـه  ،گويدكه خود ميساعتي  ست؟ همان ساعت مرگ منصور كدام: به پرسش آغازينم بازگردم

با  ،ست، اتاقي كوچك در ارواين ور كجاهايش را جا به جا كرده، يا ساعت ديگري؟ مكان مرگ منص
  و يك تخت و چند دست لباس، يا جاي ديگري؟  ي كتابقفسهيك 

گـذار از جهـاني    از سـحرخيزان، بـه   كارنامه خـون هاي منصور از متن يگذار سي ساله
هاي زخم آدم ها و پرتاب شدني  به جهانِ  گسستن از جهان اسطوره. ست ، به جهاني روزمره  آرماني

است و  عدالت آرزومندانِعبور از جهان  ؛و از زندگي، به مرگ ماه، به گورست از سقوطي   ؛ورده خ
سـت بـه دنيـاي اَبرانـدود      جهـان پهلـوان تختـي   گذار از جهانِِ هاي حساس؛   جانجهان   حضور در
هـا و  گفـت شـپيـ . تـيده اسـ ـانديشـ ) زيـاد ( هـا بارهـا  دوي آن به مرگ هـر ور، ـمنص  كه  ؛هدايت

را  ي اوست بر اضطراب و اندوهي كه تار و پود شـعرها  حجابي هايش،بر كتاب  هاي منصورهـدمـقم
  .هم بافته استبه 

جهـان    ست؛ وانهـادن و گذشـتنِ از   برهنگياز اين دو جهان بيگانه با يك ديگر،  ي گذرالزمه
ـ رزميـس در ها؛ سيـانجلسـل سرزمينو قدم گذاشتن به  ،است خون ي كارنامه اعر ـن ش

مـرده  ي خـون  كارنامـه  قهرمـان   ؛شود آن كه جهان ديگري جايگزينآنرد، بيـمييـي مـجهان
 .بـه زنـدگي برگـردد    قائم به ذات فرديتي وتازه  هويتي باها، انجلسيلس بدون آن كه در،  است
 و هـاي مسـخ شـده   دنيـاي آدم . اسـت  از سـحرخيزان  ست؛ جهانِ ويراني سوي برهنگي، آن

هـاي فرهـادوار، در   دنيـاي  مـرگ    ؛هاها و لكاتهپيرمردهاي خنزرپنزري؛ دنياي رجالهجهان   ،قرباني
اويـي  . ميرد و  در اين دنياي فرهادكُش، او ست كه در هر منزل، مي.  سكوت  در تنهايي، در خشم و

  :اش نوشته بود كه در واپسين روزهاي زندگي
/ اي سـياه، زنـداني   ودر بيغولـه / تكيه گاه بي/ ك، سرگردانيي جهاني تاري انگار بر كناره                

/ تا شدني/ تا به هنگام مرگ/ و در زخمي...!/ نه :/ گويي مي/ دهد بين دو تيغه كه محكم فشارت مي
  138.شكني مي/  در بلنداي خشمي خاموش

  2010ژوئن 
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 علي نگهبان

  نخلي به زير سقف
  
  
  
  

تواند نوشتن از شعر او باشد، چرا كه من او را تنها از شعرش  نوشتن من از منصور خاكسار تنها مي
آيد، اما، اين است كه آيا درست است كه كسي را از هر نظر ناديده  پرسشي كه پيش مي. شناسم مي

ين البته پرسشي است دو ساحتي؛ در يك ساحت بگيريم و تنها در چند شعر او را بازشناسيم؟ ا
  .اخالقي و در ساحت ديگر فني

هاي مشتركي را شاهد بوده يا خود  تبعيدي، تجربه -از سوي ديگر، بسياري از ما ايرانيان مهاجر
هنوز شروع به . ي نوشتن كرد هاي مشترك را خاستگاه و بهانه توان همين تجربه پس مي. ايم زيسته

گونه كسي ه چ. آيد، و آن هم دو ساحت اخالقي و فني دارد رسش ديگري پيش مينوشتن نكرده، پ
هاي گروهي يا تيپيك بخواند؟ آيا چنين  ي تجربه تواند به خود اجازه دهد كه فردي را بر پايه مي

هاي مشترك، يا هر  تواند خوانشي از آن كس، هر كسي، باشد؟ آيا نه اين است كه تجربه خوانشي مي
همان چيزهاي نافردي است و ديگر نيازي به برشماري آنها نيست؟ اگر بنا بر اين باشد  چيز مشترك،

ترين كاري كه بايد بتوانيم بكنيم آيا اين نيست  كه كسي را در كارش، يا در زندگيش بازشناسيم، كم
  كه بر هر چه نامشترك، ناگروهي است درنگ كنيم؟

  و بسياري از هم  ار شايد اين است كه چرا او،ي شعر منصور خاكس معماي من به عنوان خواننده
  .نويسي گريز يا پرهيز دارند-نسالنش، از فردي

ها در بازگشايي چرايي  اي برخوردم كه برايم از بسياري جهت به نكته 1ي خسرو دوامي در مقاله
 شعر ي مجموعهاو در يادداشتي به برادرش، درباره. كننده بود نويسي خاكسار ياري-گريز از فردي

  :نويسدمي ها نجلسيا لس
به  –كمي رهاتر  –ام و اختيارم را هايم را گفتهبرخي ناگفته. امخودم از اين مجموعه راضي

  2.ام بازگيرستترسم و حجاب ذهنيهايم ميدريِ حسهنوز از پرده. امدست حس سپرده

متن كارش نشان خاكسار را براي گذاشتن امضاي فردي خود در  فرساي تواناين گفته كوشش 
ي سكونت خود در آمريكا  او به ويژه از دوره. دهد؛ آري گذاشتن امضا در متن كار و نه در پاي آن مي

  .گردان فاصله بگيرد و متن خود را بيافريند هاي يكسان نمود كه از نگاه تالش مي
برخوردار هايي كه از فرديت  ي اين بحث بايد گفت كه نوشته زمينه اما در نگاهي كلي به پيش
گردان امر فردي را  هاي يكسان ديدگاه. افتند گردان مي هاي يكسان نيستند، خواه ناخواه در دام ديدگاه

گردان  ديدگاه يكسان. تابند ي مستقل فرد به جهان و هستي را بر نمي شمارند، نگاه و انديشه خوار مي
گريز  ي فرديت نوشته. داردپن روايت خود مي چون رقيبي در مقابل آرمان و كالن فرديت را هم

ي  هاي ساختاري جامعه ي وابستگي هاي ديگري نيز داشته باشد، از جمله بازمانده توانند ريشه مي
كارهاي فراواني بايد در كار باشند تا نويسنده را -نيز بايد توجه داشت كه ساز). اي شايد قبيله(سنتي 
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گردان و ديدگاه  ند و تسليم نگاه يكساني خويش بازدار از پايبندي و بيان نگاه فردي و ويژه
-نبايدهاي فرهنگي-اند دستگاه سانسور حكومتي، هنجارها و بايد از آن جمله. خواه نمايند هژموني

هايي در  در مقاله. هاي همگنان تنبيه-گروهي و تشويق ها، فشارهاي درون اجتماعي، و عالوه بر آن
ه بررسي سانسور حكومتي و هنجارهاي تر ب اي مفصل و جاهاي ديگر به گونه جنگ زمان

در بازخواني شعر منصور خاكسار اما بر نقش نيروهاي . ام اجتماعي پرداخته-گردان فرهنگي يكسان
  .كنم گروهي و نفوذ همگنان بر فرايند نوشتن درنگ مي درون

 رسنديخ :دهد ي دروني نيز خبر مي در آن گفتاورد خاكسار از نامه به برادرش، او از يك ناسازه
هاي فردي خود را بيان كند از يك سو؛ و از سوي  ها، يا حس كه توانسته برخي ناگفته شاعر از اين

  . پرهيزاند كه او را از اين كار مي حجاب ذهني زمان او از اين كار و هم ترسديگر 
  .خرسندي، ترس و حجاب ذهني: ي كليدي هست در اين فراز، سه واژه 

اما از . بررسي روانشناختي اين متن يا هيچ متن ديگري را دارم من اما نه ادعا و نه توان
ترسي كه خاكسار . انگيزند پروايي ندارم هايي كه اين واژگان كليدي در من برمي بازگويي پرسش

ها و  هايند؟ دقت كنيم كه او را بيان ناگفته هاي ذهني او كدام گويد ترس از چيست؟ حجاب مي
چه ميان شاعر و خرسندي او ايستاده است همانا  پس آن. كند ند ميها خرس دري در بيان حس پرده

  .ست ترس و حجاب ذهني او
اي از زندگي  رنگ بودن فرديت در كار كساني مانند خاكسار، در دوره در باال اشاره كردم كه كم

ست، از آن رو كه ايشان خود و زندگي خود را در برابر چشم جامعه و جهان  ادبي او، يك معما
چون به خلوت "اند كه در پسله و پنهان كس ديگري باشند و  اند و از آن دست كساني نبوده ستهزي
  پس چرا نتوانستند يا نخواستند نقش خود را بر كار هنري خود بزنند؟. كنند  "روند آن كار ديگر مي

ري د ها يا پرده براي من كه به دنبال رد پاي فرديت و تجلي آن در كار هستم، بيان ناگفته
ي فردي باشند، اما به راحتي  ي شعري با ديدگاه يگانه توانند نويد دهنده حسي به تنهايي نمي

  . نيازهاي آن هستند توانم گفت كه از پيش مي
نويسي تفاوت  نويسي با شخصي اي كه بايد در نظر داشت اين است كه منظور من از فردي نكته

باشد به هيچ رو نيازي ندارد كه گزارش اطالعات اي كه از فرديت نويسنده بر آمده  نوشته. دارد
ي شاعر به زندگي،  گر نگاه فردي و يگانه بلكه بايد بيان. شخصي و خصوصي زندگي نويسنده باشد

ي ديگر نوشتن،  نويسي هم مانند هر گونه از اين ديدگاه، شخصي. جهان و هر چيز ديگر باشد
  .هايي نباشد ه باشد، يا هم داراي چنان ويژگيتواند برآمده از فرديت و كيستي فردي نويسند مي

، بايد توجه داشت كه اگر به )يا فرافردي(در بحث بازشناسي امر فردي از امر كلي و نافردي 
نويسد به اين معني نيست كه او فرديت خود را  هاي فردي خويش مي مثل ببينيم كه شاعر از حس

. بيني شاعر باشد گروه-يد همان جهان آرماني يا خودتأي-تواند باز چنان مي بلكه هم. بيان كرده باشد
هاي  هايي، پنهان يا آشكار، از ريشه براي تبديل شدن چنان بياني به امر فردي، ناگزير بايد نشانه

هاي وجودي او به دست داده شود يا با  تر ناسازه هاي خودجوش دروني و از همه مهم فردي و انگيزه
  :ل نگاه كنيم به اين پاره شعربراي مثا. آن بيان همراهي كند

گوئي هزار ساقه ./ دوباره برآشفت/ در جان من/ در تنگناي سلول/ گوئي هزار خنجر خونين
  3.همراه من شكفت/ چون باغ پرشكوفه آزادي/ عاشق
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چنين  شعرهايي اين. كند شعراحساسي فردي بيان شده، اما فرديتي را آشكار نمي در اين پاره
تر موردها به  كنند كه در جهاني غير واقعي به گردش بپردازد، امري كه در بيش يخواننده را ناگزير م

  .كند كسب همدلي و همراهي خواننده كمكي نمي
گردان با اين هدف در  هاي يكسان ي ديدگاه ي جالب ديگر اين است كه نوشتن بر پايه نكته

جا خلق، به آن نياز دارد و  نشوند كه مخاطب خاصي، در اي شود، يا چنين توجيه مي پيش گرفته مي
پنداشت من  مي"گويد،  پور باز مي اي از سعيد سلطان جا كه خاكسار خاطره آن. چشم به راه آن است

ي خسرو  برگرفته از مقاله( "ام ام و تسليم جو هنري روز شده مخاطب اصلي خودم را ناديده گرفته
و نگاه فردي خويش را بر ضرورت همگاني زند كه ت در واقع به او تشر مي) دوامي در همين شماره

  .اي برتري داده
پور، و آن گرايش هنري  يافتم از آن رو كه سلطان "اي جالب نكته"من اين گفتاورد را داراي 

او دو گروه . كنند بينند و راه سومي را تصور نمي جا، تنها دو گرايش را در كار مي مورد بحث در اين
جا داراي بار  ها در اين واژه. "جو هنري روز"در برابر  "ب اصليمخاط": نهد را در برابر هم مي

. است "تسليم"ي  انگيزد، واژه ي ديگري كه در همين گفتاورد توجه بر مي واژه. اي هستند ويژه
ي چندين دهه از زندگي ادبي منصور خاكسار نيز هست،  كننده اي خالصه همين گفتاورد يك جمله
هايي مانند قائل نشدن  ها را نيز به ديد بياوريم، نانوشته ي ميان واژه نوشتهالبته اگر چند سفيدي و نا

گويي به ناگزير به  چرا كه وقتي از مخاطب اصلي سخن مي(مخاطب نوع سوم، نفي مخاطب فرعي 
گونه كه  كه اگر آن ، و ديگر اين)زمان آن را نفي كني مخاطب فرعي نيز بايد باور داشته باشي و هم

كه  ي، و نه اين به تو خواهند گفت كه تسليم شده. اي دارد ننويسي، به ناگزير تسليم شدهپن گروه مي
گروه از تو نخواهد پذيرفت اگر براي . توجيه ديگري از تو پذيرفته نخواهد شد. اي به راه خود رفته
  .ما سپرده "به دست حس –كمي رهاتر  –ام و اختيارم را هايم را گفتهناگفته"مثال بگويي كه 

اي شعر  گونه: نشينيم اي نزديك نيم سده مي ها در پرتو تجربه ما اكنون به بازخواني اين ويژگي
ي چهل خورشيدي تاكنون بخش مهمي از استعداد هنري ما  هاي آغازين دهه كه كم و بيش از سال

وره توان گفت كه دو د در بازخواني منصور خاكسار نيز، دست كم مي. را به خود مشغول كرده است
ي ادبي زندگي كرده است، در حالي كه دو  نزديك سه دهه  او در آن گونه: در كار او مشخص است

ي پاياني زندگي خود را در تالش براي رهايي از آن گونه و كشف فرديت خود سپري كرده  دهه
  .است

الي  هاي البه كند كه آن ناخوانده ها به سختي تالش مي آنجلسي ي لس خاكسار از مجموعه
  . نويسد اي نمي شده او ديگر براي مخاطب تعريف. هاي سلطانپور را در كار خود بياورد حرف

گذرد و صدايم  مي –و اكنون لس آنجلس  –ي چندين خاك  اي كه از مفصل گره خورده حلقه
كه از صفحات تقويمش  –آيا سپردن اين شعرها به زمان . را آشكار و پنهان بارها تلخ كرده است

  4ست؟ ي بلند اين صدابر خاستن از زير سايه –ام برنكنده

اما خود مطمئن نيست كه اين كار به معني . نويسد كه شعرهايش را به زمان سپرده است او مي
خوانيم،  ي گذشته باز مي اما امروز كه ما كار او را در دو دهه. ي بلند آن صداها باشد رهايي او از سايه

هايند؟ به  اما آن صداها كدام. ي آن صداها برخاسته است ادي از سايهي زي بينيم كه او تا اندازه مي
جا كه او را از تسليم و پشت كردن به  شود آن گمان من اين تعبير شامل صداي سلطانپور نيز مي

  .آورد ي چنان صداهايي نيز به در مي شاعر خود را از سايه. ترساند مخاطب اصلي مي
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در خوانشي كه من از اين شعر . دهد سيار فشرده از تاريخ خود ميدر شعري كوتاه، خاكسار روايتي ب
  :شود بينم كه با ايجازي ستودني روايت مي اي نمادين، داستان زندگي نسل خاكسار را مي دارم، به گونه

اش  و در سايه/ برآيد/ ابر/ از آب و/ تا آن  درخت/ از پاي در آمد: تا آن درخت برآيد
خانه را / مويي سپيد و با قلم/ پا پس كشيد/ پس/ !و درخت خشكيد/ رگ مرگ روييد/ بياسايد
  5و نه شب برخاست/ نه سرما بريد/ اما/ آراست

توان در خوانشي نمادين گفت كه او كه از پاي  اگر اين شعر را به شكل يك روايت ببينيم، مي
هر كالن روايت  آيد همان نسلي است كه براي به بار نشستن درختي، كه آرمان يا كشور يا در مي

حتا ضمير . شود آيد نام برده نمي جا كسي كه از پاي در مي در اين. كند فشاني مي ديگري باشد، جان
 "از پاي در آمد"ي سوم شخص در عبارت  شود، و ما تنها از فعل گذشته هم به كار برده نمي "او"

د و فناي او در جمع را تر فر و اين از خودگذشتگي و نفي هر چه بيش. دهيم فاعل را تشخيص مي
اي  ي آن خشكيدن درخت آرمانِ شاعر به گونه روييدن رگ مرگ، و در پي آن يا در نتيجه. رساند مي

شايد رگ مرگي كه . انگار كه شاعر هيچ توضيح يا دليلي براي آن ندارد –دهد  ناگهاني روي مي
درخت درخت انقالبي باشد كه  شايد آن. خشكاند اي بوده باشد كه در آني درخت را مي روييد صاعقه

پا پس كشيدن اگر همان نگاه ديگر كردن باشد، اگر برگشت به خويشتن . به بيراهه رفته است
گيري  تواند همان گوشه پا پس كشيدن مي. دهد اي را به متن مي هاي چندگانه فردي خود باشد، اليه

جا  ابزار كار او در اين. باشدهاي چريكي يا كنش سياسي  و كناركشيدن مبارزي سياسي از فعاليت
اگر خوانشي تطبيقي داشته باشيم با كارهاي پيشين خود شاعر، . موي سپيد قلم: آور است انديشه

  :سرايد او در دفتري از كارهاي پيش از انقالب خود مي. شود تفاوت نگاه آشكار مي
  6.به شهادت رسيده بودند/ ي خود با آخرين گلوله/ آنان

دو . آرايد، نه با خون سرخ خود مويي سپيد خانه را مي كشد و با قلم ون پا پس ميدر حالي كه اكن
بريم، چرا كه او هنوز هم  گيري شاعر بدانيم، به نوميدي ژرف او پي مي سطر پاياني را اگر نتيجه

هاي نمادين اين شعر به ويژه  ست كه كليد واژه ناگفته پيدا. نتوانسته سرما و شب را چاره كند
  .هاي فراواني تعبير نمود ها و مفهوم توان با مصداق مرگ، قلم مو، خانه، سرما و شب را مي درخت،

اي گسترش دهيم و آن را در پرتو خودكشي شاعر بازخوانيم،  بندي اين شعر را به گونه اگر پايان
  . رسيم كه اين شكست دوباره بود كه شاعر را به مرگ راضي كرد به اين نتيجه مي
بينيم كه  بندي آن، مي هاي اين شعر، به ويژه در پايان ي سفيدي ميان سطرها و كلمهدر بازخوان

او در اين شعر  .شاعر هنوز هم به زندگي براي زندگي و به زندگي فردي خود ايمان نياورده است
پردازد نيز  كشد و به زندگي فردي خود مي نويسي دست مي دهد كه حتا زماني كه از گروه نشان مي

به بيان ديگر، توجه او به زندگي فردي خود از آن رو . ن در پي آرمان پيشين خود استچنا هم
بلكه اين . دار كسي نبايد باشد نيست كه آن را در سرشت خود ارزشي بداند كه بابت داشتن آن وام

پا پس . داند كه بايد براي تحقق آرمان از آن استفاده شود اي مي چنان وسيله زندگي فردي را هم
ها براي اين است كه  ي اين آرايد، اما همه گيرد، خانه را مي كشد، قلم موي سپيد به دست مي مي

  . ي مبارزه را ديگر كرده است در واقع او تنها شيوه. سرما و شب را پس بزند
ي تبعيد و زندگي در  بايست در پرتو ديگري نيز ديد و آن تجربه شعر منصور خاكسار را مي

 گيري او ناديده گرفتن اين بعد از كار و زندگي فرد تبعيدي در واقع ناديده. ي ميزبان است جامعه
در كار خاكسار . گذارد هاي وجودي و هويتي فرد تأثير مي ترين اليه ست، چرا كه تبعيد بر ژرف
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بار با اين  شعرهايي كه از خاكسار در دسترس داشتم را يك يابد؟ اي مي وضعيت تبعيدي چه جلوه
ي ميزبان خود، يعني لس انجلس و آمريكا، از يك سو، و به  ه دريابم او به جامعههدف خواندم ك

  .نگريسته است وضعيت خودش به عنوان كسي كه وارد آن جامعه شده چه گونه مي
ي فراواني  شونده هاي تكرار ي واپسين خاكسار، يعني دفترهاي آمريكا، مضمون در شعرهاي دوره

هاي تاريك، پر از نوميدي و سرشار از حس  ها را مضمون توان آن مي بندي وجود دارند كه در يك جمع
و از دفتر  عيدام، شعر  در ميان شعرهايي كه از اين دوره از او خوانده. باختن يا از دست دادن دانست

  :دهد گونه پايان مي اين شعر را اين. تر از همه بوده است اميدوارانه 2003، ي ديگر چند نقطه
  .برداشتم/ و دل از هر چه تعلق از ديروز/ وبه روزي ن/ رو

ي ميزبان يك تصوير آرماني هر كسي است كه به  چنين تصويري از آغاز زندگي نو در جامعه
  .كند با تبعيد خود كنار بيايد رود يا سعي مي مهاجرت مي

ديروز  او همواره با. اما آيا او دل از هر چه تعلق از ديروز برداشته است؟ به گمانم چنين نيست
زندگي كرده است، ولي تالش كرده است كه ديروز خود را بازنويسي كند يا دوباره بنگرد، و اين 

  .ي نخست زندگي ادبي از او ستانده شده بود تالشي است براي بازيافتن فرديتي كه در دوره
 هاي يا نخل تزييني آپارتماني به شكل "نخل زير سقف"از ميان تصويرهاي فراوان او، تصوير

گاه طبيعي خود بر كنده شده است  به گمانم تصوير نخلي كه از زيست. شود گوناگون تكرار مي
  . برده است ي چشمي به زندگي خود در تبعيد به كار مي تصويري است كه او با گوشه
. نواخت و بي ميلي به تغيير راه است هاي تكرار شونده، پيمودن راهي يك يكي ديگر از مضمون

 - ي ديگر و چند نقطهاز دفتر  7به كجاي اين شب تيرهر شعرهايي مانند به طور مشخص د
  .به صراحت بيان شده است 2008 -با آن نقطه از دفتر  ي دو سو آينه، 2003

يكي از شعرهاي دفتر . گاه خود نيز نگاه زنداني به زندان است نگاه شاعر به سكونت
  :يابد گونه پايان مي اين 1997-ها جلسيان لس

  .ماند اي نمي در هيچ خاطره/ سوزد و چراغي كه تنها مي/ ام كه در اين جا دعوت نشده/ مدان مي
بيگانگي از اجتماع پيراموني دو حسي هستند كه او از زندگي  تنهايي فردي و بيروني بودن يا 

هايي كه همواره  كند، توصيف او زندگي خود را در شعرهاي بسياري توصيف مي. جديد خود دارد
داند و نه تنها به آن زندگي  ي ميزبان پذيرفته شده نمي ز اين دارند كه او خود را در جامعهحكايت ا

از اين گذشته، او هيچ تالشي نيز براي آميزش با اين جامعه و . خو نكرده، بلكه اميدي نيز بدان ندارد
از شعر بلند  بنگريد به اين پاره از. داند پذيرش يا پذيرفته شدن در سرزمين جديد خود مؤثر نمي

  :8انزسحرخي
  اي سياه، زنداني و در بيغوله/ گاه تكيه بي/ ي جهاني تاريك، سرگرداني بر كناره/ انگار

  .دهد بين دو تيغه كه محكم فشارت مي
بينيم كه شاعر  نگاهي بيندازيم مي 9"به كجاي اين شب تيرهشعر اي ديگر، اگر به  در نمونه

گيرد كه راهش را  اما يك شب تصميم مي. رود نزديك خود مي گيرد به پارك هايي كه دلش مي در شب
  ."كند سوتر چه فرقي با اين جا مي آن"گردد، چرا كه از ديد او  بر مي "نرفته- رفته"تغيير دهد ولي 

موقعيتي كه گوينده به لحاظ فردي . كنند در نگاهي كلي، شعرها موقعيتي تراژيك را ترسيم مي
به لحاظ اجتماعي نيز خود را در . دست دادگي، تا مغز استخوان تنها ستانگيزه، سرشار از حس از  بي

اين همه از يك سو، و . اي سياه يابد به تمامي بيگانه، ناپذيرفته، خشن و هم چون بيغوله مكاني مي



 119     89 تابستان  6 جنگ زمان

كه او حاضر نيست راه خود را تغيير دهد، منزل در مكاني ديگر كند يا به دنبال دگرگوني در  اين
  .كنند دادن تراژدي را فراهم مي ي روي اشد از سوي ديگر، زمينهسرنوشت خود ب

اي متمايز در زندگي ادبي او  انجلس آشكارا دوره ي آفرينش ادبي شاعر در لس با اين همه، دوره
شود و در واقع دوربين تصويربرداري  تر مي او در هر مجموعه پس از ديگري به خويش نزديك. ست

  .گيرد را به سوي خود مي
ي زيادي در سطح  اش تا اندازه يافته هاي خاكسار براي بيان هنري فرديت چند تالش هر
مانند، صداقت و پاكيزگي زباني   ماند؛ صميميت كم ها و شگردهاي سنتي شعر نويي باقي مي مضمون

  .هاي ديگر اين شعرها هستند اما از ويژگي
ي ميزبان در  ني است كه در جامعههاي زندگي تبعيديا ترين روايت شعر خاكسار يكي از صادقانه

مثل خوره روح را كنند، تنهايي و نوميدي كه  اند و تنهايي ژرفي كه روز و شب تجربه مي حاشيه مانده
  .تراشد ميخورد و  ميآهسته در انزوا 
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  و به باقي ماه بگوييم  
  كه جانش را آن قدر به سقف آسمان بكوبد        

  .كه خرد شود و به دريا بريزد                                 



  شمس لنگرودي
  مرثيه براي منصور

  
  زيباست

  بازوي سپيده دمي
  كه گرد كمرگاهم پيچيده است

  زيبا ست
  عطر هوا

  آيد كنان به سوي دهانم مي كه عطسه
  زيبا ست

  صورت فروردين
  .اگر تو نمرده بودي

  
  ئي اما تو مرده
  ت، پرسش كوچكتهاي با دلتنگي

  شان ماوا كرده بودي، كه زير سايه
  ئي مرده

  با اندوهي
  .ات خانه داشت هاي شكسته كه زير خنده

  
  شنيدم هايت مي هاي تو را، در برگ نفس من عطر آه

  هائي غلتان سنگ
  نهادند ي تو مي كه سر به سوي سينه

  هايت  ي كودكي گاهواره 
  .جنبيد كه در ميان سكوتت مي

  
  يخود را كشت

  كه در كف مرگ نيفتي
  مرگ بود 
  .آورد ها را مي كه مالفه

  
  ي اين روزها در زباله

  گشتي تو دنبال چه مي 
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  هاي تو پنهانش كرده بودند كه گربه
  اي سزيف
  مان را هاي كوچك ما سنگ
  آوريم ي خود مي از خانه

  مان هاي و صخره
  .شانه يك ديگر است

  
  پيرهنت را بر دستت گذاشته

  گشتي ي ديگر مي قاره ئي به از قاره
  ات يافتي تا گرگت را در آينه

  !ي من گرگ ساده
  ما در مسير تو ايستاده بوديم 
  .ي ما روان بود و بوي پيرهنت بر پوست سينه

  
  جمهوري ئي، نه رئيس دانند مرده ها مي"هوملس"و اكنون، نه 
  ها و نه همسايه

  اكنون فقط برادر تو نسيم است
  گذرد كه بر انبوهي خارزار مي

  .و خون از سر انگشتانش روان است
  

  هائي در بسته ما در اتاق
  كنيم طرح جهاني ديگر را بركاغذ رسم مي

  ها دزديديم ي همسايه كاغذهائي باطل، كه از زباله
  آوريم و جوهرمان از خون است، خوني كه قطره قطره به دست مي

  و برادر تو نسيم است 
  ي مرجان با چشمان ماهي، پيرهني از صدف، پنجه

  .ها خيره است كه به جست و جوي تو در كف
  

  ئي و تو آب شده
  ئي از ابر مجمسه

  مان را بشوئيم تا در بارانت دست و صورت
  براي نوشتن نام تو
  ات هاي سنگ شده براي كشيدن آه

  كه بر سرت آوار شد
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  ات كه به مقصد نامعلومي روان است شكستن ارابه 
  ان م هاي ما  كه دراز كشيده و لب 

  جنبيد وزيد مي با هر عبور نسيمي كه برتن ما مي
  .مان پر از تنهائي هاي لباس و گوشه

  
  ما مخفيانه با جادوگرمان مرگ پيمان برادري بسته بوديم

  ايم ها با هم دست داده و در شلوغي چهارراه
  اما تو هرگزا

  با مرگ وعده نكرده بودي
  تيشس خاستي، دهانت را مي هم چون موجي زيبا برمي

  .دويدند ها مي و به دنبالت كف
  

  شد هاي پنهان تو سنگ مي سنگ، به اشاره
  شدند ها، از زايش مدام تو آب مي چشمه

  تو ساكن زخمي بودي
  كه خونابه اش آرام از سكوت ازل روان بود

  و مرهم زخمي بودي
  شناخت كه تو را مي

  .  گشت و به حرف تو آرام مي
  

  آه منصور عزيز من
  اش آرام بودي رگهوارهدرختي كه تو د
  .ي سربلندي است اكنون كتابخانه

  
  با ما باش

  درخشيم هاي سياه مي هاي تو در توفان ما با خاطره
  با ما باش

  .پيش از شبي كه در دل اين باران گم شويم
 



   

 شيدا محمدي

  ٭گل مرگ
  
  
  

 هاي خاكستري بودند و من خودم نبودم         نديدمشان  مسافران آدم
  رفت قرار راه مي بال مي زد سمت بهاري كه زير كالهش بي فكرم داشت 

  هواپيما از سطرهاي عجيبي گذشت و نشست
  هاي سفيد        شبيه من كسي با پيراهن آبي و كفش

من در (هايم يك دفعه لك زد به بوي گل و خورشيد و رودخانه  و دست 
شد ديد،  ها را مي هايش سماع نخل سطرهاي آينده براي شاعري كه با چشم

نكند به زمان ) اي سفالي و چند شاخه گل سوري قرار است ببرم كوزه
  ام  ديگري آمده

  آيد؟ باران چرا جلو نمي
  اين همه چشم و تو نيستي 
  اين همه سالم و تلفن و خبر

  و از تو خبري نيست
  سرم را انداختم پايين و توي خودم به شاعر نگاه كردم

  م؟ ها را من كي گرفته بود اين عكس
  برند؟ ابرهاي خاكستري       سطر را كجا مي 

  
  اين همه چشم و تو نيستي و كسي مرا از خواب بيدار نمي كند

  ام؟ نكند مرده
شود زمان بيايد پشت اين ترافيك لعنتي خودش را نفله  تو نباشي مگر مي

  كند
 هاي سفيد منُ       فقط من با اين هاي سياه  كفش ها و اين كالسكه اين آدم
  رنگ

  مگر نگفتم راه هاي شهر را بگو امروز شادي كنند ؟
  يمن باشد؟ مگر نگفتم امروز خواب بايد براق و خوش

  
  تو نيستي

  زيزفون نيست
  . فروش سر خيابان نيست زن گل
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  چشمم چرا يك دفعه گير داد برگردد به آن اتاق

  شاعر چه قدر آن جا تنها و ابر نشسته است
  ابرهاي سنگين
  ونابرهاي بدشگ

من درست بعد از همين چند سطر، شراب قرمز را قرار بود بدهم به دستش و 
  ها هايم را باز كنم و بچرخم و كلمه حرف از تو كه بيفتد دست

  هاي شاعر را تنها نگذار نگفتم وقتي من در خودم نيستم در و پنجره
  نگفتم؟

  دد؟خن افتند پايين و شاعر ديگر در خواب نمي ها يكي يكي مي چرا كلمه
  

 ، دانشگاه مريلند2010آپريل  1پنج شنبه 

 .هاي مهرباني، پنهان است به منصور خاكسار كه در گوشه ٭

  
  
  
  

  دريافت جنگ زمان
  و انتقادها و پيشنهادهاي خود را

  :به نشاني زير اصالع دهيد
zaman@hotmail.com‐Jong  

  
  جنگ زمان

  .يابد مينهاي شما تداوم  همكاري و ياريبدون 
آن را مشترك شويد و اشتراك آن را به دوستان و آشنايان خود 

  .پيشنهاد كنيد



  پرويز زاهدي
  ٭او نيز يكي از گياهان كوه بود

  
  

  سه زن حضور به هم مي رسانند
  .اند در اين سراچه كه مرگ را به پاي خاسته

  يكي را كه آخرين است؛
  .آيد مينخست به ايوان 

  زند ي او آبي مي  شقيقه
  .باد را به دامن گرفته است

  موج مي زند
  .گذارد شيطنت و جادوي جواني او مرز مي

  زند؛ افقي را دور مي
  اي باز بتابد اي را كه به آينه آينه

  
  آيد زني ديگر به رويت مي

  كند ضمير كار خود پنهان مي
  ها كه سوسن به نام او بشكفد حيران دره
  لبهاش، ي چهشبنم غن

  موسيقي قرار و بيقراري خون سواران عهد را
  .كند آرام مي

  دود سراسيمه مي
  ي بن چاه، تا حلقه

  كدام شبتاب او را به خود خوانده است
  كنم نام او را افشا نمي

  ام هاي خود ديده رو كه با همين چشم از آن
  ي ايشان از بام خانه

  پرندگان مهاجر
  ندبر نان به سفره مردم لوت مي

  كرده پيدا كرده بود گم عكس او را گمانم يكي از زنان شوي
  ي خرمشهر زار مه گرفته حوالي تفته

  زني كه از قضا
  .نام همو را داشت
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  آيد پيش پيش مي
  اين يكي زن كه سومين است

  بنا به قرارداد بطن
  و

  قرارداد ارثيه
  اما، 
  .اولين

  ند زندان اوين راگاه خشك و سرد پشت ديوار بل نام تمامي مادران سايه
  .به پيشاني دارد

  هاي سفيد آب دندان
  هاي دهان صبورش را زند گوشه نيش مي

  تند كرم ابريشم تار مي
  هاي فلزي را بيند ميله تيره مي
  ي فراق را  شبكه

  ي تنهائي خود دراز كشيده است ها بر تخته تا پسرش از آن سوي آب
  و چهره 

  .ستي طعام سم پوشانده ا به دستمال سفره
  ديد هاي خود را نمي نوه

  نشست ي عروسي كه مي مقابل آينه
  افشاند گيسو مي

  گذاشت سلسله جبال زاگرس را با اجاقي روشن به جاي مي
  طنين و ترنم النگوهاش

  سرود رهائي را خيل راه و به همراه
  .شنيد مي

  دانست اين پسر اصل خود را مي
  جست مي بازي را اگر نه با كودكان كه پستوي خانه مأوا

  :زد مادر را صدا مي
  !تو بيا! نه! بيا

  داد سوز را نشان مي ي چشم برق دمنده
  ي گرم اشك قطره
  گداخت ي چشم عروس هنوز جوان را، مي گوشه

  زد كوه بود و صبح را صدا مي ي مادر به قله
  و پسر؛

  .داد آيندگان را به سپيده دمي از نوع ديگر بشارت مي
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  با گردش نگاه
  شهودي
  كاويد ا ميژرفا ر

  خواند يجوز و اليجوز نمي
  گرفت درس مي
  كرد، مشق مي

  رو به آفتاب تموز
  دواند به بلنداي ديركي كه شعله مي

  افراشت قد مي
  خاك و آب را
  باد و آتش را

  برد نماز مي
  گذاشت جنس اين جهان را به غلط انگشت مي
  اشكبوس چيده بود

  و
  آخورجي

  .اقبال گشته بود
  راب را به جست و جو ست تا مگر قبري پيدا كندرستم هنوز جنازه سه

  .به خاوران
  

  .او نيز يكي از گياهان كوه بود
  كرد به گام آهو اگر خو مي

  ليك 
  تن آن كوه شد
  جان ِدردگين

  هاي گرم آن ِ آب
  تقدير، او را به گردباد

  و
  ي له له

  لهيب بر و بيابان سپرد
  ديگر پشت با يك

  زده هاي جنون اسب
  ين عمرش را ي سهمگ عراده

  از دو جانب 
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  بردند به سوي متفاوت مي
  به سرعتي كه خيال آبگون

  .آفاق را سم بكوبد
  جان در هواي باغستان

  گرفت رنگ مي
  شكست تن مي

  آمد اگر با او مي
  كنم دستي سايبان چشم مي

  بينم؟ درست مي
  شبح زني ديگر گويي كنار او ست

  ي كتاب هزار و يكشب؟ عجوزه
  پرسم، مي
  .فقط

  
  در سفري به چشم نيامدني

  از شتاب
  كند از سيب كرمي عبور مي

  اي است نهاني پروانه
  ربا هاي هوش با نقش رنگ

  .كند جهان را تعريف مي
  ي ياران مرگ كار او مردي به شيوه
  كند تن الشه مي

  جان؛
  .بود و باش و مان

  !ي خاكستر كرانه
  دور، دور گزند بود

  دور، دور دعات رسالت نيافته
  ما،
  .دانستيم ينم

2010  
     

  با رفيق راه اعال، منصور خاكسار ٭   
  



 

  مجيد نفيسي 
 به منصور خاكسار

  در سوگت شعري نخواهم نوشت ! نه
  و عصرهاي پنجشنبه ديگر

  منتظر زنگ در نخواهم ماند 
  ها و هنگام باال رفتن از پله

  به پاهاي لرزانت نگاه نخواهم كرد
  كه زير سنگيني كار روزانه 

  خورند لق لق مي هنوز
  و حوله را به دستت نخواهم داد

  ي مهربانت را خشك كني تا چهره
  و با برآمدن بوي برنج

  .به آشپزخانه بيايي
  پس از شام

  در كنارت نخواهم نشست 
  تا به عادت بيست ساله 

  ديوان شاعران را بگشايي 
  و پس از موالي روم و شيخ شيراز

  دهقان توس و حكيم گنجه 
  ان بخواني از حجت خراس

  و ميان من و خود 
  با آن تبعيدي به يمگان نشسته 

  .رد پايي بيابي
  نفرين به تو 

  هايت  نفرين به دست
  كه جان سوزانت را از ما گرفت 

  .و از تو خاكساري ساخت خاك سر
  چرا به دخترانت رحم نكردي 

  يا به پسر گريان من؟
  دهند ها به زندگي خود ادامه مي با اين همه، آن

  من هر عصر پنجشنبه  و
  بر جاي تو خواهم نشست 

  و آخرين دفتر شعرت را خواهم گشود
  و به دنبال آن سطري خواهم گشت 

  كه ديشب، راه هوا را
  .بر گلوگاه تو بست

 2010مارس  18پنجشنبه 



 

  صارمي دياشاراح
  13كانتوي 

  شمس تبريزي/ ام من فالن جاي خفته
  

 سالم منصور
  كه سحرگاهان  يتلخ سبد يپر از انگورها اه امروز شنبه است و دهان

 تو آمد يكو ياز جو
   نيبه ا يو وقع ميگردان يتو را دست به دست م ينامرئ ي نامه ميدار

 مينه يرقصند نم يم اهيس يها خپل كه با جوراب يها پرنده
 ميكن يتو نگاه م يگل يها به كفش

 بال تو يب يها كفش به
 وجود نخواهد داشت به اسم بهشت يزيبه بعد چ نيا از
 !به اسمِ يبه بعد درخت نيا از
 
 ميبه دستت برسان يطوره چ يول ميزير يم
 مار يهوا نيشكننده    ا يها شاخه نيا   ناله  نيا

 ينه در    ينه قطار   ينه سگ    يا  گربه نه
 هوا شانه و شكوفه ندارد    ستين نهياصال آ نهيآ امروز
 
راستش ما بلد   دست و دهان ندارد خار كه  ي بوته يول ميزير يم
 ميبرقص يقيموس نيبا ا ميستين
 حال يو ب يگل يها كفش نيا با

 كانيخسرو باران و پل يها چشم
 و سكوت يكيتار ژنيب
 ونيهق هق كتا و

 يسودابه هنوز در خداحافظ يها دست
 
 جا منصور ست آن يسور دور ترساند و يماه مرا م دود
 ينه گور   يا كوره نه ده  يا خانه نه
 ها بسته است چهيدر ي و همه ي   نه باران يزن نه
 
  ؟!داند يو كه م زيانارِ سحرخ نيبه دست ا ميده يو م ميزير يم
 جا نيماه تو را برگرداند ا يفسون و جادو ديشا

  و دوست ما منصور جان
  

 .گلِ سرخ صديو س ياحد صارم اشاري يخانه  -  سيورد پاالس



    
  شايان افشار
  ريك شع

 براي ياد خاطرِ كاكا منصور خاكسار

 

 
  صدايِ شهر
  و فقط كمي   
  رقصِ سبز    

  و پروازِ پر شتابِ 
  پاره سنگ            

  كسي را  كه بي
  كمي 

  دهد؟ تسكين مي       
  پس اين تصويرِ

  اين دو مشت گره خورده        
  دراين بي نفسي      
  دراين سوي          
  در اين سوي          

  پيش از نداستن  
  در پسِ نداستن  
  تويِ قفسه سيينه  
  شود؟ ته نشين مي  

  
  گردم اما  بر مي

  از پشت نگاهي سرپاييني  
  ها يِ لب زيرِ لبخند دو گوشه         
  شود جراحي نمي            
  هايِ زخمي دروغ          

  از پشت سر؟
  

  بعد از آن
  يادم رفته بود 
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  خاطره يعني          
  منهايِ انتظار

  تا شايد           
  پرواز كند           
  از كنارِ ياد تو؟                
  شد وگر نه مي
  زندگي را      
  شود مي    
  معلق زد          
  و دير باوريِ نبودن را      
  هايِ دم بريده با خاطره          
  گره زد؟                   

  
  گاهي فقط 
  صدايِ شهر   
  اگر برگردد    
  تسكيني از لحظه هايِ ترا      
  ايا چه كسي ديگر ر            

  با رنگي در راه
  يا بي راه

  اي بزند؟ گره
  گردم پس چرا برنمي

  چون و چرا اگر بي    
  كسي را كه خاطري از تو است        
  به يادت بياورم؟            

    پيش از آن كه رفتنت
  عادتي شود

  فراموش نشدني؟
  
  



 

  روشنك بيگناه
  يك شعر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كنم من روزي آفتابي را انتخاب مي
  ناگران آخر تابستانها و ش روز دلفين

  هاي آب  مان تا دم دمه اي هاي ماسه و قدم
  

  هايي هستيم كه  از آن جمع
  اند فهمد چه كاره هيچ كس نمي

  اند از كجا آمده
  شان با هم چيست نسبت

  
  شير آب سرد

  هاي چسبناك ماشين داغ و صندلي
  ي غلتان و مودبي  و خنده

  زند تا شياري از نمك كه شادي را پس مي
   

  كنم روز آفتابي را انتخاب ميمن 
  از ميان تمام لحظات و حكايات

  صدايي آرام و مراقب 
  .ها و پلي رو به اقيانوس دلفين



 

  منصور  صفدري حسن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من سور سوري 
  جستم رگ خواب مرگ را مي

  هاي  مكان آشنايي با بي
  معلوم را                           

  
  :منصور

  قومت شعرهايي كه در حل
  بردند رنج مي                             

  !را سراييدي ، شاعر سامورايي
  

  كند اكنون مرغ شباهنگ كلمات تو را تكرار مي
  تا بداند رگ خواب مرگ تو

  .در كدام بامداد گم شد
  

 اصفهان  - 89نوروز 

 



   

  منصور خاكسار
  شعر سه

  به انتخاب خسرو دوامي 
  
  
  
  
  

  كدام ديده باراني - 1
  
  
  

  غروب باران بود
  من از خطوط پنجره ديدم

  غروب باران را                            
  كه خيل سوگوار مسافر گذشت

  كدام دلهره در من وزيد
  كدام شب زده
  با من                

  به  شورمندي خواند؟                      
  كدام ديده باراني

  در آن غروب هنگام
  سحر به رهگذر            

  شطي از ستاره نشاند؟                       
  .خليج آبي  بود

  من از خطوط پنجره ديدم
  خليج آبي را        

  كه كاروان مهاجر گذشت
  خليج آبي بود

  سفينه بسترِ تابوت آفتابي بود
  1990 -با طره دانش عشق از
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  ٭به كجاي اين شب تيره  - 2

  
  شب

  گاه كه بي دليل هم
  ام گرفته                   

  و سر راست
  .ام از پارك نزديكم سر درآورده

  رديف زباله ها را
  ام ديده

  پر       
  درآميخته با بوي علف

  و ماه
  كه لوليده در زباله هاست

  يك شب
  خواستم راهم را عوض كنم

  نرفته برگشتم -اما رفته
  و فكر كردم

  آنسوتر
  كند چه فرقي با اينجا مي

  و صبح روز بعد
  ام شدهخيره 

  مردي -هاي ميانه سال به دست
  كه با دقت

  ها ماه را از زباله
  .كند جدا مي                   

  
  پاره شعري از نيما يوشيچ -٭

  
  2003 -ي ديگر و چند نقطهاز 
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  نقطه نوري كوتاه -3
  
  
  
  

  ام همسو با خود روي
  پرد مي                

  زند پرنده اي كه بال و پري آزاد مي
  ر از من دو

  ي او كه در سايه          
  ام خود را رها كرده          

  
  !تنهايم

  دو گامي زودتر از روز
  و در پوششي از پاييز

  اي كه در پروازش با پرنده
  ام هواي آزادي پيدا كرده

  
  تصادف پروازي
  در نگاه                   

  و مرگ برگ برگ درختاني
  ريزد كه هر دوسويم مي

  
  ي كوتاهنقطه نور

  از پر                   
  ي آزادي از فاصله
  ي آبي در آينه

  و خاكي كه از خواب مرگ
  .خيزد برنمي                               

 2008 - با آن نقطهاز  



 

  بيژن بيجاري
  *هاستانرگو

  
  
  

  يك
  جنوب كاليفرنيا/ "ارواين"شهر / EL TORO CEMETERY / "تورو ِال"گورستان

  
. ـ چه اين جاها و چه در ايران ام هدهاي بسيار دي ام، و هم گورستان در گور زندگي كرده من، هم

هاــ كه  هاي آن گورستان گردد به خاك و خُل ها، برمي هاي ايران با اين طرف تفاوت گورستان
هايت را به ضيافت  ها، چشم اي كه اين طرف ـ و سرسبزي... بلعيد و  گاهي تا مچ پايت را مي

هاي ايران، معمولن، حضور  حاال بگذريم كه در گورستان. كنند نواز دعوت مي هاي دل گرن
شد تا تو بخواهي مثلن با عزيزت خلوت  ها، و هم مضاعف مي خوان مزاحمانِ قبرشور، صداي نوحه

شد گورستان جايي باشد  ها و مگر در مواردي استثنايي، كمتر مي به هر حال، آن طرف... كني و 
ها، بر  اما در اين طرف. دد اعصاب و رسيدن به يك خلوتي كه ترا برساند به آرامشبراي تم

ها  گشا، كه آدم تر شبيه ست به يك ساحل آرام يا يك پارك دل هايشان، بيش عكس گورستان
وعزيزانشان، و هم نيز مكاني ست براي تجديد قواي روحي  "اهل ِ قبور"آيند هم براي ديدار ِ مي

  .خودشان
:  كم براي من و در اين فرصت زندگي در گور هم، كار چندان دشواري نيست ـ دست توصيف

. ايد مانَد كه بخواهيد بشاشيد به ديواري كه خودتان ساخته ُفوق ُفوقش و دست بااليش، بدان مي
  .چندان دشوار نيست! نه: باوركنيد
  .باري

و همه، . هاي زيادي ست تانكنم، قبرس اين جا، و يعني در جنوب كاليفرنيا كه من زندگي مي
اي هم دلفريب هستند ــ يعني وقتي به تماشايشان  هم سرسبزاند و زيبا، و هم در واقع به گونه

  !هي اين جا بد جايي نيست كه چالت بكنند ها:  ِشوي كه نشيني، به خودت يادآور مي مي
بعد ـ يعني  تاب به دانم چرا از غروب آف هاي اين جا هم اين ست كه، نمي تنها بدي قبرستان

خواهد برود و از آن دلفريبي آن سرسبزي  آن هم درست در ساعاتي كه آدمي چون من، دلش مي
ها  و طراوت، دلگشا هم بشود و مثلن قطره اشكي بريزد براي آن عزيزي كه در قبر خوابيده ـ اين

  .بندند هاشان را مي درهاي گورستان
، ناگهان بدجوري هاي بدان دلگشايي اين قبرستانهاي دلگزا،  شايد هم، ديگر در آن غروب

اما با اين همه، من . شود انگيز و ترسناكشان ديدار مي انداز غم آزار و در واقع، چشم شوند دل مي
آن بارهم كه شده باشد،  كم، يك شد دست خواهد، كاش مي ها، بدجوري دلم مي بعضي شب

  .ديدم را در زير مهتاب مي انداز چشم
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ها ديده بودم، همين  هايي كه اين طرف كي اززيباترين و سرسبزترين قبرستانو ي... و 
اي  ترين گورستان به خانه همين گورستاني كه نزديك. اند قبرستاني ست كه مرا در آن چال كرده

 "روزها  كردم؛ همين گورستاني كه، آن بود كه، با همسر و آن دو دختركم در آن زندگي مي
  .شد نده ميخوا "گورستان ال تورو

ها، اگر نخواهد  و بعضي وقت. زند ها، همسرم حتمن سري به من مي شنبه معمولن پنج 
  .آورد مان را هم با خود ميبالفاصله از گورستان برود سركار، نسترن

، "چشايي"از ماها، چهار حبس ِ: در ديار اهل قبور، درست ست كه: بگذاريد اعتراف كنم
توانيم ببينيم ـ و بسا كه بهتر از  دريغ شده؛ اما هنوز مي "بويايي"و "يگوياي/ شنوايي"، "المسه"

مان را نيز بگيرند، با  اند، حافظه تر اين كه، چون هنوز نتوانسته و از همه مهم. وقتي زنده بوديم
دانيد كه،  نمي و. توانيم خودمان بيافرينيم س ديگر را ميحباندكي تخيل، ما ها معمولن، آن چهار 

  .بازآفريني، خودش چه صفايي دارد همين
ها   دانم كه، جمعه گورم رسمن، ديگر من هم مي  هفت سالي كه به/ بعد از اين شش! بله

ها،  آوري ِآن شاخه ترين وقتشان صرف جمع ، بيش"ال تورو"روزي ست كه مسؤوالن گورستان 
اند و  ته آورده بودهشود كه، مردم براي عزيزانشان در طي آن هف ها و سبدهاي گُلي مي گلدان

البته، بعضي ازاين . اند خواسته هاي سنگ قبري كه مي اند باالي سنگ، رو، يا در كناره گذاشته بوده
ها، ممكن ست  يا مناسبت  ي خود، و ي عزيزشان، يا سليقه بازديدكنندگان هم، به فراخُور سليقه

كنك، يك عروسك، يك چيز ديگري به جاي گُل، هديه بگذارند ـ مثلن يك پرچم، يك باد
  ...كتاب، و يا مثلن يك جام شراب و يا 

خصوص، بر بستر سبز اين گورستان، سراسر و جا  هها پيش از ظهر ب شنبه به هر حال، پنج 
و پرندگان رنگارنگ، با . كند ها دعوت مي ها، چشم را به ضيافت رنگ انگيزترين رنگ جا، دل

بديل را تداعي  وزد، آرامشي بي سيمي كه همواره دارد ميپروازشان، شايد در ُهوهوي آرام نرمه ن
  .ها آيند به زيارت آهل قبور در اين طرف ها كه مي كند براي آن مي

. ش ست امروز دختر بزرگ من نيز همرا. نشيد به تميزكردن و شستن گور ِ من همسرم مي
يك ايرانيِ ديگر كه گردد، روي سنگ قبر  هاي من كه برمي نسترن از تماشاي گورهاي همسايه

همسرم را صدا . را نشان دهد به مادرش "ساموئل آدامز"خواهد يك بطري كنار من ست، مي
  »هي مامي؟! مامي! مامي« :زند مي

  .ت كه براي من آوردههايي س همسرم مشغول پيرايش ياس
  :پرسد دخترم از خّير نشان دادن بطري در گدشته ست انگاركه، رو به مادرش مي

  »زير؟  كنه اون هاش بابا رو اذّيت نمي آخه اين ريشه! بخشيد هامامي ب«
دهد كه، باالي سنگ قبر من و  و اَفرايي سرزنده، سرسبز و سالخورده را نشان مادرش مي

  .زدههاش از دل چمن بيروناين دو سه تا همسايگانم ريشه
  »!نه« : گويد همسرم مي
شنوي كه،  ويي اين صداي ساز را هم نميخواهي بگ شما حتمن مي! مامي«: پرسد نسترن مي

  »هان؟... زنه  يكي انگار داره خيلي يواش مي
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  »آري؟ كدوم ساز؟ باز داري اَدا بابات رو درمي«
گوش كن چه قدر هم . صداي ماندولينه! نه به خدا ماماني« : گويد نسترن راستش را مي

  »!خدا از تو همين درخت به! قشنگ
كار  هاي اين درخت سرسبز و سرشار از زندگي، چه آخر ريشه: شنيدند كه كاش صدايم مي

در درون ِ يك تابوت ِ از الوار ـ چه همسر تو باشد ... توانند داشته باشند با يك همسر يا پدر يا  مي
  عزيزم، يا ديگري؛ چه پدر تو باشد دحتركم يا پدر ِ هر ديگري؟

ه، كه زير اين درخت چالم دادم كه، اين از شانس من بود توضيحشان مي شد وكاش مي
و مرا از هر گزند ِ . اند دور و اطراف تابوت هاي همين اَفرا ست كه پيچيده كه، ريشه چه. ايد كرده

  .اند در زير خاك، محفوظ داشته
  :پرسيدم گردانيدم به اين كه، خطاب يه همسرم مي شد حرف را برمي خواست مي و دلم مي

  »ترسم؟ بودم كه، من از خود مرگ آن قدرها نمي  گفتهحتمن يادت هست كه، بارها ! راستي"
حب چه ربطي دارد؟ باز شروع « :گفتداد و ميو او هم باز پرسشم را با پرسشي ديگر پاسخ مي

  »كردي؟
آره من هم همان فدر از مرگ . تر از بقيه ترسيدم؛ امّا نه بيش آره مي! باشه« :گفتمش كهو مي

  »...هر ترسيدم كه تو مثلن و يا  مي
فقط از آن دقايق ِ بعدش بود كه ! آره: كه دادم  و بعد هم، براي همسرم توضيح مي

 "كردم و آن مصرع از شعر ِ انتظار و بعد هم، دستم را دور كمرش حلقه مي. ترسيدم مي
  »...سوزد  دلم براي زنم مي... «  :كردم را كنار نرمه گوشش زمزنه مي "بوكوفسكي

  
  دو

ي خشك ديدارند  و اين طرف آن طرف، فقط گهگداري چند بتّه. خاك فقط: يابانبياباني سراسر ب
و البته پرواز چند مگس سمج، . كه بدانَد قرار ست كجا هلشان دهدكه باد ويالنشان كرده رها، بي

ها، توسط چند پروانه، كه اصلن انگاركاري ندارند به پرواز  و خط خطي كردن پرواز ِ همين مگس
كنند و پروايشان هم نيست از سمجي ِپرواز ها نيز دارند كار خود مي بله، آن. سمج هاي آن مگس
شان در نور ِ پيش از  ها، كه حتّا وقتي خوب نگاهشان كني، درخشش و رنگارنگي اين مگس

ها ــ فقط  هاي پروانه ظهري، مثل اين پيش از ظهر ِ امروز،  دست كمي ندارد از اين بيرنگي ِ بال
دارد شّك كند به آن  يي ست كه آدم را وامي يي، قهوه ت اين پررنگي سبز، سورمهشايد وقاح

هاي اين جا، فرق ندارد آن ها و پروانه زيبايي ِزود باور و در دسترشان به تماشا ـ اگر نه، مگس
  .شود تميزشان داد نمي! نه. شان با هم قدرها هم زيبايي يا رنگارنگي

سه تا گنجشك سرگشته را خواهي ديد اين جا و آن / واز ِدوو بعدتر كه خوب خيره شوي، پر
تر كه نگاه  و خوب. كنند با حشراتي كنارگورهاها، كه انگار دارند بازي ميجا و باالي همان بتّه

خواهند زودتر  يابي كه، اگر چه كاهالنه در ظاهر؛ اما سرخوشانه، دارند و مي ها را ميكني خرخاكي
  .اي ناديدار گار بر سر سفرهخودشان را برسانند ان

  ! پس بله
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اي سرگشته، و يا  و پرواز گهگداري پرنده. هايي اين جا و آن جابا خاربتّه. بياباني سراسر بيابان
تر كه  و بيش. شود در آفتابتر ميزند و رنگينهاي سياهش برق مي مگسي سياه و گُنده، كه بال

گردند در اين راكه معلوم نيست دارند پي چي مي چهارخرخاكي/ شان آن سهبينيخيره شوي، مي
زده و ورترت حتمن، چند بتّه را نيز پيدا خواهي كرد كه، تازه جوانهور و آنالبته اين. ها خاك و خُل

  . بايست ديدار نيستطور كه ميسبزيشان آن ! اما نه. سبزند
اما ... اما . را بر سرسبزي تعبير كرد ها شود وجود آنو به هر حال، اصلن نمي... و . جوانند آخر

ي ناديدارِ ديگر هم هست كه، ها كه، به هرحال درآمد و شدند، يك پرنده اين جا، جداي گنجشك
اي انگار به منقار دارد كه، هر چند من شود ديدش، موسيقيخوانَد و اگر چه نميدر متن ِروز مي

شنوم كه ـ از شما چه پنهان ـ فقط صدايش را مي. توانم توصيفش كردامش؛ اما نمي مدام شنيده
كند و به من او نيز، كار خود مي. كنداما مدام تا وقتي اين جا هستم رهايم نمي. دوستش هم ندارم

نشيند و گاهي، هي باالي پرّد اين ور آن ور و گاهي، سر يك كُپه خاك مي فقط مي: هم كار ندارد
  .و باز سكوت. پرّرر: شنويو بعد، تو فقط مي. آوردخودش درميپرد و هي صدا از  سر ِتو مي

آب و علف،  اي آن دو درخت ِ سنجد و انار را كه، دارند در اين گورستان بيالبته، تو هم ديده
داني سرسبزي چي هست، از آرند؛ اما تو كه، مي با هر جان كندني هست، اَداي سر سبزي درمي

پس چه جور رنگي  "سبز"م سري بزنم به خودم و اين كه، واقعنپرسي، پس بايد بروخود مي
  . ست باالخره

  .شنوممي.... پِت پِِت پِِت 
و در پشت سرش، ابريشمي از مه دارد به من نزديك . يك موتورگازي ست: بينمشحاال مي

  .شودمي
  !خيزدكهما اين جاها خاك نداشتيم كه پشت سر ِاين مثلن موتورگازي، گرد و خاك بر! نه 

ايستانَد اش مياش را بر پايهموتورگازي! بله... رسمن يك موتورگازي و . و تمام! پِت پِِت هه
  .طرفافتد اينوراه مي

  . يك چيزي مثل ساك خريد يا كيف هم گرفته به دست راستش
  .خودش ست! بله

ي رنگ و رو پيراهن آب: بار آن آقا، در هيئت يك پستچي ِامريكايي آمده بود سراغم و اين
رفته، و شلواركي خاكستري ـ كه خط اتويش مشخص بود ـ  به بر داشت و عينكي تَه استكاني، 

  .آمدمعلوم ست صدايش نيز، مثل پيرمردها از تَه حلقش در مي. اش سواركرده بودباالي بيني
  "شناسين؟ها رو مي ها هستين؟ اين طرف شما مال اين طرف! ببخشيد ":پرسدمي

  . ام ميان آن سرسبزي ِدقايقي پيش از اين، و آن گَرد و خاك و غبار اين دور و بر همن، ماند
آوري، به  و، درست ست پيرتر شده؛ اما تو به جايش مي: زنَد فارسي هم حرف مي! عجب

بيني ـ همان تاولي خصوص وقتي ميان دو ابرويش و همان تقريبن وسط ييشاني، آن زخم را مي
ي پارچمداني . ه شده بوده بوده و بعد، داغمه بسته بوده و حاال آفتابسوزهم شده بودكه انگار ه

چمدانكي كه نشان از آن دارد، عمري از . كوچك هم دستش هست ـ چرمي و رنگ و رورفته
  . سرگذرانده دست اين وآن شايد
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  "چه طور مگه؟. اي تقريبن": گفتم
  "ها؟ طرفو؟ هيچ ديدينشون اينها رشناسين شما اينببخشين ها، ولي مي ": پرسيد

  .دهد دستمآرد و مياز چمدانكش، چند پاكت درمي
 "برگشت"بار، نقش و مهر ِچهار / ها، سه بر هركدام از پاكت. كنيها را ُُپشت و رو مي پاكت

  .خواني به خط به فارسيمي
و با بعضي جامي اي نام و با بعضي آشنا بوده ها را فقط بهبعضي. شناسيها را همه مينام

شان، با خيّال آسوده سر  ها در خانه اي كه، بعضي شباي و با بعضي حتّا آن طور نزديك بودهزده
  ...شان و يا سر برشانه. ايبر بالشت گذتشته

ي اكنوني ِ و از نشاني ِ خانه. شناختمهمه را به نام مي! آره. پس، درست آمده بود پستچي
جورهايي، وقتي ديدم با  و بعدتر، توي ذوقم خورد يك. م و بيشهاشان خبر داشتم ـ ك بعضي

 "گيرنده شناخته نشد "ها را آلوده كرده بود، ي پاكترنگ كه جا جاي همههمان جوهر خون
  .خواندم

  ".شناسم جناب ـ راستش البته كم و بيشاتفاقن همه رو مي! آره ":گفتم
رئيسم : ذارين من هم راستش رو بگمپس حاال كه اين طور شد، پس ب! َبه به چه خوب"

فرستم پهلو خود ها، باز مهر برگشت بخوره، تو رو هم مي گفته، حتّا اگه يه دونه از اين پاكت
  "!ها اون

  .زندزيرخنده و مي
  "شما كه حتمن جدي نگرفتين حرف آقا رئيس رو، نه؟": پرسممي
تَك ! واهللا. اش كردبيني ه بشه پيشحاج آقاي ما كه از اون حاج آقاها نيست ك. اختيار دارين"

  "....ها جورسوژهِ تَك و يكّه ست واهللا توي اين
. گفتن كه با واجبي خودكشي كرده كه رئيست هنوز همون حاج آقا سعيده؟ مي": پرسم مي
  "هان يا؟

حاال . كنه رئيس كي باشه تازه چه فرق مي! گُه خوردن هر كي گفته": دهد جدي جواب مي
  "!خواي فكر كن اصلن مي شما هر طور

  "نه؟! شده رئيس "آفا خسرو "نكنه حاال ديگه، . نه ديگه نشد... ديدي ": گويممي
مگه خبر نداري؟ بعد از واجبي و اون ! اولندش، آقا خسرو نه، و حاج آقا خسرو": گويد مي
ن، هم ايشو! ها، بعلهكوري ِ چشم دشمن جايزه گرفت، و حاال هم به "حج"ها، خسرو هم  حرف

ي رئيس اللّه، چيزي هم كم نداره از بقيه راستش هم، بيني و بين. شده حاج آقا، هم يك پا رئيس
  "حاال فرمايش؟! خُب. رؤساي ديگه

  "هيچي استاد، پس حاال تو دو تا رئيس داري آره؟": پرسم مي
  "راحت شدي؟! يك روح در دو بدن! آره": خندد غش ميغش
ها را اين قدر چپ اندر  ا نمكي و با هوش، پس چرا استاد، آدرستو كه اين قدر ب": رسمپ مي

اما راستي خودت، چرا ! اي با اين رؤسايي كه داري و، يك و يكَّن توي همه چيز؟ هانقيچي آمده
هايي كه تو براشون  آخه، اين! كني، ممكنه رؤسات فرستاده باشندت دنبال نخود سياهفكر نمي
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هاي كرج، چند تا، همون بهشت  هستند نزديكي "امامزاده طاهر"ن اي، پنج شش تاشانامه آورده
نه حتّا ... شش هزار تا خاوران، چند هزارتايي / زهرا، دوسه تايي تو اصفهان، بهشت رضوان، پنج

  "...و "ال تورو "ممكنه يكي دو تا تو همين گورستان ِ
  : گذارد حرفم تمام شود نمي

تا پاكت هست؟ هان راست و حسيني؟ فوق فوقش  آقا تو دست شما مگه چند! ببخشين ها"
گه  پس حاج آقا راست مي! ديديد... ها چيه پس؟ ده هزار پونصد هزار و  اين حرف... پانزده تا / ده

  "!يه واهللانه؟ بابا انصاف هم خوب چيزي. كردينشما يك كالغ چل كالغ مي
  "!ستيم آقاجان بده ببينمنخوا": دهد وور تكان مي بعد، پستچي سرش را اين ور و آن

  .كند ها دراز مي و دستش را براي بازپس گرفتن پاكت
پرسمش كه، راستي راستي، آيا او مرا به ياد ها، البته و باالخره مي پيش از پس دادن پاكت

كنار آقا خسرو، كه پيشاني او را ـ مثل  1375مرداد 16ي حيران، سپيده دم آورد دم گردنه نمي
  داركرده بوده؟فيد ـ برايم نشانگاوي پيشاني س

  "!برو بابا تو هم دلت خوشه": گويدمي
  .دهم ـ  مگر يكي راها همه را به او پس مي پاكت

ي به دادگاه انقالب اسالمي شعبه...  ":و در آخرش هم... اهللا   بعد از بسم:  كنمپاكت را بازمي
  "...شويد فرا خوانده مي... 

  ".اند كه هشان احضاري همه": گويم مي
  "اي؟ نكنه كور هم شده": گويد مي

ي موتورش، چار زانو بينمش در سايهاي بعد ست كه، ميلمحه. افتد طرف موتورشو راه مي
زند و كار هم نشسته سر در گريبان و با ماندوليني در دست، دارد اندوهگين انگار، ساز خودش مي

  ...دينگ ... دينگ : ها ندارد به عالم و مافي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ها نوشت داستان گورستان پي
  

ها، تاريخ پاكنويس اين تكُه. ي بلند، كه فعلن عنوانش قطعي نيستپيوسته، از يك نوشتهي به همدو تكّه* 
   .ست 1387نيز زمستان 

   به دوست عزيز، همدرد قديمي و برادربزرگم  منصورخاكسار
  
 



  منصور كوشان
  از چشم راوي

  
با هيچ عبوري تازه / ي دو سو و آينه/ اي بسته با پنجره/ گذرم از همان راه مي/ باز

شباهت / و دهان خواب/ هنوز آفتاب/ ام گر نگرفته/ سربرآورم/ حتا/ كه/ شوند نمي
/ ام زده و چشم خواب/ ام هميشه از خم آخر كه پيچيده/ با ذهن مضطربم/ نزديكي دارد

ام كه باور  مانده/ ي توقف، در آستانه/ يابد مي/ در انتهاي خيابان/ آن تابلو مفرغي را
  ٭.يابد پايان مي/ بين دو ايستگاه/ وقتي جهان گذرگاهم/ ام آيا رانده/ كنم

  
  

ي  همين كه پايت را از دروازه. انتظار نداشتي مرخصت كنند. غروب يك روز پنجشنبه بود
ديگر حتا . ردالنصر بيرون گذاشتي، احساس باخت دست و پايت را كرخت ك قول خودت بخت به

شويي باال آوردي  چند ساعت بعد كه در دست. معنا شده بود ي زنده ماندن هم برايت بي غريزه
كنار حوله با صابون تاريخ حكمت را نوشتي تا بتواني روزهاي  آينه خيره شدي، روي كاشيِو به

ي رفته ها خودت يادآوري كني ديگر سالخواستي به شايد هم مي. زنده ماندنت را بشماري
تر  كنجكاوي من هم بيش. كرد كس باور نمي اگر ننوشته بودي كه هيچ. وجود نخواهند داشت

اعتراض كردم . شدند تر ناخوانا مي ي آب بيش خاطر همين اعداد صابوني بود كه با هر قطره به
و با تي چند روز؟ نوش. آورند نكني، باز بيش از چند روز دوام نمي كه حتا اگر شير آب را هم باز

هايت  اي از زندگي در چشم تنها باري بود كه هيچ بارقه. نگاه كردي دور و بر حيرت به
ات را  هاي زندگي ترين لحظه كني سبك تي احساس مينوش. اما تو انكار كردي. ديدم نمي
من بقبوالني كه كدام زندگي  تالش كردي به. آرامش در مرگ گفتي گذراني و از باورت به مي

  در انتظار مرگ بودن يا از مرگ گذشتن؟ شبهر  :تر است سبك
نوشتي مجذوب مناظر بيرون  بودي و بر خالف هميشه كه وقتي نمي  كنار پنجره ايستاده

اي و ريشت را  سلماني رفته همان موقع بود كه متوجه شدم به. كردي هيچ جا نگاه نمي بودي، به
هاي معمولت را  چ اثري از پلشتيخواهد هي هيچ وقت نگفته بودي دلت مي. اي چند تيغه زده

معلوم . گذاري آداب مرگ حتا اگر از مسموميت آرام آرام باشد احترام مينداشته باشي يا به
را  دور و برهمين كه از رفتن بازماندي و . كشيد جا ميك نيست اگر آرايشگاه باز نبود، سرانجامت به
  . سوي خيابان آرايشگاه آن ساند، چشمت افتاد بهخانه بر نگاه كردي شايد آشنايي را ببيني تا تو را به

ها عرض خيابان را  آمد و شد ماشينرود بدون توجه به مثل آدمي كه در خواب راه مي
هيچ پرسشي  آرايشگر هم بي. آينه نشستي  به رو گذشتي و بدون هيچ حرفي روي صندليِ

استه باشي با وسواس موهاي بلند ات را اصالح كرد و بعد انگار كه از او خو موهاي بلند و ژوليده
وست صورتت پ دست مدام پشت دستش را به  هاي بيني و ابروهايت را كوتاه كرد و تيع به سوراخ

دانم كه تو  مي. كند يك بار ديگر صابون بمالد و تيغ بكشد كشيد تا هر جا زبري احساس مي
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ندلي رها كرده بود تي اما هر كس ديگر هم با آن وضع نيم هوشيار خودش را روي صخواسن
  .شد تاكسي خبر كند آرايشگر ناگزير مي

حتا از . گونه آغاز كني هجديدت را چ كردي كه زندگيِ اين فكر مي در راه خانه هم تنها به
اي  ميرد با چه انگيزه ي ديگر ميصباحداند نهايت چند  نظر شما آدمي كه مي راننده پرسيدي به

، نگران خم شدي تا حالت حرفت را نشنيده گرفت راننده كهاش را ادامه بدهد؟  تواند زندگي مي
دوستان و آشناياني فكر  ي او وادارت كرد به چهره خياليِ بي. ي جلو ببيني صورت او را در آينه
. اند يا نه خواستند بدانند سرانجام لو رفته مي. نگران بودند. آمدند سراغت مي كني كه گاهي به

بعد هم دست از نوشتن برداشتي . را حذف كردي ها آن به هاي مربوط قسمتو عصباني شدي 
راوي از وضعيت موجود يكي را  و ناآگاهيِ  خواستي بين آگاهي مي. و من را بالتكليف گذاشتي

من حالي كني  به دخواه نمي نوشتيهاي پيشينت  سياق نوشته آخرش هم به. انتخاب كني
ديگر وجود تلفن هم  يدان مينوشتي ا حت. ند چيستفرست معناي اين كه ديگر احظاريه نمي

وقتي هيچ تلفن تهديدي نباشد، دوستان و . توان آن را قطع كرد راحتي مي به. معنا است بي
هاي  نشانههميشه پيش از آن كه بشود فكرش را كرد . ندشو نمي نگرانآشنايان هم ديگر 

رسانند تا هر كس  يان ميگوش اطراف شكلي خبر را به شايد هم خودشان به. شود  اتفاق ديده مي
آمد جلو و  ات نرسيده بود كه حتم مي كار قديمي گوش هم اگر به. حساب كار خود را بكند

دكان ي پالتوش را باال بزند و در ويترين  شد يقه مجبور نمي. كرد پرسي مي احوال
ره در جام پنج تصويرش  ي حواسش به انگار كه تو را نديده و همه. فروشي نگاه كند عروسك

شايد هم بدون اين كه فكرش را كرده باشي، . مبادا از ريختش غافل شودتا بوده است 
هايي  وقتمثل  .اي براي نديدن او شده است فروشي بهانه خوشحال شدي كه ويترين عروسك

  . ايستادي ديوار مي اي رو به و گوشه ات بشود ي ناراحتي خواستي كسي متوجه نميكه 
الي  هايت را فرو كردي البه خم شدي و انگشته ديدي ات را هم ك همكار قديمي

جام  خيره به بعد هم كه دور شد. ي درخت چنار هاي برآمده ي ريشه زده هاي خيس و يخ برگ
، پوزخند زدي "نوش، خودت بنوش"همين كه نوشتي ي بغلي را تعارف كردي و  مانده ته پنجره

ات،  سرخ شدهميان انگشتان برف كوچك شده ي  تصوير گلولهويترين و ديدن  بهنگاهي باز با و 
 ؛گور پدرش كه نخواسته تو را ببيندانگار بخواهي بگويي  "كارش كنم؟ چه" :زمزمه كردي

ي برف در دستت  گلوله به. يتنوشاما ن ،كه فردا برايش دردسر درست شود يترسيده حرفي بزن
ي برف  ر كشيدي و گلولهي بغلي را س آخرين جرعه. "ي عرقت كن مزه" :خيره شدي و نوشتي

بروتوس "ي  و جمله يخنديدو  ".او هم مكرد فكر نمي" :ينوشتگلويت را شست،  ◌ِ  كه تلخي
خيره ماه  نور هاي عريان به الي شاخه از البهبعد هم مبهوت . يكردچند بار تكرار را  "!تو هم
  .شتذگ اي ابر نازك از روي آن مي كه اليهشدي 
يادم بود كه دوست نداشتي تسليم سكوتي . براي حرف زدندانستم دلت لك زده است  مي

ها بود از آن خاموشي كه بر جانت افتاده بود و  مدت. بشوي كه ناگزير از پذيرش آن بودي
ها  ها هم حتم حرف مرده" :نوشتي. ها را بزني، فراري بودي ترين حرف گذاشت حتا ساده نمي
رسند،  هم مي ايي است كه وقتي دو نفر بهه منظورم همين حرف"بعد اضافه كردي  ".اند زده
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نخواستي . خودت را كنار كشيديهايت نگاه كردي و خيلي سريع  كفش بهو  ".زنند درگوشي مي
  ي خشكيده سنگ زير پايت با شاخه بهبا نگاهي . ها اتفاقي بود مرده به  اشارهكه  بنويسي

انگار كه آزموني در كار . اه افتادير، و همين كه جاي پاها محو شد لود را روبيديآ هاي گل برف
ها و  ها گذشتي و عمد داشتي فقط پا روي سنگ باشد، تمام مدت از روي جدول كنار جوي

  . بگذاري ها ي برگ توده
روي نگاهت كه . اي گورستان رسيده به كي يشدنمتوجه خاطر همين رفتارت بود كه به 

، كالف درهم زنند سي را خط ميمثل وقتي نام ك .افتاد، يكه خورديانداخته  سنگ خش
، چند است امكان خواندنشانخوشحال از اين كه هنوز  .اي ديدي و چند حرف ناخوانا پيچيده

هاي بازمانده از نام  حرفسرماي زياد نشكند و هم سنگ از تا هم  يريخت گور مشت خاك روي
چنان  زناندخنسكوت سنگين گورستان شدي، لب ي بعد هم كه متوجه. محفوظ بماند حك شده

كرد  مينباور  كس نشده بودند هيچ نوشتهها را وصف كردي كه اگر  آرام و خونسرد آخرين لحظه
  . آورد كه دمار از روزگار آدمي درمييا فشار زندگي و كار زياد    بودهن يبيمارمرگ ناشي از كه 

دور . اندم طور نمي اش كه اين تي همهنوش مي. گذرد كردي كه زود مي فكر مي ي اول هفته
هيچ . قوز قوز باال. اما هر روز كه گذشت بدتر شد. توانند و زمانه عوض شده، بخواهند هم نمي

جاي اين كه خوشحال شود رويش را  آشنايي را ببيني و او بهممكن است ي ه بودفكرش را كرد
فروشي نگاه كند؟ حاال كاش چراغش روشن بود و چيزي  عروسكدكان ويترين  گرداند و به بر

  . شد ديده مي
كه از  يهاي تن عروسكي را ديد سوراخكنند  را عوضهاي ويترين  كه چراغپيش از اين 
هاي مداومت  اما نگاه ،ها است كردي كثافت مگس هاي نخست خيال مي شب. سقف آويزان بود
  .  در تن عروسك اند هايي سوراخهاي سياه  نقطه و معلوم شد ها را منتفي كرد سرانجام مگس

بوي خاك خيس خورده لحظه . باران تازه بند آمده بود. هاي آخر بود شبي از همين در يك
ات تا از آسم  ات را كشيده بودي روي بيني گردن ابريشمي شد و تو شال تر مي لحظه بيش به

تر  دانستي هر چه كم انگار مي. خانه برگردي خواست به دلت مي. ات در امان باشي مزمن
هر كس در جاي خودش  ،گردد كردي ورق برمي فكر مي. كني مر ميتر ع سايه باشي بيش بي
داستاني  خيلي اميدوار بودي به. ات را تمام كني هاي عقب افتاده تواني كار تو هم مي ، ونشيند مي

  . كه در دست داشتي
   ".ها نيست، آغاز آرامشي ابدي است ها و پيروزي شكستِ  ي تالقي مرگ، نقطه"
را  جمله تر بار، شايد هم بيش ر نور چراغ خيابان نگاه كردي و دوبارش اريب باران د به

خاطر  پرنده نبود بعيد بود كه تمام جمله به ِ تداعيگفتي كه اگر  قدر آهسته مي آن. تكرار كردي
اين چنين كسي و  وجود داشت تر احساس غبن حاال كم نشده بودشايد هم اگر شنيده . بماند

 نشستي ودرخت اي كه كنار  از همان لحظه. شد واسته نميي مرگي ناخ گرفتار در چنبره
كه درست بر  يهاي باران روي زمين، دريافت نقش قطره زانوهايت را بغل كردي و زل زدي به

 ي، حاالمرگ يا حتا مسايل پيرامون آن فكر كن به يوقت دوست نداشت هيچكه  گذشتهخالف 
  . استشده پرمعناتر برايت ي مرگ از هر تصويري  انگاره
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كردي و متالشي  پ مياي كُ ها گوشه تماشاي فرود قطره باريد به مدتي بود باران كه مي
زدي تا اين كه ديگر هيچ اثري از  قدر از مرگ حرف مي آن. گرفتي خود مي شدن هر قطره را به
. سكوتي توالني و كشنده. سكوت رسيدي از حرف بهآخرش هم . ماند اضطراب در تو نمي

ها را بعد از  صداي جيرجير جيرجيرك. كردي ها را حس نمي پره حتا پرواز شب طوري كه ديگر
درد كه درد سكون خود را هم  شدي شبيه مرتاضان بي آدمي مي. شنيدي بند آمدن باران نمي

هاي تو رشك  اين خلسه بعد هم كه من به. مردي و زمان در تو تو در زمان مي. يابند درنمي
تواند حسرت تو را  ناب نمي ِ ي زندگي ي يك لحظه اندازه هيچ چيز بهكردي كه  بردم، گله مي مي

. دانستي ي خاص دخيل نمي هيچ زمان و مكاني را هم در ايجاد و وجود اين لحظه. برانگيزاند
درست شبيه همان . كردي كننده نگاه مي ي اين آمد و شدها مثل يك نمايش سرگرم همه به

ي  ايستادي و در باره اختيار مي رسيدي بي برابرش مي فروشي كه تا ويترين فروشگاه عروسك
خواستي  مي. آوردي زدنشان را درمي زدي و گاه از سر استيصال اداي حرف ها حرف مي عروسك

هايي از گذشته يا از آخرين  تكرار جمله. ره فرار كنيجتر بتواني از تصوير خودت در جام پن راحت
. كني ات را تقويت مي خودت بقبوالني داري حافظه كردي به سعي مي. داستانت هم بهانه بود

خوردن كله و . پزي هستي كله خواستي بپذيري ناگزير از رفتن به ها نمي طور كه تا مدت همان
عادتي كه بعد از رفتن . دانستي هاي توالني يك عادت ديرينه مي رفتن پاچه را هم بعد از راه

اما كاش تو هم . خواستي جبران مافات كني ال ميدوستان و تنها شدن از سرت افتاده بود و  حا
شدي با بغض در گلو و بعد هق هقي كه  هايت را باور كني و مجبور نمي توانستي دروغ مي
  .بنشيني و خودت را سرزنش كني داني داد كنار ذباله شدت تكان مي ها را به شانه

ديدي چنان  مي هاي خالي را شدي، همين كه صندلي از كنار زمين فوتبال كه رد مي
هاي سپيد جستجوگر دانه  بار  مجذوب پرنده آخرين حتا. كشيدي كردي كه فرياد مي وحشت مي

  : اشان را ثبت كني اي خاطره نشدي تا با جملههم  ها الي چمن در البه
ي  ي تصويري عاشقانه است و هر تصوير عاشقانه خاطره ي شاعرانه خاطره هر جمله"
   ".اي شاعرانه جمله

ريز از حضور  يك. خود بياورد صداي بال پرندگان هم نتوانست تو را به ِ ناگهاني هجوم
فهماندي خودت  بهتماشاگر حرف زدي تا اين كه سرانجام بغضت تركيد و  بي ِ ديگري، بازي بي

مرگ و  را از فكر كردن به خودت يهيچ وقت نتوانستبعد هم ديگر  .افتد كه چه اتفاقي دارد مي
در سوختن و خاكستر شدن هم تنها زمان برايت . يا ذره ذره پوسيدن بازدارتكه تكه شدن ي

ي يك دگرديسي را تا حد ممكن كوتاه كني،  توانستي دوره از اين كه با انتخابت مي. مهم بود
هاي  ي اول بود كه پايت را كردي در يك كفش و تمام كتاب همان هفته. خوشحال بودي

با خواندن آن باور  اميدوار بودي بتواني مطلبي بيابي كه. ديتاريخي و پژوهشي را زير و رو كر
. اند كرده ي اسيدي محو ميا هرا با مادحكومانشان اي بوده است كه م روزي روزگاري قبيله كني

 منصوربن عباس بن اسماعيل يح حتص به "ساالن ي كهن نامه گنج" ِِ وقتي هم در كتاب خطي
محو كامل جسد در اين دنيا  يالمي معتقد بهااز بوميان اي  خواندي كه اهل برزخ فرقهكوشان 

ابجدي را  هاي شان را از رنج برزخ برهانند، بر كاتب آن آفرين گفتي و حرفمحكوماناند تا  بوده
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ابجد  هاي باورت شده بود كه آن حرف. ي صفحه نوشته بود يادداشت كردي كه در حاشيه
هاي  اما چشم. باشدكويري گياه  اي گونه اشاره به تواند مي "ها  عربي تخم  از تيره"معناي  به

ي لغت  صفحه خانه برگشتي و صفحه به ي عطار سر پل را كه ديدي، شرمنده به زده حيرت
الفرس محمدبن هندو شاه نخجواني، فرهنگ جهانگيري و آنندراج را  فرس اسدي، صحاح

يش از آمدن مĤمورها و پخواندي و سر آخر هم دست از پا خطاتر از وقت كم و بخت بد تا 
ها را زيرارو  ماللهند و الفهرست كتابوجوي  ها در جست  و در قفسه ناليدي نوشيدن شوكران

  . كردي
اين  حباب چراغ به هاي خيسش را چسبانده به همان شب هم تا ديدي پرنده بالسحرگاه 

. پيدا كنيخواندي براي زندگي و مرگ  چه سرنوشت مي فكر افتادي كه معناي ديگري جز آن
جا و  از اين. يافتي خاك بسپاري اما هيچ راه حلي هم نمي ات را به خواستي تن سراسر سمي نمي
انگار . كردي آوردي بلند بلند تكرار مي خاطر مي اي را كه به هر شعر يا جمله. گفتي جا مي آن
. كند ا مختل ميات ر دانستي اين زهر خيلي زودتر از اين كه قلبت را از كار بيندازد، حافظه مي

روزها كه كنجكاو شناخت آداب مرگ   گمانم همان. شايد هم وقتي، در كتابي خوانده بودي
  . هاي گذشته شده بودي اين اتفاق افتاده باشد قبايل بومي در هزاره

ها باشد و هم فراتر رفتن از  ها و اندوه تواند هم حضور توأمان شادي عشق، مي"
   ".ها مرگي شب

ي  ريز همين جمله را زمزمه كردي منتها با تغيير كلمه پزي هم يك روي كله هب تا پارك رو
انگار از همان زماني كه . هميشه وسواس غريبي داشتي در انتخاب كلمه و شكل جمله .اول

ِ  تواني جز واقعيت زندگي رسد كه نمي دانستي سرانجام روزي فرا مي نوشتن را شروع كردي مي
غاز شده پذيرفتي كه داستان جديدي آ سختي مي هر بار هم به. بنويسيچيز ديگري خودت 
گاهي حتا حدس هم . دانستي درستي پايان آن را نمي ه شدي چون ب نگران مي. است
اي بودي كه بتواني  كردي و بيهوده منتظر لحظه هي امروز و فردا مي. توانستي بزني نمي

شدي، با اين كه اميدوار  وشتن ميسرانجام هم تا مغلوب ن. ضرورت نوشتنش را از سر واكني
 گذاشتي، كالفه به ي پايان را مي بودي آخرين داستان باشد تا آرام بگيري، همين كه نقطه

اي پيله  شيي يا موجود زنده حاصل به سرگردانِ گذر روزهاي بي. گفتي زمين و زمان ناسزا مي
اين  شي تا بهي سرسرا نشسته با عنكبوت گوشه يخوب است چند ساعت جلو. كردي مي

  نتيجه برسي كه تارهاي تنيده حاصلي جز مرگ عنكبوت ندارند؟
 :تينوش پزي مي كله آخرين داستان را هم كه شروع نكرده بودي، هر بار پيش از ورود به

دانستي باز  انگار مي  ".ي زنده بودن باشد مقابله با مرگ است خوردن بيش از آن كه غريزه"
با تكان دادن سر، لبخند بر  ها اند تا تو از راه برسي و آن ظر نشستهجا منت هم همان چند نفر آن

توانستي باز هم  پزي ننشسته بودند، مي اگر تو كلههم شايد . لب، گزارششان را تكميل كنند
اما همين كه باز چشمت افتاد . تر نگران از دست دادنش باشي ات را تحريك كني تا كم حافظه

خودت هم . خواستي برگردي ي ابرويش داشت مي شهيك خال گوشتي گو  او كه به
هاي او را با ديگري مقايسه كني،  خواستي تفاوت هر بار هم مي. دانستي چرا از او گريزاني نمي
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شانس گفت . كنند كاري كه مي ديدي جز ايمان به هيچ خصلت ممتازي در او يا ديگري نمي
اش و  رويت بياوري كه ديدي هخواستي ب گفتي كه نمي. كه تا تو را ديد بلند شد و سالم كرد

دادي  نشستي و مثل هميشه بناگوش و زبان سفارش نمي اما اگر نمي. براي همين برگشتي
  .تر تغيير بدهند دو وعده يا بيش  ممكن بود قرار هر شب را به. شد خيلي بدتر مي

تر بود ههم ب ها براي آن. كردي بار اين بود كه احساس مو دماغي نمي سن هر شب يكح .
شدند تا  مي گپ زدنكردند و سرگرم  اي پارك مي تو ماشين را گوشه پيماييِ بعد از آغاز راه
وقت از  كني يا چه ديگر دستشان آمده بود كه هر خيابان را چه مدتي طي مي. ساعت بگذرد

ايستي يا اگر باران  فروشي مي عروسك دكانگذري، كي برابر ويترين  جلو ميدان فوتبال مي
تر از سه يا  مسير هر شب ديگر دستشان آمده بود كه بيش. نشيني مي درختبارد در زير كدام ب

  .دادند چهار بار خودشان را نشان نمي
قوت  وجود آمد كه تا شب آخر هم به هب ها اي بين تو و آن از همان شب اول قرارداد نانوشته

. پزي كله انه بود و رسيدن تو بهدر خ به شاناختالف زمان تنها در وقت آمدن. خود باقي ماند
بعد ديگر هم براي تو . هاي نخست زياد بود صبح در همان شب 5شب تا  11ي ساعت  فاصله

كدام كالفه از  گمانم از شب ششم يا هفتم بود كه ديگر هيچ. عادي شد ها و هم براي آن
خندهاي تا حدودي ها و لب كرديد و آن سر تكان دادن ديگر اخم و تخم نمي يك گردي به خيابان

  .سوزانه شروع شد دل
اما با همين يكي دو روز . كشي رخ مي ات را به دانم كه باز هم همان استدالل مسخره مي

ترين  امكان خطا حتا براي به. ها است كه ممكن است فرجي بشود قسر در رفتن تر  بيش
غريزه هم  ،رتر باشدهد هوشيا گرايي نيست كه هشدار مي تنها عقل. شكارچي هم وجود دارد
گاه آهوي رميده از گزند شكار احساس آن است، حاال تو هر چه  تكيه. تابع همين اصل است

 ِ تر زردي وجت را نشان بده تا بيشعخواهي برايش تعبير و تفسير بتراش و باز لبخند كج و م مي
 هنوز به. انستيد ي تا آن روز كه هنوز نمينويسگيرم ب. نشسته از دود پيپ بر لبانت ديده شود

دانند  ي مينوشت مي. كسي روي اسمت خط كشيده. اين يقين نرسيده بودي كه آخر خط است
توانند، كن فيكن  بخواهند هم جلو حرف را بگيرند، نمي. شود كه حرف نزد نمي. ما كي هستيم

هر  از. دانند خودشان هم مي. خوشند هاي ما دل ها و نگفتن همين گفتن مردم به. شود مي
خيالي  گفتي و من هرگز نتوانستم تو را از اين بي گشتي، همين را مي هم كه برمي  ازجوييب

هاي آخرين داستانت را  ها باز يكي از جمله سنگ خورد و بعد از مدت برهانم تا اين كه سرت به
  : تكرار كردي

  ” .شود آرامش ابدي چيره مي يابد و  سرانجام هرگونه اضطرابي پايان مي"
خواست  دلت نمي. انداخت تعويق مي هاين همان اصلي بود كه نوشتن داستان را بدر واقع 

براي اين كه اين تنها باري بود . ي پايان وحشت داشتي از گذاشتن نقطه. ي آخر برسي جمله به
  .كه اضطرابت از دانستن پايان داستان بود و نه از نداستن آن

ودت بود تا خ تر حواست به بيشهم  فروشي ي درون ويترين دكان عروسك در كشف حادثه
رسيد هر شب  نظر مي عروسكي نگاه كني كه به خواست ديگر به انگار دلت نمي. ها عروسك به
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رسيدي  هاي آخر مي شب شايد هم از اين كه به. شود ميتر از شب پيش  هايش بيش سوراخ
دور ميدان فوتبال  ِ هاي خالي رنگ سرخ و زرد صندلي. داشتيرا ي زنده بودن  تر وسوسه بيش

بر خالف  ،خصوص با حضور پرندگان سپيد در نور سحرگاهي به ،چمن آن ِ زيبهمراه س
تضاد با اي از  از ديدن هر چيز كه در آن نشانه. آورد وجد مي تو را بهتر  هاي نخست، بيش شب

هم ديدي و از اين آگاهي  در هر لحظه دو روي سكه را مي. كردي زندگي بود وحشت مي
چند روز بعد . استفايده  ديگر هر گونه تالشي بيدانستي  البته مي. و هم مجذوب ان بوديگريز

  . ابالغ حكم، اجراي آن را شروع كرده بودنداز 
سه مأمور پشت در ايستاده . در زدند، در را بازكردينگذشته بود كه از شامت هنوز نيم ساعت 

آمد، خودش را معرفي كرد و خواست كه ي ابرويش خال گوشتي داشت، جلو  آن كه گوشه. بودند
خانه و كاله و كاپشنت را بپوشي و با  اجازه خواستي كه برگردي به. مأموريتش را انجام بدهد
. خوري بنوشي ي يك قاشق چاي اندازه بهدانستي ناگزيري هر شب  مي. خودت يك قاشق بياوري

  : كردي كوچك زرد رنگ را كه ديدي، طنين صدا را در گوشت احساس بطريِ
آن حرام ست حتا اگر از نظر ما هر گونه رنج براي محكوم ! تلخ نيست، نگران نباش"

   ".زنديقي چون تو باشدمحكوم 
هر بار هم اميدوار بودي بتواني . اي كردي كه اين جمله را شنيده ها باور نمي تا مدت

حتا تا پيش از . ياي از كتابي ربط بده جمله هاي خودت يا نهايت به خيال واقعيت آن را به
كردي كه منتظر صداي زنگ هستي تا در را بازكني و با تكان دادن سر  آمدنشان هم باور نمي

سم را گوشتي با وسواس  خالمرد خوري را جلو ببري تا  اي و قاشق چاي نشان بدهي كه آماده 
شي، در را بك الجرعه آن را سربه تو نگاه كند تا قطره قطره در آن بريزد و همين كه پر شد 

گردن  ي شال هايت را با گوشه لب قفل كني، كليد و قاشق را در جيبت بگذاري، تلخيِ
دلت را خوش . ات پاك كني و تا صبح قدم بزني تا زهر كامل جذب وجودت شود ابريشمي

چند بار . شويي بغلي ميعرق اين كه طعم گس و خشكي حلق و دهانت را با  كرده بودي به
گذارند در خانه باشم مبادا با نوشيدن آب زياد يا انگشت كردن در حلق تأثير  گفتي حاال كه نمي

هاي  پر راه رفتن  توانم هر شب با يك بغلي وقتي است كه مي زهر را خنثا كنم، جاي خوش
بعد از همين حرف هم بود كه تصميم گرفتي اين آخرين داستان . پذيرتر كنم اجباري را تحمل

   ".هيچ داستاني آخرين داستان نيست": اميدانه نوشتينارا تمام شده تلقي كني و 
  
  
  
  
  
  :نوشت داستان از چشم راوي پي
     1388، پاييز 3ي دو سو، منصور خاكسار، جنگ زمان  آينه
  



 

  گل با منصور خاكسار وگوي مليحه تيرهگفت
  امنديشيدههرگز ني من به سكوت

  
  

بين مـن و   2005تا آوريل  2004از اكتبر  وگوئي است كهي گفتپرسش و پاسخ زير، بخش عمده
منصور خاكسار پاسخ به هفت پرسش را به آينده موكول . منصور خاكسار به صورت كتبي انجام شد

وگـو را بـه   كرد، و در عين حال، در درازناي پنج سال گذشته چند بار پيشـنهاد كـرد كه متن گفـت 
انتشـار   - سـري در كمال خيره - من هر بار اما. اي منتشـر كندهمـين شـكلي كه هسـت، در جزوه

بـراي ايـن   «: كردم؛ حتا اگر پاسـخ ايـن باشـد كـه    ها منوط ميي پرسشآن را به پاسخ او به همه
هـا را بنويسـد و   پذيرفت كه پاسـخ مي  - در كمال بزرگواري - او نيز هر بار .»پرسش پاسخي ندارم
خواســت، در  ن شـكلي كـه منصـور مـي   دانستيم كه اين متن، به هماچه مي. براي من پست كند

جواب، هاي بيمنتها در همين متن نيز، ضمن حذف پرسش. غياب تلخ او به چاپ سپرده خواهد شد
ها را به ترتيبي كه براي منصور خاكسار فرستاده بودم، محفـوظ نگـه   ي پرسشگذاريمايلم شماره

  . ر خاكسار استكنم كه در اين متن تمام تأكيدها از منصويادآوري مي. دارم
   2010مليحه تيره گل  مه 

  
» دوسـت «وگو،  نه منصور خاكسار ِ مخاطب من در اين گفت! جناب خاكسار :مليحه تيره گل

ام ي نسلي انتخاب كرده؛ بلكه، شما را به عنوان نماينده»شاعر«ِ  است، و نه  فقط منصور خاكسار
ناپذير، به هم گره خورده بود؛ به عنوان ، به صورتي جدايي» سياست«و » شعر«كه در قاموسش 

ي هـاي مدرنيتـه  ساز، كه در رويارويي با نظام سنت از يك سو، و بـا جلـوه  ي نسلي تاريخنماينده
ها گاهغربي از سوي ديگر، جواني و جانش را در كف دستش گرفت، و نفيرش را از نُه توي مخفي

در پيدايش انقـالب دوم در تـاريخ معاصـر     هاي ايران جاري كرد؛بر كوي و برزن و كوه و جنگل
هـاي جمعـي شـد، و يـا بـه      ي گورستانايران سهم انكارناپذير داشت، و پس از پيروزي، يا روانه

هـا بـر سياسـت و    ي آنفرهنگي/ هايي شد كه به تسلط سياسيي مرز و بومناگزير، عمدتاً روانه
كار نيستم، و از آن جا كـه گرانيگـاه   »اسيسي«البته، از آن جا كه من . فرهنگ ايران، شوريده بود

ي سياست بر شعر و ادبيـات  هايم به سايه ،  پرسش»سياست«است و نه » ادبيات«وگو اين گفت
ي ديد، تنها، تدارك گزارشي منتقدانه به تاريخ است، ي من در انتخاب اين زاويهانگيزه. پردازندمي

بخش در ايـران؛ چـرا   هاي رهايييا جنبش هاو نه تكان دادن انگشت مالمت به سوي شخصيت
: ام؛ و شما هم، البته، مختار هستيد كه بگوئيـد ها داشتهانداز آنكه خودم شخصاً دل در گرو چشم

تا اين مصاحبه نماي نسبتاً كاملي از  - منتها در صورت پاسخ. دهمبه اين يا آن پرسش پاسخ نمي
ايـن هـم   . ا حوصله و با ذكر مثال پـيش برويـد  لطفاً ب - هر موضوع مورد سئوال را به دست دهد

وگوي ما نقـش   اي، كه پاسـخ آن در گفت، و با شـروعي كليشه»خودماني«هايم با زباني پرسش
  :اي داردتعيين كننده

ات را به ياد داري؟ در آن زمان، از  چه سني شعر گفتي؟ نخستين شعر چاپ شده:  تيره گل) 1
   ها چه احساسي داشتي؟ودي؟ و نسبت به آنآثار  چه شاعراني را خوانده ب
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امـا سـال   . ي آبادان چاپ شـد سالگي شعرهايي از من در نشريات محلي  16 - 15از  :خاكسار
ي محمد عاصمي منتشر شد، اين به سردبيري» اميد ايران«ي ، كه شعري از من در نشريه1337

كه وابسته بـه  » مهر«در دبستان  از سال پنجم و ششم تحصيل ابتدايي. كندتر ميتاريخ را دقيق
سال سـوم دبيرسـتان   . آمدي مدرسه درميام در اوراق ديواريهاي شعريشركت نفت بود، مشق

در . ي مدرسـه بـه مـن واگـذار شـد     ي مركزيي نشريهبودم كه مسئوليت بخش ادبي» فرخي«
. ديـدم »  اناميـد ايـر  «ي در نشريه» محمد عاصمي«همين سال، شعري از خودم را، با گزينش 

سينه اما بارور از / لب اگر خاموش« :كنم كه چاپ اين شعر چقدر مرا خوشحال كردفراموش نمي
 » - لب اگر خـاموش  -  /ي ناشادموقع اين خاموشيبشكند بي/ آه اگر فرياد/ زادخشمي آتش

سن من به ياد دارند كه آن روزها به سادگي شعري در مجـالت پايتخـت و   شاعران هم )1337(
اي در شعر آن روز هاي جاافتادهها را نامنامهبخش شعر اين هفته. شدشريات سراسري چاپ نمين

از آن پـس در  . چاپ شعر در بخش شعر اين نشـريات، يعنـي پـذيرش شـعر    . كردايران اداره مي
. انديشيدم كه ديگر شـاعرم مي. كردمهايم نگاه ميكالسياي ديگر به معلم و همكالس به گونه

و اما در جواب بخش دوم پرسش، با نگاهي امروزين . ي من بودآن شعر، سند اثبات شاعريچاپ 
ي مـن از  توان دريافت كه ذهن كودكي و نوجوانيبه يكي از شعرهاي چاپ شده در آن زمان مي

» هنـر و ادبيـات جنـوب   «ي شعر زير، در نخستين شـماره . شعرهاي كدام شاعر متأثر بوده است
/ ي شمشـير ارزانـي  بوسـه / كشـم از دور بانگ تلخي مي/ بر اين راه/ اي افتادهسايه« :منتشر شد
و حتا شعر زير، كه  )1340(» .بيگاه/ زنمالف مردي مي/ هيچ مرغي نيست/ زند لبخندواقعيت مي

  :چاپ شد» جنگ صدا«سال بعد از آن در  5
جشـن ِ  ايـن شـاه  / نقش جـم / كشم تكبيربر سر اين بام ويران مي/ چون مؤذن/ مقدم نوروز ناميمون

/ اي بهار نامبارك/ جوشد از بيدادتا نياز نان به چشم آدمي مي/ زيب تاج بيورسب پير/ ي تحقيررسمي
  )1345( عيدتان اينك مبارك باد/ تا بگويم/ ها را بفشرم با شوقمن كدامين دست/ مقدمت ناشاد

اميد در شعر نشـان   - نيمايوشيج و مچون و چراي مرا از ي بيخُب اين شعرها پيروي و دلبستگي
  . دهندمي
اجتمـاعي كشـاند، يـا بـر     /هـاي سياسـي  عشق به شعر و ادبيات  تو را به فعاليت:  تيره گل) 2

ي ي گذشتهشود چنين خط تمايزي را در نظر گرفت؟ حاال به شعرهاي سياسيعكس؟ اصالٌ مي
  كني؟خودت چگونه نگاه مي

با . ام با شعر آشنا بودخانواده. ها شروع كنمسئوال بايد از ريشه براي جواب دادن به اين :خاكسار
هاي آشنايي با شعر، آموختم كه شـعر را در برخـورد بـا محتـوايش     از نخستين سال. سياست هم

عمـويم در  . ورزيـد اي بودم كه به عدالت عشـق مـي  من سومين فرزند خانواده. گزاري كنمارزش
ي هـاي تـاريخي  ي شناخت ريشـه ي آن كه سرچشمهعرفاني يادبيات كالسيك، به ويژه شاخه

ي آن پدرم به جنبش مشـروطه و اهـداف ملـي   . ورز و زبانزد همگان در جنوب بودماست، انديشه
. شمردتوجه داشت، و برادر بزرگم ضديت با استبداد را بدون درخواست عدالت اجتماعي كافي نمي

مجموعه دنبال كـردم، در شـهر مـدرن و پرجنـب و      من ِ كودك، آن چه را كه كنجكاوانه از اين
افزون بر آن مجموعه، من فرزند سرزمين اشـغال  . جوشي چون آبادان، برآيندي شورمندتر داشت

، مصادف بـا تولـد   1320زادگاه من آبادان، از شهريور . شده بودم، كه پيامد جنگ دوم جهاني بود
- سو در تب رويارويي با نيروهاي بيگانه مـي  من، تا سال خروج نيروهاي اشغالي از ايران، از يك
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مبـارزه بـا حضـور    . ي حكومـت سوخت، و از ديگر سو در پيكار كارگران جنوب با آزادي سـتيزي 
ي ايـران و طبيعتـاٌ   ي نفت انگليس، بـر مقـدرات جامعـه   ي انگليس كه در جلد كمپانيامپراتوري

ي زمانه خالي ام از تجربهي ذهنيچنته هنوز. ي كار چنگ انداخته بود، فراخواني ملي داشتجامعه
دادم، و بود كه بايد به پرسش پدر در بازماندن جنبش مشروطه و سر برآوردن مصدق پاسـخ مـي  

ده . كردمي نظامي برابرخواهانه جمع و جور ميريزيتر را براي پايههاي برادر بزرگدست نوشته
آن چـه در  . مويم ناخوانده باقي نگذاشـته بـودم  ي عتر نداشتم، اما كتابي را در كتابخانهسال بيش

- پا به پاي همه مـي . بردي پيرامون من رخ داده بود مرا با خود ميسياست و در خانه و در جامعه
. چسباندمنوشتم و در كوچه اعالميه به در و ديوار ميروي تابلو در كالس درس، شعار مي. دويدم

خوانـد، بـه نقـد    ان را در آن روزگار به انديشه فراميي اطرافياما صداي عمويم، صدايي كه  همه
ي صداي عمويم شعر بـود، بـا معمـاري   . كردخواند، رهايم نميخواند، به شعر مولوي فراميفرامي
برانگيز احاطه بر كالم و زبان و تاريخ؛ شعري كه توجـه بـه لفـظ و قافيـه را خشـت زدن      انديشه

گشـود؛ شـعري كـه    هاي نو را ميزد و افقبه دريا مي دل. گفتني بسيار داشت. دانستبيهوده مي
ام بـراي عملـي كـردن    هاي فراواني در خود داشت، و در پر و بال دادن به تخيل كودكانـه نايافته

هايم را در رفتم، اما نايافتهها مياين بود كه قدم به قدم با آن. كردآرزوهاي پدر و برادر، كمك مي
- ام تكميـل مـي  هاي خام و درآميخته با شور نوجوانيرا با سروده هاي آنجستم و جبههشعر مي

- خشم و خروش مردم را كه توافقي با جان و ذهن كنجكاو و آرزومنـد مـن داشـت، مـي    . كردم
هـاي  كنم در دورهكنم، فكرميامروز كه به شعرهايم نگاه مي. كردمپذيرفتم و در شعرم اعالم مي

هـا را متعـالي   ي مـن آن مهم نيست كه حقيقـت آرزويـي   – هاام، طبيعت واقعيتمختلف زندگي
من هنـوز بـه عالئـق و نيازهـاي     . صدايي واداشته استتر به حضور و هممرا بيش - نكرده باشد

ي ها، از حوزههر چند سير و سلوك من در متن اعتراض و دادخواهي. انساني، و به عدالت وفادارم
  .، گاه، فراتر رفته است»شعر«
ي ها، در كار ادبيي آن سالاجتماعي/ هاي سياسيكني كه فعاليتحاال فكر مي:  گلتيره ) 3

  ).ي سخن، از آثارت گواه بياوربراي پشتوانه( تو نقشي  ياري دهنده داشت، يا بازدارنده؟ چرا؟ 
شايد ضرورت داشته باشد ديگـري بـه   . امهنوز از بيرون به خودم نگاه نكرده. دانمنمي: خاكسار

ام را در درازاي اين هاي شعريمعناي اين حرف اين نيست كه من خودم و تجربه. كار بپردازداين 
اما من خودم را به همين زميني كه بـه  . همه سال كه بر من و شعرم گذشته، غربال نكرده باشم

. ام كه از بـاال بـه آن نگـاه كـنم    ام، و هرگز نيانديشيدهزنجير كرده  - وارسيزيف –آن تعلق دارم 
ي عظيم را شهادت ها به كنار، در همين دوران خودم، مستقيم و غيرمستقيم، آن قدر حادثهگذشته
اما چه راه ديگري پيش پاي مـن شـاعر   . رسدام كه گاه دور از ذهن و باورنكردني به نظر ميداده

گزينش  تفاوت بنشيند؟ وقتي روندهاي جاري بر زندگي، بر مبنايشود اگر نبيند يا بيگذاشته مي
ي وجـود او  ارزشيي انسان، بر وهن به او و بر بيآزاد آدمي نباشد، و همه چيز، حتا معاش روزانه

» سياسـت «ي او، نامي، به تعبير امروزي، جـز  گواهي دهد، اعتراض و عصيان ِ فردي و اجتماعي
. امشيدهمن به سكوت هرگز نياندي. ي شعور اوستذات شعر، مثل هويت شاعر، نتيجه. پذيردنمي

. »هجـوم سـن  «ي به ويژه در اين سوي مرز و در گـذر از پيلـه  . ي اعتراض چرااما به زبان زمانه
آن . داندها را پاسخگو نميهاي آرزويي، و هيجانات رفتنهاي گروهي، عصبيتعبوري كه تربيت

اي بردبارانه تر و آمد و شددر شعرهاي امروزم، شناخت ژرف. امهاست كه واگذاشتهرا سال» پيله«
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از اين نظر، مثالٌ شعر زير را با شعرهاي دوران پيشين قابل مقايسه . شودبا جهان و انسان ديده مي
  :دانممي

/ و پساپشـت آن / تر از مصـرع نخسـت شـعر   زالل/ از دورنما يافتم/ آن هم/ به تصادف/ افق ابري را
شصـت سـال يـا    / درست يـا نادرسـت  / ددل به سودايي كه خانه را روشن كن/ تا كجا رفتم/ ندانستم

چنـد  ي از مجموعه(  .در دست توست/ حتا اين كليد خالي كه/ دهدچيزي را تغيير نمي/ شصت دقيقه
  )ي ديگرنقطه

زمان اقامت در ايران با كدام يك از شاعران، نويسندگان، و هنرمندان حشر و نشر :  تيره گل) 4
ها را تا جايي كه به ياد داري ذكر كن، ر پذيرفتي؟ تاريخها تأثينزديك داشتي و از كدام يك  از آن

  .»سال«دست كم به
و حسن ) آزاد. م(، مشرف آزاد تهراني 1339تا  1337هاي آخر دبيرستان، سال در سال: خاكسار

مشرف آزاد شاعري برجسته، با زباني شـاخص در شـعر بـود، و    . پستا به شهر آبادان منتقل شدند
ي خودشان، به دليل درگيري شان بـا مسـئوالن   هر دو، به گفته. رمايهحسن پستا پژوهشگري پ

- اي در محيط آموزشيها، حادثهآمدن آن. آموزش و پرورش در تهران، به جنوب تبعيد شده بودند
اي از شعر معاصـر  سياسي آگاه بودند و شناخت گسترده/ هر دو به مسايل اجتماعي. ي آبادان بود

خصوصياتي كه ما را در كالس و بيرون از آن به . ، رك و ستيزنده بودندتر اين كهداشتند، و مهم
هر دو در تغيير و رشد ذهن من نه تنها در شعر، بلكـه در مسـائل اجتمـاعي،    . داشتهيجان وامي
، در آن زمان، بيش از .، كه به گمان من شاعري مدرن و بزرگ است»آزاد. م«به ويژه . مؤثر بودند

ي خود، در ي بيان شعري، با نقدها و شيوه40ي شناخت و در دههان را ميمعاصران خود شعر جه
با كمك او، و بعدها محمدعلي صفريان . سمت و سو دادن به شعر مدرن ما سهمي شايسته داشت

شاملو را ) مترجم و پژوهشگر ادبي، ساكن آبادان(زاده و صفدر تقي) مترجم با ارزش ساكن آبادان(
وجوهايم لوركا، ي جستي آن زمان را، و در ادامهشده و ديگر شاعران شناخته شناختم، و فروغ را،

هاي مختلف سني بـر  ي اين شاعران در دورههمه. نرودا، اليوت، پاوند، حكمت، و ماياكوفسكي را
- ام نزديكتا هم اكنون، شاملو با جهان عاطفي و ذهني 40ي اما از اواسط دهه. من تأثير گذاشتند

ي ساليان دراز ِ خـودم را دارم، ولـي   ام، تجربهناگفتني است كه من در زبان شعري.  استتر بوده 
ي خودم را در گذشته، از بزرگان شعر معاصر ايران، يعني نيما و اميد و شاملو و ي تجربهگيريبهره

  .امگاه ناديده نگرفتهفروغ، هيچ
نا بـودي؟ از او چـه بـه يـاد داري؟ اخيـرا      تا چه حد با او آشـ . زاد بگواز فروغ فرخ:  تيره گل) 5

ي فروغ ي روحيهگونگياز چه.  اندام كه تصادف مرگبار فروغ را نوعي خودكشي تلقي كردهشنيده
ي دانـي؟  آيـا از فـروغ تـأثير پـذيرفتي؟ اگـر جـواب مثبـت اسـت، زمينـه          ها چه ميدر آن سال
  روغ؟ي في تو، ادبي بود، يا منش و كنش اجتماعيتأثيرپذيري
- مجالت ادبي از فروغ زيـاد مـي  . ها ديرتر از شعرش، از نزديك شناختمفروغ را سال: خاكسار
- هاي مطرح در جنوب كلي از خصوصيات فـروغ را مـي  از زبان چهره. شعرش زبانزد بود. نوشتند
و بايد بگـويم كـه فـروغ بـيش از ديگـر      . آزاد.ي مبعدها او را از نزديك ديدم با همراهي. دانستم

مرگ زودرس او ما را بـه  . هاي جنوبي، جا باز كرده بودهاي شعري، در قلب ما از راه رسيدههرهچ
. بيانگر اين عالقه است» هنر وادبيات جنوب«ي ي فروغ در نشريهي ويژهشماره. شدت تكان داد

ي ايران بود كه در برابر مرگ فـروغ در آن زمـان حساسـيت    ي ادبيكنم اولين نشريهو فكر مي
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تا گذشته و » شعر ايران«گويم در مي. شاعري كه در شعر ايران ماندگار است/ فروغ زن. نشان داد
اش را گـري زن انديشمند و حساسي كه مهرورزي و پرخـاش . اكنون ِ شعر ايران را مشمول كنم

مرد،  اي نسپرد، و تاسر به هيچ بازي. ي واژه در شعر ميدان دادبه آزادي. رك بود. كردپنهان نمي
روست، روبه» نام«وقتي پاي شعر در ميان بود، مهم نبود با كدام . ي هيچ اقتداري نزيستدر سايه

ي كند، تا بـود  »پيامبر«فروغ بدون اين كه . خودش بود. زدزد، تند و تيز هم ميحرف خود را مي
سازد، ذي ميي مو تر، به روابطي كه اين مجموعهاي، و مهمهاي كليشهبه فرهنگ كهنه و هويت

ي او را در  هـاي فـروغ، زنـدگي   زنده ياد نادرپور در اشاره به سركشـي . رساني كرد»پيام«تاخت و 
البته او براي كم اثر كردن شعر فروغ چنين . دانستبرجسته شدن فروغ، بيش از شعرش، مؤثر مي

يي در زبان سرشار پرواي درون و بيكه شعر او را نيز از تازگي –ي فروغ اما اين ويژگي. گفتمي
جسارت فروغ : گويمبه جرأت مي. ي ما نامي ماندگار آفريده استاز او در ضمير تاريخي - كندمي

عبـور از  . شـود دريافـت  ي اجتماعي در ادبيات جنبش چريكي مـي هاي كهنهرا در مقابله با سنت
عادي شـده در   مرزهاي ممنوع، اساس كار آن حركت بود، تن زدن از جبر محتوم و قطع واقعيت

حاكميت سانسور را به ريشـخند   40ي فروغ به صدايي گره خورد كه اواخر دهه. هاي كهنه ذهن
از دوست بـا  . ي اين واقعيت استشعر ِ جنبش، به ويژه شعر زمان چريكي، گواهي دهنده. گرفت

هاي گاهارزشم، ناصر كاخساز، شنيدم كه بعد از پخش خبر درگذشت فروغ، دانشجويان مبارز دانش
و بخش . ي او از بخش رهبري نظرخواهي كرده بودندتهران براي شركت در مراسم تشييع جنازه

دخالـت  ! رهبري سردرگم مانده بود كه پاسخش چه بايد باشد، مبادا به روال مبارزه آسـيب بزنـد  
- سم ميي مرادهد، و دانشجويان نه تنها راهينژاد و او، به اين سردرگمي پايان ميشكراهللا پاك

و اين جنبشـي بـود كـه سـكوت     . كنداي منتشر ميشوند، بلكه رهبري نيز در سوگ فروغ بيانيه
ي سـرنيزه،  گيـري شكست، و زير دماغ زنـدانبان و نشـانه  مرداد را مي 28سنگين پس از كودتاي 

عر اين كه شعر مـن، از شـ  . اي اثرگذار بودي بعدي، پشتوانهداد؛ فريادي كه در تجربهفرياد سرمي
  .  اما از سالمت و صراحت برخورد او با زمانه، چرا. فروغ چه قدر بار گرفته، چيزي ندارم بگويم

انـدكي فاصـله بگيـرم و نظـر     » منصـور خاكسـارِ شـاعر   «خواهم از همين جا مي: تيره گل) 6
فكر . جويا شوم» مردم«و » رهبري«ي سياسي، در زمينه» مبارز ِ«ي او را به عنوان يك شخصي

ي تصميم دانشجويان و تصميم رهبري در ماجراي سوگ فروغ، كـه در جريـان   كني تجربهنمي
ي اين واقعيت باشـد كـه   هاي مختلف تكرار شد، نشان دهندهبنديهم در شكل 57انقالب سال 

هـم  (ي مـردم و در كـل حركـت    ي جـنس ذهنـي  ي جنبش، از نظر شناخت و ارزيـابي رهبري
دانـم كـه رسـيدگي بـه ابعـاد      تر بود؟ البته مياره از مـردم عقب، همـو)اسـتراتژي و هم تاكتيك

دانم اما اين را هم مي. كند، كاري تك نفره نيست هاي كه مطرح ميمختلف اين پرسش و چرايي
  . اي خواهد داشتي ما نقش تعيين كنندهبخش آينده هاي رهاييها در جنبشكه اين نوع بازنگري

ي كه نيازمند يك بررسي - به تن كنم و در پاسخ به پرسش تو بي آن كه قباي داوري :خاكسار
- اي را كه در پرسشي خودم را بگويم، صورت مسئلهبرداشت شخصي - شايسته و گروهي است

كند، افزون نيز اشاره مي 57ي مهم سال در پرسش تو، كه به حادثه. پذيرماي، ميات طرح كرده
. خيـزد اين سرزنش از دل دردمند ما برمي. م باشـدبايد ه. بر پاسخ، سرزنش تاريخي هم هسـت

ما، هميشـه در مقاطع تعيين كننـده و حياتــي، بـه هـر     يهاي مردميمردم، به خصوص جنبش
انقـالب  . است هاشان را نداشتهي انجام خواستاند، توانايي و شايستگيرهبـري كه اعتماد كرده
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. ي موروثي استگييي با نظمي كهنه و خودكامهي ما در روياروهاي زمانهبهمن، يكي از شگفتي
ي ي رهبـري دهد، روايت تكراريگي ميپذيرد و تن به كهنهاگر فرداي آن، سرنوشتي كهنه مي

امـا ايـن را   . گي روي بـرگـردانـدشود به سـاداز آن نمي. اين آينه برابر ماست. كندآن را افشا مي
چرا كه پيـروي از  . گرددي آن از مردم تبيين نميگيهم بپذيريم كه حديث رهبري، در پس ماند

شـان بـار   تا از شناخت و توافق ِ به هنگام ِ تاريخي با گـوهر رهـايي   –روي از آنان مردم و دنباله
اش در دانـايي اسـت؛ در   ي يك جنبش، توانـايي رهبري. مندي نداردنگرفته باشد، كاركرد نتيجه

اين . هاستي آنيوند زنده با مردم و شناور شدن در زندگياي روشن از زمان، و در پداشتن نگره
نـه چـون انـدام امـروز     . كند مي پارچهكند و يكها را جمع و جور ميپاره ي پرريشه، تكهتوانايي
ها فقـط  گيمتأسفانه، اين پار. ي ما كه با اين همه مدعي، بدتر از جگر زليخا پاره پاره استجامعه

. ي كنهسالي دارد، ريشه در فرهنگ ما دارد كه سخت فرسوده اسـت ؛ ريشهنگرددبه امروز برنمي
مسلط و تابوهـاي   اش كرده است؛ با هزاران دگنَك ميرغضبِسركوب مداوم تاريخي بدجور مثله

ي انسان آزاده، مستقل، و آشـنا بـه ريشـه   . اي ندارداين فرهنگ، كاركرد شجاعانه. متعفن ِ پنهان
ي اين ما گرفتاري. آفرينداي نميي هوشيار و در پيوند با چنين انسان آزادهيرهبر. سازدرنج، نمي

گزينم و با ي ادبيات را به مثابه وطن، يا جهان ِ خود برمياگر من، خانه. فرهنگ فرسوده را داريم
دوزم، در چـالش بـا   ي آن چشم ميها، به شعر و صالي وحدت انسانيگيگيري از پراكندهفاصله
گويي و گريز از ميدان، بايد اين صال را رسالت ادبيات، به جاي مهمل. هنگ فرسوده استاين فر

ي صداهاي دارد، سقف اين فلك در بسته، از مجموعهكند، چنين فرهنگي را بنياد نهد و پايدار نگه
   .رورزيبايد شكافته شود؛ صداهايي بردبار و برآمده از شناخت و آكنده از مهتازه و برانگيزاننده، مي

پور با چاپ شعر فروغ در يك جنگ شعر اي كه زنده ياد سعيد سلطانآيا در جلسه:  تيره گل) 7
مخالفت كرد، حضور داشتي؟ اگر آري، بازتاب تو نسبت به آن تصـميم چـه بـود؟    ) بعد از انقالب(

- مـي » آرش«ي همان طور كه خودش در مجلـه (داليلت چه بود؟  آيا در آن جلسه، هما ناطق 
  آيد كه بازتاب او چه بود؟هم حضور داشت؟ يادت مي) گويد

شناسم و به حسن نيت او در نوشـتن،  اي است ميهما ناطق را كه پژوهشگر برجسته :خاكسار
سـعيد سـلطانپور،   . شود تكيه كـرد ي ما، گاه زياد نمياش، به حافظهاما به حافظه. عميقاٌ باور دارم

اش، متأثر از فروغ اسـت، و دشـوار اسـت كـه     كتاب اوليه اي از شعرهاي دوبخش قابل مالحظه
خطـا  قصدم دفاع از سعيد نيست، كه آن عزيز نيز بي. بپذيرم دستخوش چنان اشتباهي شده باشد

به هر حـال مـن در آن جلسـه    . داداما اي كاش زنده بود و خودش اين ماجرا را گزارش مي. نبود
و مسـئوليت آن  ) نام داشت» نظم نوين«كه (ن جنگ ي انتخاب شعر در آحاضر نبودم، و از نحوه

  . دانمتر از آن چه روايت شده نميي سلطانپور بود، بيشبه عهده
كنم نسبت به تأثير مستقيم يا غيرمستقيم جالل آل احمد در منش و كنش فكر نمي: تيره گل) 8

هـاي او  تو هم از انديشـه  آيا. ي مورد بحث ما چون و چرايي وجود داشته باشدي دورهادبيات فارسي
هايي؟ و با چه استداللي گـرايش  تواني بگويي در چه جنبهتأثير پذيرفتي؟ اگر جواب مثبت است، مي
  ي خودت آشتي داده بودي؟ هاي سياسيشديد و آشكار او به مذهب را با گرايش

پوشـي و  قـه ي بزرگـان ادب، و خر ديدگاهي/ ي رفتاريعنعنات بازي! وجهبه هيچ. نه :خاكسار
/ ي وجـوه اجتمـاعي  ادبيات مـا، مثـل همـه   . گاه مرا جذب نكرده استها، هيچي آنبخشي خرقه

ي بزرگـاني  سـايه . هاي سختي خورده اسـت زدگي آسيباي و قبلهاش، از عوارض قبيلهفرهنگي
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كـه   تر از آني مريدانشان، بيشها در حيات ادبيي آنبيمارگونه» من ِ«چون آل احمد، و عمر ِ 
ي ما را پااليش دهد و ادبيات ما را به شجاعتي كه سزاوار آزادانديشي اسـت، مجهـز   محيط ادبي

مـن زنـده يـاد    . اي برده اسـت ها را از ريخت طبيعي انداخته، و به سمت و سوي عوامانهكند، آن
راه همـ فيـروز، بـه   جالل آل احمد را چندين بار ديدم؛ با غالمحسين ساعدي و بدون او؛ در كافه

هايش، كه به كوشش علي خود او به يكي از اين ديدارها در نامه. (پيروان قائم به او؛ يا جدا از آنان
ي او، كـه خـود را مـيخ ِ    ي رفتاريگويم، شيوهاما صميمانه مي.) دهباشي منتشر شده، اشاره دارد

آل احمد، نمـود   . داي در من نسبت به او نيافريشمرد، حس آسودهي عصر ما ميثابت جهان ادبي
 در قلـم و زبـان،   » تسـلط «ي او عليه ايـن  نافرماني. بود» قانون«بر » ي سنتيحكمراني«تسلط

خاسـت، و قطـبِ تاريـك ايـن     ي همـين سـنت برمـي   كرد، از دايرهادبيات مدرن ما را بازگو نمي
ي او »ه گشاييگر«. ي شرقي بودگيي خودكامهآل احمد، بديل ِ ادبي. كردرا روشن مي» تسلط«

ريزهاي افزود، تنها خردهي كور آن ميي اقتدار ِ چنان فرمانروايي، با كاركردي كه بر گرهدر دايره
، در »نافرمـاني «.آوردبـه هيجـان مـي   » ادب و انديشـه «ي چنان نظامي را در حـوزه » مرعوبِ«

ا پر كند، ادبيات خود را ي دوستداران خود رارتباطي پراليه و پرمعنا با آزادي، در صورتي كه حافظه
ي اجتماعي ترين نيترود و در پاكيزهراهه ميوگرنه بي. ها بسازد، پيمودني استوخيز آندر جست

. شـود به ديواري از ديوارها بدل مـي  - ي آن استي برجستهكه جالل آل احمد شاخصه –خود 
اما مرشدنمايي و مرشدپرسـتي را   اند،هاي خاردار ديدهتوقف ما را، همه در آجرهاي نظامي و سيم

گشتيم و امضاءهاي مانده روي سنگ قبرها را دوباره اي كاش برمي. انددر پس و پشت آن نديده
شوند، با سرانگشتاني كـه  هاي در راه، هنوز هم نوشته ميامضاءهايي كه براي سنگ. خوانديممي

ي يك رسول ادبي و با نفوذ فرهنگيي آل احمد، در چهره. دارندميتيرك اين سقف كهنه را نگه
كه بند تن : داوريي راست، تاخت؛ با يك پيشچپِ درآميخته با سنت، بر سد و سپر نظام موروثي

اگر بر آن اشراف پيـدا نكنـيم و   . ي ما را همين امضاءها و سنگ قبرها به هم پيوسته استِ بومي
مـان در  گـي ان به غرب، تاوان پـس مانـده  مروي مرشد عصر، دو زانو درنيافتيم، خودفروشيروبه

ي هراسناكي، در گيدندهآل احمد با يك. ي مسلط استگيمان به خودكامهگيشرق، و سرسپرده
قلم و گزارش كار خود به زمانه، روي اين نخ پيش رفت، و تا سر بر خشت گذاشت، پـا را از ايـن   

ي خـود بـرده   گر روزگاري مرا هم در پيها، ااين گونه ديدن. ي خودساخته بيرون نگذاشتدايره
- ميان چرخه. اي همگاني استدغدغه» چون و چرا«آيد؛ كه است، اكنون به ستايش من در نمي

روشني است كه، آن كه به قلم پيوسته / ي تاريكبرد آن در ادبيات و جامعه، پردهي انديشه و راه
  .تواند آن را دريابدد، ميكننها و منظري كه بازمي»چون و چرا«است، در پرتو اين 

تواني افت و خيز نگرش خود را نسبت به ادبيات و به ويـژه شـعر، در طـي    مي:  تيره گل) 10
 ).با ذكر مثال از ابتداي كار شروع كن و به امروز برس(ي گذشته شرح دهي؟ چهار پنج دهه

نه از گذشـته، آن  و گزارشي صميما فرارفتن از امروز، و مشاهده. پرسش دشواري است :خاكسار
ي كوشم با تكيه بر تصـويري كـه از نوجـواني   اما مي. ي چهار پنج دهه، آسان نيستهم در طي

ي خود اشـاره  هاي افت و خيز فكريهاي پيشين به دست دادم، به بزنگاهخودم و شعرم در پاسخ
ي ي دادخـواهي خوب، جواني شانزده هفده ساله را در نظر بگيريد، تأثيرپذيرفتـه از انديشـه  . كنم

ي گونـاگون كـار و نماينـدگان    گـردد، قبيلـه  هـا نمـي  الي كتـاب ي كار، كه تنها در البـه جامعه
زننـد و در  سن، كه ظهرها برهنه به آب ميروشنفكرش هم كتاب اوست؛ با دوستاني شلوغ و هم
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چنـين   در. تركاننـد ي ناجور ِ كشف شده را مثل بغضي در گلو ميكوچه و مدرسه، هر تكه حادثه
ي ي اول دهـه نيما، كه حاصل نيمـه » مرغ آمين«ي دهندهشرايطي، من از يك سو با شعر تكان

ي دوم اين دهـه،  اخوان ثالث، در نيمه» زمستان«شوم، و از ديگر سو، با شعر رو مياست روبه 30
ز راه اند، و ذهن اي خود برخاستهدو شعري كه از جزر و مد زمانه. كه من نيز محصول آن هستم

ي ادبـي  اي كه شعر و هر حادثهسازد، به گونهدنياي مرا اين دو شعر مي. كنندي مرا پر ميرسيده
ي مـن  كنم؛ تناقضي كه با گشت و گذار روزانـه ي اجتماعي زير و رو ميرا بر اساس اين دو نگره

ي همـه  نيمـا در يـك صـداي گسـترده، در    » مرغ آمين«ي شعر واژه به واژه. نيز همخواني دارد
شعر، با هر بنـدي كـه   . ي اوستي انسان و نگران ِ افتادگيي سرفرازيصداهاي جهان، ستاينده

. زند تا سرنوشتي ديگر براي انسان رقـم زده شـود  شود، چكشي پركوب بر سركوبگر ميتمام مي
درسـت  . كنـد اي از زندگي را جاري مـي خيزد و رود مدام جوشندهشعري كه به انكار مرگ برمي

گويد، از انسـاني  اخوان، كه آشكارا از دنياي مرده و تمام شده سخن مي» زمستان«رخالف شعر ب
. دهـد انگيزي از پوچي نشان مـي تيپا خورده؛ شعري كه تاريخ و كوشش انساني را  در نمايش غم

بسته اسـت؛ شـعري حاصـل     - را بر او» ميخانه«حتا  –ي ناشي از شكست، راه را بر رهرو زلزله
ي بـاز و  ، يك روزنـه »زمستان«در سراسر شعر . گويدشاعر، كه بند بند آن از ناتواني مي يضجه

من بـه  . ي آدمي استشود، و سياهي، بلندترين سكوي سقوط تاريخييك نگاه روشن ديده نمي
آخـر،  . ديـدم عينه صورت اين دو شعر را، كه در تاريخ شعر ما ماندگارند، در آبادان در پيرامونم مي

- انگشتاني را . ي هنوز در جريان در روزگار ما هستندو اخوان، هر دو، پشت و روي اين سكه نيما
سرانجامي، كه پايان بهتـري بـراي   ها به زندان و شكنجه و مرگ و بيديدم در هشدارها و اشاره

چنين، جوش و خروش نوبرخاستگاني را شاهد بـودم كـه ضـرورت    و هم. دادكس نشان نميهيچ
اي تلخ بـا تـو در   اخوان، واقعيتي بود كه به گونه» زمستان«. ديدنداي نوين ميدر تجربهآزادي را 

من . ديدنيما، كه زمان را به رغم اين واقعيت، تمام شده نمي» مرغ آمين«شد، و ميان گذاشته مي
هـاي  دهه. شود با نگاه نيما به امكان دگرگوني انديشيدكردم با اعتنا به اين واقعيت، ميحس مي

با گوهري بارور از اين دو  - را 50ي اي ديگر، بخشي از دههكنم به گونهو فكر مي - را   40و  30
، »افـق روشـن  «اش، به ويژه در شعر »هواي تازه«شايد هم شاملو در . نگاه در شعرم دنبال كردم

. كـرده بـود  ام آن را دوست دارم، تناقض اين دو ديد را برايم حل كه هنوز هم مانند دوران جواني
دانند كـه  اند، ميها كارهاي مرا دنبال كردهي اين سالشناسند و يا طيي كساني كه مرا ميهمه

ام بـه  ها داشته باشم، از طرح رويدادهاي زمانهآن كه گرايشي به سياه و سفيد كردن حادثهمن بي
- املويي، تسليم آن شقاوتولي با ديد نيمايي يا ش. امگذرد، سر باز نزدهگونه كه گذشته و ميهمان

هنـر و  «ي در نشريه 1343كه در سال » اي تو گرگ«شعر ِ . امي آن نشدهها  مصائب تحميلي
  : ي خوبي باشدنمونه - ي شعريشدهجدا از فرم آرايه –چاپ شد، شايد » ادبيات جنوب

   اي تو گرگ
گسـتريده  !/ اي تـو گـرگ  ./ شـنا پيرگُـرگ آ / كند جـدا مي/ قرارترآن كه بي/ آن كه گرم/ از ميان گله

روز / باش تا رسـد / ات به كامخون صيد تازه!/ صبح و شام/ هاي سركشيدهرهزن ِ گذار ِ قوچ!/ چنگ
   )1343(  .انتقام

- بندان، درونبه زندان افتادم، چهار فصل زخم و زنجير و درد مشترك با هم 40ي در اواسط دهه
مـن ِ  . به آن گردن نهادم. كردي از من درخواست ميزندان صداي ديگر. ي شعر مرا انباشتمايه
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با عشق به ايـن كـه   . باشم» انبوه«ي سپردم  وكوشيدم در شعر زندان، آينه» بسياران«خود را به 
، نـام  »سـرزمين «، »سـرزمين شـاعر  «در شعر . بگذرد» سرزمين شاعر«راه پايداري، به آگاهي از 

شعر من در . كه شعور سرزمين ما در آن زنداني است و به معناي جايي» زندان«نماديني بود براي 
سـرزمين  «. هايي در برانگيختن مـردم همراه با پيام. ي تندي از كالم همراه شداين دوره، با رگه

اي تصاوير و واژگان شعري است، ي من در كاربرد پاره، و شعرهاي پيامد آن، بيانگر تجربه»شاعر
  :ها بارها استفاده شددر شعر مقاومت از آنآفريد، و بعدها كه طبيعت زندان مي

  سرزمين شاعر اي از شعر بلندپاره
چشـم از  / جهد از بند بند جانخون هجوم مي/ در استخوان/ در گوشت/ در پوست/ خلدباز از كالف مي/ زنجير

ي ستبر و شانهبر / ايران: آنك فالت خون و شرف. / ي ميهنبر قامت تكيده/ كندپرواز مي/ ي خاكفراز اطلسي
و / عطر طلـوع سـرخ  / آنك هزارها چكاوك عاشق./ افشانده ريشه در جگر دشمن/ خون بذر انقالب/ رشيد كار

  .ي خرمنهاي ارغوانيبر بافه/ ي آفتاب و نورهلهله
ي ي جنـبش مسـلحانه بـود، در تأييـد آن، منظومـه     زمان با پـاگيري بعد از زندان، كه حدوداً هم

سالي كه زنگ بزرگ / سال خون و گلوله/ سال پنجاه«: ا سرودم، با اين مطلعر» ي خونكارنامه«
ي انقالب، در پيوست بـا ايـن   و پس از آن تا آستانه ».و طوفان شكوفه داد/ خون به صدا در آمد

ام، بـا  مرزهـاي ممنـوع در شـعرهاي ايـن دوره    . جنبش هر چه گفتم، نام و نشان گروهي داشت
ي مستقلي كه ماحصل از جان اعتراض، به كلي درهم ريخته است؛ شيوهاي فراتر از سنت تجربه

ي پيروان اين جنبش بود؛ شعري پرخاشگر و توفنده، چونـان يكايـك شـوريدگان ايـن     گذشتگي
پس از انقالب، مدتي به غزل و مثنوي و رباعي روي آوردم، و همه نيز سياسي و . ي خونينمبارزه

وار ، مثنـوي »حيـدر و انقـالب  «ي منظومـه . و آزادي برانگيزدساده، كه مردم را در جهت عدالت 
خواسـتند، و  ياران مبارزم از من مـي . ، همه رباعي هستند»هاي شبشراره«سروده شده است، و 

ي من، در آن حتا اگر آنان چنين درخواستي نداشتند، تربيت گروهي. دادممن به نياز آنان پاسخ مي
  . كردميدوره چيزي جز اين از من خلق ن

  : 1ي نمونه
يا ز ديگران جداتر / رودآن كه بر كناره يا فراز مي/ يك رساتر استكدام/ گفتي از ميان اين همه صدا

بـا  / آن كـه بـا صـداي كـار    / صداتر استهر صدا كه با صداي ديگر هم/ خير! گفتم اي عزيز/ است؟
  . آن كه با صداي مردم آشناتر است/ كش آشناستصداي رنج هر ستم

  : 2ي نمونه
آرمـان بـزرگ   / بازخوان ِ عـدالت و شـادي  / ي كاررسد در خروش ِ جبههمي/ تر از پارماه مه پرشكوه

روز / ي پـوالد اي رسوالن خطـه / خروشيم با تمام وجودمي/ همره بهترين سرود و درود/ [...]/ آزادي
  .)چين از منصور خاكسار استنقطه( .پيروزتان مبارك باد

ي شعر نيز، چـه در پيونـد بـا جريانـات     شده در عرصهاند كه بسياري از عزيزان شناختهناگفته نم
سياسي و چه آزاد، زير فشار افكار عمومي و حضور انبوه مردم در انقالب، به نوعي بازگشت ادبـي  

خواست از توجه بـه مـردم غافـل    روشنفكر و به تبع او جهان ادب و شعر، نمي. گردن نهاده بودند
اما تجربـه نشـان    .شد و بردي عامه پسند داشتزبان كالسيك شعر به سهولت درك مي بماند و

دو سه سالي پس از انقالب، خودم را . كندي مردم نميداد كه اين بازگشت، كمكي به رشد ذهني
ي مـن و بـه   نگـره ! بيني مليحه جانمي. از قيد اين ساده بيني و تفنن در شعر گذشته رها كردم
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ي غلبه يافته بر انقـالب  واپسگرايي. ، شعر من، روزگار باال و پاييني را گذرانيده استپيروي از آن
، به همراه 1363در سال . تري چيره شدبهمن، به بهار تازه رسيده مجال تنفس نداد، و فصل سياه

  .ام را پذيرفتماز مرز گذشتم، و سرنوشت تبعيدي - همسر و دو دخترم –ام خانواده
ي رعايـت  ي تبعيد برسيم، در رابطه با مطالبي كه دربارهپيش از آن كه به دوره: تيره گل) 11

ي شـعر ِ آن دوره، بيـان كـردي،    »پسندانهعامه«هاي سازماني در شعرت، و گرايش دستورالعمل
شايد يك مثال بتواند به بيان منظـورم كمـك   . هاست كه پرسش ديگري برايم مطرح است سال
ي شورويايي، پيش از انقالب اكتبر، در بحبوحـه / ، شاعر روسي»وفسكيماياك«دانيم كه مي. كند

ها شعر ِ سرود؛ و به شهادت آثارش، بعد از انقالب تا زمان خودكشي، دهآن، و پس از آن، شعر مي
 - مـثالٌ  –ي از تبريك تولد به لنين و استالين گرفتـه تـا شـعرهاي تعليمـي    : سفارشي هم نوشت

ي اوراق قرضـه «و » ضـبط امـوال كليسـا   «، »بحـران سـوخت  «، »پرداخت ماليـات «مربوط به 
ي شكل شعري ها و تنگناهاي قرارداديبستاي بناما در همان حال، به طور فزاينده. »حكومتي

ي كارناوالي بـه شـعر   هاي چند صداييگويي و طنز را در فرم مثالٌ، نقيضيه. شكسترا در هم مي
، و حتا بعد از آن،  اين تحول عظيم اجتمـاعي، در  1357الب در حالي كه در جريان انق. وارد كرد

ترين تحولي ايجاد نكرد، ي ما ، نه تنها كوچكشدهفرم و آواهاي شعر شاعران جاافتاده و شناخته
، شـعر  به طوري كه در مقايسـه . تر راندها را از نيمايوشيج، و حتا از شعر مشروطيت عقببلكه آن

جوار ِمشروطه، به نسبت شعر پـيش از مشـروطه،    و ديگر شاعران همبهار و عارف و نسيم شمال 
اما شعر ِ چند سالِ اول ِ بعـد از انقـالب   . دهند را آشكارا نشان مي) نه قالب(گي در زبان و فرم تاز
تـا حـدود     - بودنـد ها كوشيده كه شاعران ما در تحقق آن دهه - ، دستاوردهاي شعر مدرن را 57

ها براي كـادر  خب، گيرم كه لزوم نزديكي به زبان توده. ست فراموشي سپرديك دهه تقريباً به د
هاي خواهم بدانم كه چرا بازگشت به قالبي جنبش، و يا خود شاعر، الويت يافته بود، ميرهبري

ي ما به عنوان تنها راه نزديك شدن بـه مـردم تلقـي    سنتي، از سوي شاعران روشنفكر و رزمنده
، بـه عنـوان هنـري پيشـرو، بـه جـاي آن كـه        »شـعر «چرا و به چه داليلي شد؟ به بياني ديگر، 
نـوا  ي آن معيارها همي رو به تسلط را به چالش بگيرد، در عمل، با واپسگراييمعيارهاي اخالقي

  بيني؟ هاي اين ارتجاع را در كجاها ميشد؟ ريشه
ايد تنها به اعتبار حضور انبـوه  انقالب ايران را اگر بشود با انقالب اكتبر مقايسه كرد، ش: خاكسار

تـا آن جـا كـه    . پذير باشـد ي آن، امكانبرندهي پيشمردم در اين دو انقالب و مكانيسم فيزيكي
هاي ها، و جنبشي برآمده از عصر روشنگري، چالش انديشهدهد، آرمانگراييدانش من ميدان مي

اي الب، مانيفست با دقـت تنظـيم شـده   انق. ي انقالب اكتبر بودخواه قرن نوزدهم، محركهبرابري
ي كـار در  ي كارگران ِ روستا و شهر يـا دو بخـش اصـلي   ي آن، اتحاد برانگيختهپشتوانه. داشت

داري ي نظام سرمايه، حل مسئلهي تزار روسيههدف انقالب اكتبر، براندازي. زراعت و صنعت بود
و » كاپيتال«. ابي به عدالت اجتماعي بوديي كار، برچيدن قوانين سوداگري، و دستبه سود جامعه

- هاي برنامـه ، و افقي كه  پژوهشگرانه در قلمرو اقتصاد و سياست گشوده بودند، پايه»مانيفست«
ماركس، با اين كه مدل . ي نويني بودي رهبران جنبش براي ايجاد چنان نظم و دموكراسيريزي

و خلـوص  » كمون پـاريس «ر ِ كوتاه مدت ي چنان نظامي نداشت، اما  به اقتدامشخصي از اداره
- به هر تقدير، معرفت عرفي و نوزايي. ي چشمي داشتي آن در مديريت اجتماعي، گوشهانساني

به سرانجامش، . آن عصر، انقالب را پيش برد يشعورهاي اجتماعيترين ي آن، در ذهنيت گزيده
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ي گـام بـه   گيريونين كرد، با فاصلههاي خپردازم؛ كه هر چه كرد، تصفيهدانيم، نميكه همه مي
از بركـت آن  . ي آن شـعورهاي اجتمـاعي  برآمده از مجموعـه ي انسان ِ گامش از وجدان عمومي

جنبش، به استناد گزارش آيزايا برلين، نقاشاني چون كاندينسكي و شـاگال؛ پيكرتراشـاني چـون    
اين، بودفكين و استانيسالوسكي؛ گو و زادكين، كارگرداناني در تئاتر و سينما چون انزيشتپنآرچي

هايي چون پاسترناك، بلينسكي و شولوخوف آفريده شدند، كـه در تحـول   در شعر و ادبيات چهره
ي پيش از انقالب، و ، در روسيه»پاسترناك«و » آنا اخماتوا«ي به گفته. ادبيات غرب سهم داشتند

دند و با آثـار ادبـي چنـان آشـنا     در جريان تحول جنبش، مردم چنان به شعر و ادب روي آورده بو
اي به هنگام گفت و گو و يا خوانـدن اثـر ِ خـود    ها بعد، اگر شاعر يا نويسندهبودند كه حتا تا سال

. كه آن را به ياد بياورد شد كه كسي در جلسه يافت نشود تر ديده ميبرد، كماي را از ياد مينكته
. اي نداشـت شدهي شناختهنقالب ايران، سرانديشها. ها بوداما آن چه در ايران گذشت، عكس اين

يابي به عدالت بود، گسترش آزادي و دست - در شعار –با اين كه هدف آن از  حذف نظام حاكم 
انقالب بهمن . ي آن، بيگانه بودي پشتوانهي آن، با اين مفاهيم و با وجدان عرفياما قلمرو ذهني

ي مانيفست آن نيز، كه در جريان پاياني. خته بود، در يك كالم، محصول يك جنبش خودانگي57
ها سـرآمده  گرفت كه دورانش، قرنكار، اذهان را مخاطب قرار داد، بند بندش از تاريخي مايه مي

هنگام ِ نتايج آن، آن چه اتفاق افتاد، چنان كوتاه بود كـه  از صبح آن خيزش اجتماعي تا شب. بود
ي مـوروثي، بـين   و فروپاشـيدن آن دسـتگاه كهنـه    هنوز هم در چند و چـون ِ برآمـدن جنـبش   

ي ي اين كه چرا معيارهـاي عرفـي  درباره. هاي فراواني وجود داردگزارشگران پرشمار آن، ناگفته
ي انقالب مشروطيت و تكميل آن در زمان ملي شدن صـنعت  آن هم با پشتوانه - انقالب بهمن 

آن هم در بعد مذهبي و دخيل بستن بـر  ي جنبش، ي اخالقييك شبه، زير فرمان غريزه  - نفت
نگري كه در جريان انقالبِ مشروطه، يعني ي اين كه چرا آن واپسگيرد؛ و دربارهگذشته قرار مي

هاي ديگر تري براي تحقق داشت، در انقالب بهمن بر جنبشحدود صد سال پيش؛ امكان بيش
ي ايـن  هيبـت توفيـق تـاريخي   . رش دادها را گزامسلط شد، هنوز بايد انديشيد و انديشيد و يافته

و درست با توجه به ابعاد همان  –انتظاراني چون من ي چشمرا، در ژرفاي ناباوري كهنهي انديشه
تر، تاخت و تـاز آن  هاي پنهان فرهنگ سنتي، و مهمي جلوهبرآمدن همه. بايد دريافت  - هنگامه
خواهي، كـه خانـه و محلـه را پـر     دالتي دستاوردهاي جهان جديد، با عصبتي بدوي از عبر همه

بازتـاب ايـن   . ي روشـنفكرانه را درهـم كوفـت   هـاي تخيلـي و آرمـاني   كرده بود، بسياري از برج
: تصـورش را بكنيـد  . نمودي جنبش، هراسناك ميي فرهنگي، از همان فرداي پيروزيجايي جابه

نژاد، با اين اخطار كه كراهللا پاكاي چون ششدهو شناخته كشيدهشهر دزفول از پذيرش آدم ِ زندان
. سر باز زد، يعني زادگاه او و مردمش در برابر او قرار داشت» هاي كفرآميز استاو داراي انديشه«

سركوبِ نظام شاهنشاهي، بيرون را به يك باره نشانه گرفته بود،  ي تنگپيلهانبوه انبوه چشم، از 
ما، . شناختاصالٌ ما را نمي. زبان مشتركي نداشتهاييم، هاي آنانديشيديم در آينه و با ما، كه مي

. ي اين فرهنگ و مجموعه باورهايي كه تا آن زمان تصوري از آن نداشتيم، گرفتار آمديمدر حلقه
ي مردم بـه  جهانِ دادخواهي. مردم بازگشته بودند. اگر از معيارهاي خود سر باز زديم، عجيب نبود

اگر مايـا  . اي تن دهيماي نداشتيم جز اين كه به اشتراك قبيلهچارهما . قرون گذشته بازگشته بود
نردبـان ِ  » فوتوريســم «ســرودند، و  مـي  - درسـت يـا نادرسـت    –را » آينـده «ها، شـعر  كوفسكي

ود، ما به ناگـزيـر، شـعر ِ    . گفتيم؛ چون از هر نردباني فروافتاده بوديمرا مي» گذشـته«كالمشـان ـب
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هاي آن را چگونـه  تبعيد بر ذهنيت، و بالتبع، بر شعر تو تأثير گذاشت؟ نشانهآيا :  تيره گل) 12
  كني؟فرموله مي
. ي همان انديشه در خاك مادر، اعتراضم را در شعر آوردمدر آغاز، و در ادامه. ترديدبي :خاكسار
شـعرم   مـان را در ي آوارگـي نامـه خـواه، شـب  جو و حقيقتهاي راهصدا با ديگر انديشهو بعد، هم
مـان در  دريـدگان ِ سـرزمين  به اميد آن كه جهان، روزگار ما را دريابـد، و داغ ِ گريبـان  . بازتاباندم
حتا در شعر تبعيد، كفه را باز هم بـه  . ي آينده گم نشود؛ تا شايد وجدان جهاني به خود آيدحافظه

هاي تبعيدم، كـه  يافته در شعرهاي راهاما پرسشواره. ي سياسي سنگين كردمگوييسوي صراحت
شمردم، مرا به راهي فراتر ي شعر تبعيد ميمايهباري از خردگرايي با خود داشت، و من آن را درون

گيري از هر اي باز در انديشه و كالم، فاصلههاي روز در شعر، راند؛ پذيرش گسترهاز طرح سياست
ي خود شاعر راخور تجربهاي كه شعر در آفرينش آزادي، سهمي في آييني، به گونهكيش و نگره

ي نخستين ِ حضـورم را در تبعيـد نشـان    ، كه تجربه»ي دانش عشقبا طُره«به جز دفتر . بپذيرد
در . اي به جهان و انسـان دارنـد  هاي ديگرم، نگاهي ديگر و آمد و شد بردبارانهدهد، مجموعهمي
، ايـن  »ي ديگـر چند نقطـه «، و »گي سوي برهنهآن«، »هاانجلسيلس«، »ي سفري در مهقصيده«

بـه وضـوح ديـده     - شودتر ميتر و سنجيدهكه به موازات گذشت زمان و باالرفت سن، پخته –ديد 
  .  شودمي
هـاي  كنـي؟ دگرگـوني  ي اخيـر چـه فكـر مـي    ي دو دههي شعر فارسيدرباره:  تيره گل) 13

گيري از نظر فـرم و  هاي چشماجتماعي،  چه نقشي در شعر فارسي بازي كرده است؟  چه تفاوت
اگـر چنـين   (و تحول رو به رشد شعر » ذهني«هاي زبان در شعر فارسي به وجود آمده؟ دگرگوني

ي پديده آمده در هايي با هم دارند؟ به عبارت ديگر، آيا تحول ذهنيچه نسبت) چيزي وجود دارد
شده در شعر پس از توان در زبان، فرم، و مفاهيم عرضه هاي سياسي اجتماعي را مياثر دگرگوني

  .انقالب رديابي كرد؟ مثال بده
ي اين حاكميـت كهنـه اسـت،    اگر به شعر برآمده از انقالب و نسلي كه محصول غلبه: خاكسار

. ي شعر، شعر ما را تازگي نبخشـيده اسـت  هجوم وسيع به حوزه. اشاره داري، سخن زيادي ندارم
يد اين يا آن منتقد هسـتند، شـاعر نپـرورده    تر متأثر از دهاي داير شده و محافلي كه بيشكالس
اي كـه امـروز زمانـه در    به همين خاطر، آينه. آفريندداني، شاعر را كالس و محفل نميمي. است

گَـردي و  دهد، به جز نـوعي خـواب  ي روشني به ما نشان نميبرابر اين نسل گشوده است، چهره
ي نگريستن به در شعر معاصر، چه در نحوهبار هاي گرانگويي، يك نوع قطع رابطه با تجربهتهي

مدارهاي قابل ارتقاء ِ شعر معاصر، در كارهاي اين نسل . جهان و انسان، و چه در پرداختن به خود
- به جز تني چند، كه هنوز هم زبان و بيان خود را كامل نكرده: خالصه بگويم. از كار افتاده است

خورد، چيز درخور هاي سر و دم بريده، به چشم ميگرهاند، آن چه در شعر اين دو دهه و متأثر از ن
ماند در برابر معيارهاي فرهنگ، اخالق، و شعر و ادب مورد تر به شورش ميبيش. اي نيستاشاره

تا اين شورش، خود را دريابد و جان و روان ِ آرامي بگيرد، و در نتيجه خود را . نظر نهادهاي مسلط
  .بسيار درازي بايد برود در شعر  بنماياند، هنوز راه

  كني؟گونه مقايسه ميدر تبعيد را با شعر درون مرزي چه شعر فارسي:  تيره گل) 15
ي دهد از تنگناي اين پرسش بگـذرم، الصـاق واژه  تنها در ِ بازي كه به من امكان مي :خاكسار

ريز خبرهايي ردهبا خُ. خورداي كه يك سويش به خود من ميجهان چند سويه. تبعيد به شعر است
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باز، و  هاخودواگذاريحركت از . ام را تاكنون بين خاك حاضر و غايب تقسيم كرده استكه عاطفه
/ هـاي مكـاني  در نوسـان  - ي دور و نزديك تبعيدي جداناشدنيدو اليه –دو شعر  هايخوديابي
كه بر در و ديوار ناامن و  هوايي. گذرانندآلودي كه ميي برآيند انقالب، رو در رو با تاريخ مهزماني

ي حروف زباني روند نيست، اما با عطف به زنجيرهوزد، با اين كه همانند و همهراسناك هر دو مي
گاهي انساني به يكسـان  شان را در فرايند يافتن تنفسها را به هم بسته است، و غماخشمكه آن

- من، در اليه. هم نزديك كرده استكنند، سرشت بود و نمودشان را در هر دو سو به گزارش مي
بـه عبـارت   . بيـنم ي شعر درون و برون مرزهاي ايران، گسستي نميي معنايي و اشكال تجربي

/ اممن همدست تـوده «: گويدهاي معنايي در شعر شاملو، مثالٌ زماني كه ميساختديگر،  بين بن
و به ريش جادوگر / خنددلب مي تا آن دم كه زير/ كند گسستن ِ زنجير راتا آن دم كه توطئه مي

، »سازمت وطندوباره مي«: گويد ، يا شعر سيمين بهبهاني، زماني كه مي»كندآب دهن پرتاب مي
) بخشي از شعر فارسي كه بازيافت جهـاني و تماشـاي خـودش را دارد   (با شعر بركشيده در تبعيد 

اي كـه كـالم و   تكيـه بـر نقطـه    با. ي يك تعارض ناگزير استشعر تبعيد، زاده. بينمتفاوتي نمي
ي ناخواسـته از خـاك، جهـان ِ    دهد، نام گذاشتن بر آن، به صرف بريـدگي انديشه به آزادي برمي

ي آن، در برابـر انسـان،   ي دو اليـه اگر بر كاركرد مفاهيم و معنايي. كنددرگير ِ آن را محدود مي
عري حـك شـود، در بازتابانـدن    كه در مقياس تجربي روي چنين ش  نام و نشانيتوافق شود، هر 

  .  تابدپذيري از اختناق را كه مادر ِ تابو است، برنميخود، فرمان
ي دو شـعر در نشـريه  » منصـور خاكسـار  «اخيراٌ پس از بيست و پنج سـال، از  :  تيره گل) 16

  در اين باره چه احساسي داري؟. در ايران منتشر شده است» كارنامه«
ي ار نيست؛ در گذشته هم اتفاق افتاده است؛ هنگامي كه نشريات ادبيالبته اين اولين ب :خاكسار

- تا آن جا كه ذهنم ياري مـي . مستقل، در برابر نهادهاي بازدارنده هنوز امكان خودنمايي داشتند
در ) شناسدي خود را مياياي كه حرمت حرفهنويسنده(ي فرج سركوهي دهد، در زمان سردبيري

كه به نظـر مـن مـرگش    (، هم در زمان  زنده ياد هوشنگ گلشيري »امهكارن«و بعد در » آدينه«
اما اين بار، به همت حافظ موسوي، و به . ، و هم بعد از او)كندهنوز بر ادبيات فارسي سنگيني مي

ي ترين دلمشغلهكه بيش –به هر حال از اين كه آن سوي مرز . »كارنامه«اتكاء مسئوليت او در 
ام و ام را پنهـان نكـرده  ي من قرار گيرد، خوشـحالي ه و فضاي شعريدر جريان تجرب - من است

نظراني ام كه صاحبام و خواندهاز ايران، شنيده - ناخواسته –ي هاي دوريدر اين سال. كنمنمي
اين پرسش، . اندگاهي از من ياد كردهگَه... چون منوچهر آتشي، شمس لنگرودي، ناصر تقوايي، و

سكوت در مورد كسي . ها سپاسگزاري كنمي آنم گذاشته است تا از همهفرصت خوبي در اختيار
قدر اين سـكوت را  چه. رسداي دارد، خوشايند به نظر نميشدهي ديرينه و شناختهكه آن جا ريشه

وقتي به شهادت خود تو و ديگر كساني كه پيگير كارهاي ادبـي  . دانممانع موجود دامن زده، نمي
ي اين سـوي  ام كه آثارشان به فراواني در نشريات معتبر ادبيشاعراني بوده هستند، من از معدود

تر نهاد و مجمع فرهنگي بـوده  هاي دوري از ايران، در كمي سالمرز چاپ شده است، يا در طي
گونـه  چه. امي ايران گفتاري نداشتههاي ادبياست كه به مناسبت، در مورد ادبيات و يا شخصيت

  . كار، از چشم ياران قديم و جديدم در دياري كه دوستش دارم، پنهان مانده باشدشود اين همه مي
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) 42ي شماره(» كارنامه«ي نقد كوتاهي هم از حافظ موسوي در همان شماره:   تيره گل) 17
ي نظـر حـافظ موسـوي    درباره. در شعر تو به چاپ رسيده است ساخت ذهنيي زبان و بن درباره

  صحبتي داري؟ 
. و شــاعر خـوبي اســت   . محصــول بعـد از انقـالب   . حافظ موسـوي شاعر اســت  :ارخاكسـ

ي شـعرهاي او گويد شـعرهاي مرا به طور پراكنده خوانده اسـت، من مجموعهبرخالف او كه مي
ي تو، حافظ موسـوي كوشـيده اسـت    ي مورد اشارهدر نوشته. اماند، خواندهرا كه به دسـتم رسيده
هاي خود را از نسل ي خودش، پاسخ ِ پرسششعر من داشته باشد، و به گفتهكلنجاري صميمي با 

و «ي شـعرهاي  پس مستقيم و غيرمستقيم چرخشي در فضاي عمـومي . من در آن شعرها دريابد
هايي كه خـالف معيارهـا و   برَد، و با جنبههايي از آن راه مي به جنبه. كندمي» ي ديگرچند نقطه

از صميميت ديـدار ِ او در آن نوشـته،   . افتدمي در فاصلهي خودش، گفتهقياس اوست، باز هم به 
ام، روشن است كه سر ِ برخوردي و اگر در رابطه با پرسش تو خود را ملزم به پاسخ ديده. متشكرم

شايد اگر حافظ موسوي شاعر نبود، اگـر بـازار متفننـي بـا     . اي با آن صميميت ندارمبا او و فاصله
چـون   –هويـت  انگيزه و بيهاي بيسرزمين شعر، به راه نيافتاده بود، و اگر كتاب سردر ِ شعر، در

هاي اين سوي مرز را نيانباشته بود، از آن سوي مرز، پستوي كتابفروشي - رديفي از يك رونويسي
اي است ي حافظ موسوي، معرف نگرهاما چون ماحصل نوشته. دانستمتر ميخموشي را پسنديده

اي از شناخت شعر امروز ايران برشمرده شود، برد، و ظاهراٌ، بايد قاعدههويتي ميبي كه راه بر اين
ي گـي هم ريختهورزي با كلمه، بهاند و بسيار هم، كه شعر در خامگفته. با هم بر آن درنگي كنيم

 ي شعر درشود؛ با اين كه، هستيزبان، و يا بازي با معنايي كه موصوف به قصد است تعريف نمي
شود، آمد و شد خود را بـا جهـان   زبان است و زبان نيز با كلمه و معناهايي كه در آن بازنمايي مي

ي حذف سكوت، آن هم در ي شاعر در نقطهمعطوف به حس ِ جوشيده: زيرا شعر. كندروشن مي
ه از ي شعر است؛ ساختي خودگسترنده، و زباني برآمـد ريشه با نظام زبانيي ساختي همبازآفريني

يعني همان قـرار ِ مـألوفي كـه از ديربـاز ِ      .ي جامعهتاريخي/ ي فرهنگيزندگيفراز و فرودهاي 
- و. ي زمانه حك كرده استبه سينه - را شاعر گويممي –ي شعر، نام و نشان شاعر را شناسايي

شعري، خود  هاي پرطمطراقي نيز با دعاوينه، انبوهي آدم ِ دلبسته به اين نام و نشان، بر درگاهگر
- انگيـزه بيو  گوييپريشاني شعر، چرا كه در دستور ِ نانوشته. انداند، و ديده نشده، رفتهرا آويخته

ي شناخت زبان، به ويژه نقطـه . ، تحت هر درازنويسي و خودنمايي، راه به جايي نبرده استگويي
انديشه با زبان و شعور در زبان و . شاعر است يوظيفهپيوند آن با مردم و گستراندن آن در زمان، 

اي دارند، و شاعر اگر بود و نمود خـود را در ايـن دو ذات   اند،  سرشت و سرنوشت يگانههم تنيده
 وظيفه اش با ايني پيوند او با مردم، و توافق ِ ناگفتهسپرَد، نتيجهتنيده در جان خود، به زمانه مي

دهد، و به سـوداي شـورش در زبـان،    يك ميتئور/ ي انتزاعيآن كه تن به اين و آن گزاره. است
توجه بـه  بي –ي زبان كند، بر دستور و ساخت زيستيها را مثله ميكند، يعني واژهگرايي مياراده

شاعر و شعور و زبان و شـعر،  . كندي خود را قطع ميي شعريتازد، عاليق ِ زندهمي - كاركرد آن
شـعر، خـود درون   . ير اين و آن تـابلو جمـع شـوند   گسيخته نيستند تا به سادگي، زقطعاتي از هم

ي تابي بركنار نيست؛ كه تا بوده، ارتداد آشكاري بوده بر سلطهشاعر نيز از اين بي. اي داردشوريده
ي خود ي زبان زمانهمولوي دايره. اما اين شوريدن بر زبان نيست. شدهوهني كه بر انسان روا مي

انـدازي بـر   كند، شلنگتر نميدايره را كوچك. كندتر ميدم وسيعگسترد، پيوند شعر را با مررا مي
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وشي كه در سراي حافظ مقيد به قيودي نيست و سر از لحاف هيچ اقتداري آن تلخ. كندزبان نمي
فرايند آفرينش . كندي شعر ما را شيرين تر ميريزد، كام جهانيآورد، تهوع بر زبان نميبيرون نمي

گـي را  وجه فـارق ايـن دو شـوريده   . ست، جداستهانگرهو  خودنماييتابع  ، از كنشي كهدر زبان
ي ، اساسـاٌ از قاعـده  »گيانديشيدهپيش«ديگر اين كه، . انددوستان شاعر ِ من در آن سو درنيافته

، »گـي انديشيدهپيش«. اش چه باشد، ادبيات يا جز آنمهم نيست وظيفه. خيزدپذيري برميفرمان
شمرده شـوند، امـا در    يي است كه ممكن است صداي يك تشخيص شخصيهاريز نگرشخرده

ي بـزرگ  رفته، و به عنوان كارافزاري كه حوزهروند با متقضيات روز پيشژرفاي خود، هميشه هم
اي در جهـان  پـاره اين مقوله با منصور كـه بـر گلـيم   . اندمميزي به آن دامن زده، خودنمايي كرده

حـافظ  . خوانـد شعرش را در كالم ِ آزادي با مخاطب تقسيم كنـد، نمـي   و ، تا زندگيبسنده كرده
ي شعرهاي منصور خاكسار، ساختاري خطي، معقـول و منسـجم   ساختار كلي«: گويدموسوي مي

ساختاري كـه در  . كوشند دقيقاٌ سر جاي خودشان قرار بگيرندكه در آن هر يك از اجزاء مي. است
- پـيش «و اين شـايد از نـوعي   . باشيم Bد منتظر گفته شدن ِ گفته شود، بالفاصله باي Aآن، اگر 
و در جاي ديگر  ».بر خط سير ِ شعر، ناشي شده باشد» مفهوم«ي بالمنازع ، يا سلطه»گيانديشه

- از يك سو، ميدان ندادن به خود زبان كه بايد هـم » گراييمفهوم«رويكرد [...] « :گويدمقاله مي
اي كـه ايـن   قاعده. )80، ص 1383، تير ماه 43ي شماره امه،كارن( »[...]پاي شعر شورش كند 

ي شعر نيز قرار گرفته، ايـن  اي است كه اساس داوريچرخه از داوري بر شعر دارد، و بيانگر نگره
حافظ موسوي، براي . است» شعر«نبود شورش در زبان، تخطي از ) 2گرايي و مفهوم) 1: است كه

- مـن  هـاي ، كـه از سـازه   Bو  Aيه كرده است، مشـتمل بـر   ي خود جدولي نيز تهاثبات داوري
بـه يكـي از شـعرهاي مـن، كـه      . اسـت » تخطي«ي همان نگره براي نشان دادن آن درآوردي

  :اي شده است، نگاه كنيممشمول چنين داوري
ها رديف زباله./ اماز پارك نزديكم سردرآورده/ و سرراست/ امگرفته/ دليل همگاه كه بي/ شب
خواستم راهم را / يك شب./ هاستو ماه كه لوليده در زباله/ درآميخته با بوي علف/ پر/ امرا ديده

و صبح ./ كندآن سوتر چه فرقي با اين جا مي/ و فكر كردم/ نرفته  برگشتم - اما رفته/ عوض كنم
 .كنـد مي ها جداماه را از زباله/ با دقت،/ سال مردي كههاي ميانهبه دست/ امخيره شده/ روز بعد،

هاي محسوس در اين شعر، سـر  از بيان كنش )39تا  37، صص 2004،ي ديگرو چند نقطه(
اش را قلمرو حسي چرايي. كندتر ميي آن، اتفاق ِ ديده شده را چند سويهزنم، كه ديد درونيبازمي

ز جـز  ي طبيعت شعري را هيچ چيشناسيي آشكار و پنهان من بايد پاسخ دهد، كه روانو زندگي
. گيردي تأثيرگذار بر هم، بار ميهاي ذهنيهايي كه از فراوان فراوردهكند؛ انگيزهها باز نميانگيزه

. انگيزه نيست، و قطعاٌ مفهومي آن را برانگيخته است ي شعرهاي من، بيشعر ياد شده، چون همه
زء بـه جـزء آن در   كند و جـ شعري كه، در كلمه خود را تكرار نمي) مفهوم چيست؟اصالٌ شعر بي(

ي آن، عناصر ِ دور و نزديك شعر را، نه بـه صـورت   نظام زباني. شوندتر محو ميهايي وسيعدايره
مگـر از بيـرون شـعر،    . كه اگر كسي چنين بگويد، از الفباي تشخيص شعري به دور است(خطي 
ايـن شـعر،   .است اي بين جزء و كل قرار دادهي مكاشفه، بلكه در يك رابطه)بافي كرده باشدنگره

از  آنـي شود كه حسي محسـوس، در  عكسي معطوف مي/ مانند ديگر شعرهاي آن دفتر، به گزاره
اگر بخواهيم تصادفي از اين دسـت را در گـذر معينـي    . همين. چشم، بر آن انگشت گذاشته است

ِ  عكـس / كانون ِ كاوش ِ اين گـزاره : گويندهاي دراز من ميي سالي شعريتبيين كنيم، تجربه
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دهـد؛ كـه قـانون ِ    ي حافظ موسوي در زبان، پاسخ نميي مورد عالقهي شورشيحسي را، نگره
مـن بـه   . ي نسل مرا، نقطه به نقطه، تاريخي متفـاوت نگاشـته اسـت   ي شعريي تجربهنانوشته

اي در پي ، قطعهي شورشينگرهي فقط از پيشنهاددهنده. كنمشعرهاي حافظ موسوي اشاره نمي
ي شعر امروز ايران گوييكه به پريشان –ي اين بحث به دليل محدوديت كار، از ادامه آورم ومي

- در مي  - طلبدوگويي دراز مدت و سالم و صميمي را ميگردد و در عين حال ضرورت گفتبرمي
  :  گذرم

ي قـولنج كلمـه  / زيباسـت فصـل كبـوتر بـه چابهـار     / روانََدمي/ مردي هماره مرا به بوي تو
يـك  / رواند حاال نگو كه شهر مرا آفتاب مي/ رسدي است كه در نخاع شعر به قنداق ميپيچاپيچ
از شـعر   6ي رضـا براهنـي، قطعـه   ( .خواهـد شخصاٌ مرا نمـي /  مرا به او بخواهانيد/ رواندزن نمي

  يدر مجموعـه ي نو بـراي رؤيـا و عروسـي و مـرگ،     شكستن در چهارده قطعه«
  )91، ص1374ر مركز، نش: تهرانها، خطاب به پروانه

ي شـورش در زبـان،   پردازان مقولههاي ديگري از ديگر نگرهتوانيد و مختاريد نمونهشما مي
شكسـتن در  « يرا برگزينيـد و در مجموعـه  ... جنابان يداهللا رؤيايي، علي باباچاهي، و  چون عالي

كنيـد؛ آب از آب   6ي ي شمارهجايگزين قطعه» ي مرگي نو براي رؤيا و عروسيچهارده قطعه
نـاگفتني اســت كـه صـميميت و     .  شـودخورد و در اصل موضوع تغييري حاصل نميتكان نمي

ي دوستاني كـه  هاي مشخص را درخواست كرده است، وگرنه، همهصـراحت در بحث اين اشاره
  .ي حرمت من قرار دارندنامشان را آوردم، در حوزه

و » تبعيـد «هاي ي برون مرزي در مورد شناسهادبيداني كه بين كارورزان مي:  تيره گل) 18
ي چاپ كني؟  چرا؟ نظرت دربارهتو كدام شناسه را تأييد مي. اختالف نظر وجود دارد» مهاجرت«

  آثار برون مرزي در ايران چيست؟ 
، تمايزش در »تبعيد«ي شناسه. هاي خود را دارندهر يك از اين  دو شناسه ويژگي: خاكسار
خاطر جدا شدن از خاك، و كنش براي پاكيزه ي تبعيدي است بهبيم و اميد درونيي ناگزيري

ادبيات . ، كه در تنگناي اين ناگزيري نيست»مهاجرت«ديدن ِ آزادي؛ يعني صورت معكوسـي از  
- هاي موانع آزادي، در سالي هر دو گروه را، درشناخت ريشهي درونيو عالئق آن، اما، مكاشفه

ي فرهنگي هاي كهنهم نزديك كرده است، و كار مشتركي كه در باز كردن ِ گرههاي اخير به ه
مـن ِ . ي خوشـايندي آفـريده اسـتانـد، خويشـاونديبه عهده گـرفتـه - در تاختن به تابوها –

ي چاپ آثار برون مرزي در ايران، درباره. كنم، اين تشـخص مشـتـرك را تأييــد ميتبعيـدي
تخوش مميزي نشوند و به آزادي، آن چه هست به دسـت مردم برسـد، چه كار اگر اين آثار دس

اما اگر چاپ اثري، با . كنمهـر اتفاقي از اين دسـت را تأييد و ترغيب مي. اي اسـتخجسته
ي همان ي مميزي صورت گرفته باشد، تسـليم شدن نويسـنده را به آن، كمك به ادامهمداخله
  .دانممي - هاستزي، كارگزار آنكه اختناق و ممي – تابوها
ي تفاوت بين ادبيات  برون مـرزي بـا ادبيـات    )ها(ترين شاخصهبه نظر تو مهم:  تيره گل) 19

، البته، شـعر و داسـتان و نقـد    »ادبيات«درون مرزي، در اين مقطع زماني، كدام است؟ منظورم از 
  . ادبي است
- ام، تا حدي برداشتهايت دادهده به پرسشپرهايي كه بيكنم در كليت پاسخفكر مي :خاكسار

اما در پاسخ مشخص به اين پرسـش  . اممان گفتهي ادبيي داد و ستد دو نيمههاي خود را درباره
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- انداز پرسويهي بيروني ادبيات ما، در شعر و داستان و نقد ادبي، اكنون چشمبايد بگويم كه تجربه
كه ذهنيت موجـود   –مرزي ي ادبيات درونكاريدر قياس با محافظه. اي به جهان گشوده است
بخش بيروني، فصـل    - كندتري را تداعي ميهاي كهنهي تاريخي، دورهدر آثار، گاه از نظر توالي

ي منتقدي چون تـو روي برآمـد آثـار، در    مطمئنم كه درنگ پژوهشي. اي را دامن زده استزنده
كنـد و مـن   تـر مـي  ، فراخناي اين گفته را روشني شعر، داستان، و نقد، و ديگر آثار هنريمقوله

- ي اخير، در اين محدوده از گفـت ي كارهاي انجام شده در خارج در دو دههضرورتي به يادآوري
اين . گذرمكنم و مياما به تنها چيزي كه به نظرم اساس اين تمايز است، اشاره مي. بينموگو نمي

- ال روزآمد ادبيات بيروني است، كه در برابر دروني فعال و در عين حتمايز، همان جوهر دروني
هاي فرهنگي، و داوريي دروني، به طور نسبي از ذهنيتي رها شده از پيشو نگاه منفعل نيمه مايه

ي اين نيمه، در آثار ادبي، آن چنان گشوده اسـت و  هاي عموميپارك. دهدوجوگر خبر ميجست
تاب عريان كرده است، كه در هيچ مقطعـي از تـاريخ، حتـا    ذهن و اندام آدمي را چنان در برابر آف

- اي دلپذير و انديشهاي نداده است؛ خصيصهي ما، تن به چنين نافرماني و آزادبينيادبيات جداشده
اي ي خودويژهي ادبيمنديي هنري منتزع نيست و از نظامشناختيبرانگيز، كه از كاركرد زيبايي

- زمانـه مـي  » ي مكتوبنشانه«اكتاويو پاز، ادبيات را ( ي كه »بي مكتونشانه«برخوردار است؛ 
تر و الجزاير نامتصل، هر چه بيشي آن از گوشه و كنار اين مجمعهاي آزاد و بالنده، اگر پاره)خواند
تر مجموع شود، و اگر مجموعه، با دقت و ريزبيني مورد مطالعه قرار گيرد، تصوير بزرگ اين بيش

ي ما، بـراي بـرون رفـت از تنگناهـاي     ي درونينيمه. گذاردتر به نمايش ميقحضور زنده را دقي
نگرشـي، جـز ايـن كـه ايـن       ي خود، و غلبه بر تكرار و اسارت خود در اين و آن گريزگاهتاريخي

در  –ادبيـات مـا   . ي خود دريابد، گزيري نداردي بيرونيزالليت عيني از جهان را در پيوند با نيمه
و مميزي، در هر قالبي كه بر آن بتازد، و فضـاي ديـد آن را كوچـك و    . ده استزسنت - فرهنگ
  .همين. كشدجان، سربرميي اين فرهنگ سختي كهنهتر كند، از درونهكوچك

ي كـانون  نامـه «ي مجيـد نفيسـي، پـنج شـماره از دفترهـاي      تو با همكـاري :  تيره گل) 25
ي چنـين، مسـئوليت بخـش شـعر نشـريه     هم. ايهرا ويراستاري كرد» نويسندگان ايران در تبعيد

تواني بگويي كه  در انتخاب اثر براي مي. به عهده داري) باز به همراهي مجيد نفيسي(را » آرش«
  اين دو نشريه چه معيارهايي را در نظر داري؟

اي در نظـر  ي نقاطي كه با ما در ارتباط هستند، سـهميه چون براي همه. ساده بگويم: خاكسار
- كنيم؛ فيجدا مي) هازيستگاه شاعران آن(ايم، اول شعرهاي رسيده را بر اساس  جغرافيايي هگرفت

اي كه به كار اين نيمه داريم؛ و بعد، در پيوند با درون مرز و عالقه.... المثل، اروپا، امريكا، كانادا و 
اوليه هستند؛ تا بعد  ها معيارهاياين. بعد، اهميتي كه براي شاعران و نويسندگانِ زن قائل هستيم

ي كانون نويسندگان ايران در تبعيـد و  به اين ترتيب است  كه نامه. برسيم به كيفيت هر تك اثر
.  شـود منـد مـي  آرش، از شاعران داخل و خارج، زن و مرد، و شناخته شده يا در آغاز تجربه، بهـره 

 - 2خت نوي داشته باشند؛ سا - 1: شود كه شعرهاي اثر نيز بر اين اساس انجام ميگزينش كيفي
و بعد روي همين اساس ِ .   گي داشته باشندپارچهانسجام و يك - 3ها باشد؛ اي در آنتخيل تازه

زنيم تا همديگر را راضـي  ها سر و كله ميام مجيد نفيسي، ساعتگزينشي، من و دوست گرانمايه
شود، از پذيرش هر دوي ما اپ ميبنابراين، هر آن چه كه با مسئوليت ما در اين دو رسانه چ. كنيم

  . گذشته است
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ي هنگفتي كه براي اين پرسش و پاسخ به خرج جناب خاكسار، به خاطر وقت و انرژي: تيره گل
  .  گذاشتيد، از شما سپاسگزارم

كوشيدم در پاسخ، . رو بودماي روبههاي دشوار و همه سويهوگو، با پرسشدر اين گفت: خاكسار
از تو . هاي زمانه اضافه نكنماي بر گرهدانم، صادق و صميمي باشم، و گرهمي به همان اندازه كه

كـنم؛ و نيـز از   اي كه در طي كار به خرج دادي تشكر ميها و بردباريبه خاطر طرح اين پرسش
  . كنند، ممنونمكساني كه زحمت خواندن اين متن بلند را به خود هموار مي

 

 

 

 

  تان، شعر، نقد و پژوهشي رمان، داس هاي ويژه شماره
  ي جنگ زمان در مجموعه

در ايران و بيرون از  زبان هاي فارسي از آن جا كه وضعيت نشر و پخش كتاب
هاي داستان،  كوشد مجموعه ايران بسيار نا به سامان است، جنگ زمان مي

هاي نقد، رمان و  نامه، مجموعه هاي نمايش هاي شعر، مجموعه مجموعه
رت مستقل با مشاركت و همكاري نويسندگان و شاعران ها را، به صو پژوهش

  .منتشر و پخش كند
 

  مندان به اين همكاري صاحبان اثر و عالقه
  :هاي زير تماس بگيرند توانند با نشاني مي

   0047 41 33 69 07: تلفن
mansourkoushan@yahoo.no  
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   رانيا سندگانيكانون نو ي هيانيب

 در سوگ منصور خاكسار

 ياست، حت ياز زندگ ياثرگذار ي ، پاره مرگ«
 ياريبس ييِنها رشِيچون پذ دياين شياگر بهنگام پ

  »...از آرزومندان جهان است
 منصور خاكسار كالم نيآخر از

بار منصور خاكسار،  از مرگ اندوه يبهت و ناباور با
و مبارز  ران،يا نسندگايكانون نو يميعضو قد

 كايكه در آمر استيفرهنگ و س يها عرصه يميقد
كه او،  يمرگ م؛يداد باخبر شد انيخود پا يبه زندگ

كه از خود به جا  يكوتاه ي نوشته بنا به دست
 هانهو آگا ده،يشيآن اند ي»چرا«گذاشته، به 

نوشته  دست نيواپس نيمنصور در ا. است دهيبرگز
 يكُشنده به سال يدرد" از» كالم آخر«عنوانِ  ريز

. است داده يكه او را آزار م ديگو يسخن م "كينزد
 نيدرد كُشنده هر چه بوده باشد، آخر نياما ا
 يكسان. كرده است زيبوده كه ظرف را لبر يي قطره

داشتند اندوه  ييشناآ كيكه با منصور خاكسار از نزد
را كه  يرساليد ي و بغض فروخورده يانسان قيعم

ساكت او  تيه آرام و محجوب و شخصدر پسِ چهر
كه  يبغض و اندوه شناختند؛ يم يخوب پنهان بود به
مردم جامعه ما در  يبار زندگ محنت طيبازتاب شرا

 يهمه، او كه با آرزو نيبا ا. جان حساس او بود
 نيدر سرزم يو شاد يآزاد نِدرخشا ديتابش خورش

بود و  يزندگ گر شيخود، با ما وداع كرده است ستا
آن از  ي پاك كردن چهره يو مبارزه برا يبه زندگ

اما . داشت قيعم ياعتقاد ها يو پلشت ها يزشت
از آن كه  شيپ"گونه،  نياز ا يانتخاب مرگ

كه  دهد ينشان م يروشن ، به"آورد سر بر يدرماندگ
بدون هدف و مبارزه در راه آن  زين ار ياو زندگ

 .دانست يم يمعن يب

خود را در  يزندگ ي كه همه يگونه انسان چه اما،
كرده است  يآزاد و عادالنه سپر يي جامعه جاديراه ا

و مرگ را  شود يمتوقف م يي ناگهان در نقطه
 يگريد يها مرگ و مرگ نيا يمعما ند؟يگز يبرم
كه  ستين يي معاصر ما مسئله خيدست در تار نياز ا
معماگونه  رگم نيما ا. بتوان از آن گذشت يراحت به
 ليبه آن و دال ندهيتا آ ميكن يم خيتار ميقدت زيرا ن
عامل مهم در وقوع  كياما در نقش  شد؛يانديآن ب

و آن اجبار به  ميندار ديمرگ دردناك ترد نيا
  .است ديدر تبع يزندگ

 يميعضو قد نيفقدان ا رانيا سندگانينو كانون
 ميعباس و نس ژهيو خود را به خانواده خاكسار به

 يو ادب يجامعه فرهنگ خاكسار برادران او، به
  .ديگو يم تياو تسل ياسيرزمان س مستقل، و به هم

 !باد ندهيپا ادگارانشيو  يگرام ادشي

  89 نيفرورد 13 رانيا سندگانينو كانون
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  در تبعيد باد ي دل ديوانه
  درگذشت شاعر معاصر، منصور خاكسار

  
با نهايت تأسف، جامعه ادبي، فرهنگي و سياسي 

نويسنده و شاعري توانا و انسان  يگربار د ايرانيان،
منصور خاكسار، شاعر . واالي ديگري را از دست داد

تبعيدي، كه شعرش با زندگي عجين شده بود، در 
، برابر با 2010مرگي خودخواسته، در هيجدهم مارس 

با خانواده، دوستان و  ،1388بيست و هفتم اسفند 
به عالقمندانش وداع گفت و در فقدان خود همگي را 

  .بهت و اندوهي عميق فروبرد
 ساله اش، 71خاكسار، در سال هاي عمده عمر 

عنوان شكننده  حضور اجتماعي هنر، به  به  همواره
عنوان صدايي براي كساني كه  سكوت رسمي، به 

عنوان حقّي انساني  صدايشان ناشنوده شده است و به
به همين دليل شعر . شود، ايمان داشت كه با او زاده مي

    . هرگز زينت بخش مجلس هيچ قدرتي نگرديد او
گرچه بخش مهمي از زندگي منصور خاكسار در 

سياسي، دستگيري و شكنجه  - فعاليت هاي اجتماعي
در زندان هاي شاه و خميني گذشت و بخشي ديگر نيز 
از گزند زندگي در تبعيد، مصون نماند، اما طي چهار 

اف از دهه نوشتن و سرايش شعر، آثارش آينه اي شف
عواطف انساني و مايه گرفته از ذهنيتي خالق و نوجو و 
سرشار از دوست داشتن، احترام به شأن آدمي و 

  .ستايش زيبايي بوده است
منصور خاكسار، پس از چند سال زيستن در اروپا،  

، به آمريكا آمد و در شهر لس آنجلس 1990به سال 
 او از اعضاء قديمي كانون نويسندگان. اقامت گزيد

ايران و همچنين كانون نويسندگان ايران در تبعيد بود، 
و از ياران هميشگي گروه ادبي دفترهاي شنبه در لس 

  . آنجلس بشمار مي رفت
از منصور خاكسار سيزده مجموعه شعر به نام هاي  
كارنامه خون، حيدر و انقالب، شراره هاي شب، 
سرزمين شاعر، با طره دانش عشق، و قصيده سفري در 

ي ، آنسوتا اين نقطه، لس آنجلسي ها به فارسي و  مه،
به دو زبان با آن نقطه،  وبرهنگي، و چند  نقطه ديگر، 

از جمله كارهاي . فارسي و انگليسي منتشر شده است
گفتارهاي پراكنده  آماده چاپ او كتاب دو جلدي 

 گفتگويي بلند با عنوان پيرامون شعر و ادبيات مهاجرت، 
از  و مجموعه شعرينديشيده ام من هرگز به سكوت ن

است كه كتاب آخر به چاپ سپرده شده  سحرخيزان
  . است

همچنين منصور خاكسار همراه با ناصر تقوائي، در 
، در ايران، سردبيري نشريه ادبي 1340سال هاي دهه 

نشريه اي كه . را به عهده داشتهنر و ادبيات جنوب 
عران هشت شماره از آن منتشر شد و نويسندگان و شا

خاكسار در تبعيد . صاحب نام با آن همكاري مي كردند
صفحه شعر نشريه نيز، همراه با مجيد نفيسي، ويراستار 

آرش و هشت شماره از دفترهاي كانون نويسندگان 
   .ايران در تبعيد بود

ما امضاء كنندگان زير درگذشت شاعر توانا و انسان 
 خاكسار،فرهيخته، منصور خاكسار را به خانواده محترم 

دختران برومندش و بويژه به برادر و همراه  به همسر و
و همرزم او، نويسنده ارزشمند معاصر، آقاي نسيم 
خاكسار، و همچنين به ياران و دوستان، و عالقمندان 
  .شعرش تسليت مي گوئيم و يادش را گرامي مي داريم

اي كه همواره ميان گور و ماه  بگذار رونده"
ر پوستي بازيافته درنگ كند، مگر سرگردان بوده است ب

  ".به رازي پي ببرد
 از اين نقطهبر گرفته از پيش گفت مجموعه شعر 

  از منصور خاكسار
  

  اسامي امضاء كنندگان به ترتيب حروف الفبا 
عسگر . گيل آوائي. علي آشوري. مريم آذر. سرژ آراكلي

. محمد ارسي. پگاه احمدي. ياشار احد صارمي. آهنين
. يفودابه اشرس. مهدي استعدادي شاد. پور بيژن اسدي 

. شايان افشار. هلن افشان . رضا اغنمي. مهدي اصالني
منيره . خسرو باقرپور. الهه اماني. نسرين الماسي

شهال . فرزين بوستجاني. رضا براهني. برادران
محمود . كيخسرو بهروزي. مازيار بهروز. بهاردوست
قاسم بيك . ينيلوفر بيضاي. بيژن بيجاري. بهروزيان

. سيروس بينا. روشنك بيگناه . ماري بيك زاده . زاده 
. ناصر پاكدامن. شهرنوش پارسي پور . كوشيار پارسي 

محمد جاللي . مليحه تيره گل. نيره توحيدي. ف تابان
علي اصغر حاج سيد . جمشيد چالنگي ) . سحر( 

. علي حسيني. محسن حسام. حسن حسام . جوادي
فيروزه . حميد حميدي. اد حقيقيمهرد. تراب حقشناس

وازريك . اسماعيل خويي. كريم خوشاب. خطيبي
آزاده . شيرين دخت دقيقيان. تورج دريايي. درساهاكيان

حسين دولت . جليل دوستخواه. خسرو دوامي. دواچي
حميد رضا . ناصر رحماني نژاد. منوچهر راستا. آبادي
فضل اهللا . نظام ركني. ريموند رخشاني.  رحيمي

. ناصر زراعتي. مهناز روشنگر. مجيد روشنگر. حانيرو
. شهرزاد سپانلو. آذر زهرابي. عليرضا زرين. حسن زرهي

اسد . فرامرز سليماني. بهمن سقايي. اكبر سردوزامي
. ناصر شاهين پر. نوشين شاهرخي. علي شاكري. سيف

. فريده شعبانفر. حسين شرنگ. مسعود شب افروز
. حماد شيباني. هالپورپروين ش. محمد علي شكيبايي

عباس . جهانگير صداقت فر. فريدا صبا. بهروز شيدا
. فرح طاهري. عباس صفاري. فريبا صديقيم. صدرائي

. سياووش عبقري. شجاع عادل. زاده عليرضا طبيب
رضا عالمه . عزيز عطائي. بتول عزيز پور. شهال عبقري
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. محمد غروي. محمود عنايت. كاظم علمداري. زاده

. آزاده فرهمند. كيوان فتوحي. محسينيداوود غال
محمود . مهدي فالحتي. ثريا فالح . اميرعلي فصيحي

پرويز قليچ . محسن قائم مقام. كامبيز قائم مقام. فلكي
. زيبا كرباسي. مهتاب كرانشه. الهام قيطانچي. خاني

بهزاد .  احمد كريمي حكاك. مهناز كريمي. عزيز كرملو
ژينوس . نوچهر كهنم. منصور كوشان. پور كشميري

علي . رضا گوهرزاد . عزت گوشه گير. علي كيافر. كيافر
آزاد . شيدا محمدي. هدايت متين دفتري. ليمونادي
علي مسعودي . مهرنوش مزارعي. رضا مرزبان. مراديان

نجمه . پور شهريار مندني. رضا معيني. پروين ملك. نيا
شكوه . اردشير مهرداد . ناصر مهاجر. موسوي
فرزانه . فيروزه ميزاني. مؤدب ميرعاليي. يميرزادگ
مينا . شيدا نبوي. هادي ناصري. باقر مومني. ميالني
. خان اعظم نوراله. كار مسعود نقره. مجيد نفيسي. نراقي

عال  پروانه نوري. عال وريپرتو ن. عال اسماعيل نوري
اصغر . بهمن نيرومند. آذر حسين نوش). قائم مقام(

ود محم. عباس هاشمي. هزاد پيمان وهاب. واقدي
. الهام يعقوبيان. يزداني كوروش. هنگامه هويدا. هاشمي

   .ايرج يمين اسفندياري. محسن يلفاني
  

  :كانون ها و مؤسسات همراه
كانون  - گروه ادبي دفترهاي شنبه  - تلويزيون ايرانيان 

كانون  - ) شاخه لس آنجلس(نويسندگان در تبعيد 
 - و هنر فرزنو  كانون فرهنگ - سخن در لس آنجلس 

بنياد اسماعيل  - انجمن سخن در شمال كاليفرنيا 
در  "مادران عزادار ايران"حاميان  - خويي در اتالنتا 

نشريه اينترنتي  - نشريه شهروند كانادا  - لس آنجلس 
  نشريه اينترنتي اخبار روز  - سكوالريسم نو 
، به مناسبت سالگرد مشروطيت 2009در هشتم اوت 
ه دعوت كانون فرهنگ و هنر فرزنو منصور خاكسار، ب

در شمال كاليفرنيا، در برنامه سخنراني و شعرخواني 
لينك زير بخش كوتاهي از شعرخواني او . شركت كرد

 .را در اين برنامه نشان مي دهد
h p://www.youtube.com/watch?v=cixC5RHOv3M 

لينك جديدي از شعر خواني منصور خاكسار كه به 
در لس آنجلس،  "ران عزادار ايرانماد"دعوت حاميان 

  در برنامه شركت كرده بود 
h p://www.youtube.com/watch?v=n_3eqvWyGGU       

  

  
  
  
  

  پيام تسليت 
جمعي از شاعران و نويسندگان و 

دوستان به مناسبت درگذشت 
  :منصور خاكسار

  
گذشت منصور خاكسار، شاعر و فعال سياسي  خبر در

د و غربت ناخواسته، در سرشناس كشورمان در تبعي
، اهالي قلم و جامعه 1388واپسين روزهاي سال 

  .روشنفكري ايران را عميقاً متأثر كرد 
وار  منصور خاكسار متعلق به نسلي بود كه ققنوس

از ميان خاكستر جنبش ملي ايران در دهه سي سر 
و  40برآورد، در حماسه ي خونين مبارزات دهه هاي 

و سركوب هاي وحشيانه  باليد، طوفان انقالب 50
را پشت سر گذاشت و به رغم همه ي  60دهه ي 

شكست ها و تلخ كامي ها به آرمان هاي واالي 
ار را به بما اين ضايعه اسف. انساني خود وفادار ماند

مان اين شاعر خانواده، دوستان، همفكران و هم كال
خواه به ويژه به برادران ارجمندش  و روشنفكر آزادي

خاكسار تسليت ... عباس و ماشاا –م نسي –ناصر 
  .يادش گرامي باد     .گوييم  مي

دعلي سپانلو، مديا كاشيگر، ، محمزاده فرخنده حاجي
سلطاني، كريم بهروز،  عبدالعلي عظيمي، پيمان

رضا بهنام،  ابراهيم يزداني، علياله اسماعيلي،  فتح
ره رضايي، بكتاش اسن صفدري، صبا صفدري، بهح

ين، مهرداد فالح، رضا آبت وي، عليآبتين، مهين خدي
ر، علي قنبري، محمدشمس ف هوشيار انصاري

لنگرودي، حافظ موسوي، سيدعلي صالحي، سيمين 
بهبهاني، مجيد فروتن، جواد مجابي، شمس آقاجاني، 

اسدي، محمد  يم خليلي، حسن آقايي، حسنعظ
بهارلو، مقصود اميني، محمد داودي، ناصر يوسفي، 

نكار، برقشي، رحيم ملكي، روجا چمامير برقشي، اميد 
زي، هوشنگ نا محمد قاسمي، شيرخان غنچه

ي، جمشيد چالنگي، علي باباچاهي، ياسمن نراق
رهاد صمدي، احمد ساز، ف منصوري، احمد چيت

احمد پور، بهرام فرهنگ،  نصرآبادي، علي اسكندري
اخوت، محمدرحيم اخوت، يارعلي پورمقدم، 

، خشايار فهيمي، محمدرضا صفدري، داريوش كيارس
شاه مولوي، مظاهر شهامت، داريوش معمار، عزت يلع

نژاد،  سنييري، طال حقاسمي، فرامرز سدهي، ناهيد كي
باس مخبر، عمهسا محبعلي، محمدرضا پورجعفري، 

اشرف درويشيان، محمد  شهاب مقربين، علي
   .محمدعلي، محمود نيكبخت
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