یک .ج$ناب آق$ای راد! م$ا نخس$تینب$ار ب$ا ان$تشار کتاب »کّلهَق$ن« ب$ا ش$ما
آش$نا ش$دیم؛ کتابی که مج$موع$های اس$ت از واژهه$ا و اص$طالح$ات مح$لی
کرم$ان ،در ق$ال$ب ش$عره$ایی ط$نزآمیز ب$ا گ$ویش کرم$انی ،ه$مراه ب$ا ش$رح و
ت$وضیح .چ$اپ اول این کتاب در س$ال  1387در کرم$ان منتش$ر ش$د و
یاش س$اکِن کان$اداس$ت .چ$ه ش$د
ف کرم$ان 
در ه$مان ایام شنیدیم که م$ؤلِ $
که دور از زادگ$ $اهت$ $ان ب$ $ه فکر ل$ $هجۀ کرم$ $انی اف$ $تادید و تصمیم گ$ $رفتید
»کّلهَقن« را منتشر کنید؟
م$ $ $ن در یکی از م$ $ $قدم$ $ $هه$ $ $ای »کلهق$ $ $ن« اش$ $ $ارهکردهام که این اش$ $ $عار
گ $فتگوه $اییاس $ت که ب $ا اوه $امم دارم! گ $ویا ویتگناش $تاین ان $دیشیدن را
یدانس$ $ته اس$ $ت! ال$ $بته م$ $ن ع$ $موم$ $ا س$ $رم از
س$ $خنگ$ $فنت ب$ $ا خ$ $ویش م 
ی نیمهمشکوک را خیلی
یآید ولی این ج$مله ِ
ی ف$الس$فه درمن 
ته$ا ِ
ص$حب 
یزمن اح$ $ $ $سا ِ
س
فم 
تدارم ،چ$ $ $ $ون وقتی دارم ب$ $ $ $ا خ$ $ $ $ودم ح$ $ $ $ر 
دوس $ $ $ $
یبگیرید ح $اص $لش
یکنم .ش $ما اگ$ر اوه$ام$تان را ج ّ$د 
ان $دیشمندب $ودن م 
جدرج$ه
یوپ$ن 
یس 
ی م$نها ِ
یکنید ب$روید ت$وی س$رم$ا ِ
یش$ود »کلهق$ن« ب$اورمن 
م 
س $وارِ ات $وب $وس ب $شوید ببینم ه $نوز ننشس $ته و کاله و ش $ال و دس $تکش و
یافتید؟ ش$ما فکرمیکنید
عینک و ِه$دب$ندت$ان را ب$ازنکرده یاِد م$ادرت$ان من 
یآیند.
این خ$ویشان و دوس$تان و ه$مسایهه$ا ب$ا چ$ه ل$هجهای ب$ه س$راِغ آدم م 
ش او ه$م
ی کسی مّ$هم ب$اش$د م$طمئنب$اشید گ$وی ِ
اگ$ر یاِد یک رفیقی ب$را ِ
ه$مراهِ یادش میآید .ور ت$و شه$ریس$ت پ$راز دول$خ و خ$اک … پ$ررفیقان و
عزیزان ور من
دو» .کّلهَق$ن« -اگ$ر اش$تباه نکنم -ت$اکنون ب$ه چ$اپ پنج$م رسیده اس$ت و
یه$ای ف$راگیر در ج$ام$عۀ
بن$خوان 
بنخ$ریدنه$ا و کتا 
این ،در روزگ$اِر کتا 

یه$ای ف$راگیر در ج$ام$عۀ
بن$خوان 
بنخ$ریدنه$ا و کتا 
این ،در روزگ$اِر کتا 
م$ا ،خ$بر بسیار خ$وبی اس$ت .ع$لت این اس$تقبال را چ$ه میدانید؟ ت$وج$ه
ش$ما ب$ه ل$هجۀ کرم$انی از س$ویی ،و به$رهگیری از زب$ان ط$نز از س$وی دیگر،
چهقدر در توفیق این کتاب سهم داشته است؟
خ $وب وقتی که از این ط $رف ش $ما صمیمّیت داش $تهب $اشی م $خاط $ب ه $م
ب$رخ$وردِ صمیمان$ه میکند .م$ن فکر میکنم اق$بال نس$بت ب$ه »کلهق$ن« دو
نکه :ب$ $ه ق$ $وِل خ$ $ودم$ $ان » َش$ $ری که ِن$ $داره
دلیل داش$ $ته اس$ $ت .یکی ای 
ت دیگر ج$ای چنین کتابی
یگ$ن ع$بُدلکریم« ب$ه ع$بار ِ
شسفید ب$ه ُب$ز م 
ری 
یش $دهاس $ت .این ش $ان $سِ م $ن ب $ود که ب $ه
خ $الی ب $وده و نیازش اح $ساس م 
م$وق$ع اق$دام کردم وگ$رن$ه اآلن خیلیه$ا مح$لی مین$ویسند و میس$رایند که
نکه م $ن کرم $ان ن $بودم و ش $عرم از راِه دور
از م $ن ه $م به $تر اس $ت .دوم ای 
یه$ $ا ایجاد
س دل$ $سوزی در میاِن همشه$ $ر 
یآم$ $د و خ$ $ودب$ $خود یک حِ $ $
م 
یش$د که » ایَنم دیون$هِش$ده ب$دبختی!« یادم$ان ب$اش$د که همینکه خ$واج$و
م 
یها کافی بود که بسراییم:
ی ما کرمان 
هلل کبِر شیراز دفن شد برا ِ
گ ا ا
در تن ِ
ی کرمانی به شیراز … .به تنگ افتاده است اهلل اکبر
ن خواجو ِ
ت ِ
ان$گار کلمهه$ای »ت$نگ« و »اهلل اکبر« ب$ه زب$اِن رم$ز و اش$اره ب$ه م$ا از ُغ$رب$ت
یگ$ویند  .این ح$س همیشه در م$ا ب$وده و هس$ت
یه$ای خ$واج$وم 
و ت$نهای 
که هر کس از کرمان برود نالهاش سوزناک و شنیدنی است.
س$ه .ش$ما ب$عد از »کلهق$ن« ،کتاب ش$عر »ق$نداشکن« و مج$موعۀ داس$تان
یرم$ضون« را ه$م در همین ح$وزه منتش$ر کردید؛ ه$ر دو کتاب
کوت$اه »دای 
ب$ا ه$مان دو ویژگی؛ گ$ویش ب$ومی کرم$ان و زب$ان شیرین ط$نز .درب$ارۀ این
دو کتاب هم بگویید.
ب$له همینطور اس$ت .ب$عد از م$وفقیّتِ »کلهق$ن« ب$ه ق$ولِ خ$ودم$ون »ب$اورم

ب$له همینطور اس$ت .ب$عد از م$وفقیّتِ »کلهق$ن« ب$ه ق$ولِ خ$ودم$ون »ب$اورم
ش$د« و این ال$بته ه$م خ$وب اس$ت و ه$م ب$د .اج$ازه ب$دهید همینج$ا یک
ن$قدِ روان$شناختی از کرم$انیان بکنم .یک ج$لوه از شخصیتِ م$ا -اگ$ر ب$ا
م$ن م$واف$قب$اشید» -ظ$اه$ر س$تیزی« اس$ت! یک کوششی در بیِن م$ا هس$ت
که ب$ه ن$حِو خیلی م$اه$ران$های ظ$اه$رم$ان را تخ$ریب کنیم ،از س$خنگ$فنت
بگیرید ت $ $ا س $ $رووض ِ$ $ع خ $ $ودم $ $ان ت $ $ا خ $ $ان $ $ه و م $ $اشینمان .این ال $ $بته از
ه $وش $مندیِ م $اس $ت چ $ون نتیجهاش این میش $ود که ت $وق $عِ دیگران را در
یش$ود که ب$ه م$حض اینکه
یدهیم و ب$از نتیجهاش این م 
م$ورِد خ$ود تقلیلم 
ج $ $لوهای میکنیم این ج $ $لوه خیلی ت $ $اثیرگ $ $ذار میش $ $ود و م $ $حبوبیت
ت م $ $ا را
ی پیشرف ِ $ $
ف دیگر »ظ $ $اه $ $ر س $ $تیزی« ج $ $لو ِ
یآف $ $ریند .از ط $ $ر ِ
م 
ت »ارائ $ $ه«
ت خ $ $ودش م $ $هار ِ
ی رش $ $د و پیشرف ِ $ $
یگیرد .آدم ب $ $اید ب $ $را ِ
م 
یب$اال$فاظ نکنید ،ب$گویم » َع$رض$ه ُع$رض$ه
داش$تهب$اش$د .اگ$ر ح$مل ب$ر ب$از 
یه$ا ن$داریم .ب$ه ه$رح$ال این ه$مهرا گ$فتم
یخ$واه$د« که ع$موم$ا م$ا کرم$ان 
م 
ف ت$وق$عه$ا
ب اوّل$م ج$لوه کرد چ$ون خ$ال ِ
ل بقیه  ،کتا ِ
که ب$گویم م$ن ه$م م$ث ِ
یدادم  ،م$هار ِ
ت
ب$ود و در ادام$ه که ب$اید ُع$رض$هی َع$رض$هکردن ب$هخ$رج م 
کافی را نداشتم.
یزب$انِ
چ$هار .ب$هع$نوان یک کرم$انی یا ایرانی ،و به$تر ب$گویم؛ یک ف$ارس 
ال در ط$نز ،چ$ه ج$ایگاهی
فت$ان از »ط$نز« چیست؟ م$ث ً
مقیم کان$ادا ،ت$عری 
برای عنصر »نقد« قائلید؟
یب$ $ندید » :ب$ $هع$ $نوان یک
ی م$ $ن م 
ح$ $اال که ش$ $ما این ه$ $مه قید ب$ $ه پ$ $ا ِ
یزب$اِن مقیم
کرم$انی« یا » ب$هع$نوان یک ایرانی« یا » ب$هع$نوان یک ف$ارس 
بس$وخ$ته در
ی آف$تا 
ی یک کویر ِ
کان$ادا« ن$اچ$ارم ب$گویم ط$نز یعنی »زن$دگ ِ
ق$طبِ ش$مال« چ$ندی پیش در یادداش$تی ب$ه ن$امِ »ع$شقِ ح$مّالی« از رازی
یگویم:
ی شما م 
در زباِن فارسی پرده برداشتم که اکنون برا ِ

یگویم:
ی شما م 
در زباِن فارسی پرده برداشتم که اکنون برا ِ
ش $ما ت $ا کنون ب $ه وزنِ »ب $ار« در ف $ارسی ت $وج $ه کردهاید؟ م $ا ه $مواره در
ت $اریخمان از »ب $ار« رجنیدهخ $اط $ر ب $ودهایم .دق $ت بکنید ب $ه اف $عالی که ب $ا
نکشیدن ،دردکشیدن،
یس $ازیم اکثرا ب $اِر منفی دارن $د  :ر 
»کشیدن« م 
م $الم $تکشیدن ،خ $جال $تکشیدن ،مصیبتکشیدن و دهه $ا ف $علِ دیگر
ه $مه گ $واهی میکنند که آریاییه $ایِ خ $ان $هب $هدوش ه $مچنان از ه $زارهی
س$ $وم پیش از میالد ت$ $ا همین ام$ $روز از »ب$ $ار« م$ $تنفرن$ $د .ش$ $ما یکق$ $لم
س$عدی را ببینید چ$گون$ه از »ب$ار« ح$رف میزن$د :یکج$ا میگ$وید گ$اوان
کت $ر َب َ$رد ُاش ُ$تِر مس $ت ب $ار.
یگ $وید س $ب 
یدیگر م 
و خ $راِن ب $ارب $ردار ،ج $ا 
یگ$وید »چ$ارپ$ایان ب$ار ب$ر پش$تند و م$ارا ب$ر دل اس$ت« .گیرم
یدیگر م 
ج$ا ِ
نگ$ون$ه کدورت از ب$ار طبیعی ب$اش$د ب$روید ح$اف$ظ را ب$خوانید ح$تا ب$ارِ
ای 
تان$دیشی ایجاد کند -را
یال$قاع$ده ب$اید س$رمس$تی و م$ثب 
درخ$ت -که عل 
یبیند:
منفی م 
زیِر بارند درختان که تعلق دارند
ای خوشا سرو که از باِر غم آزاد آمد
یبینیم ،
نکه م$ $ا ایرانیان ه$ $ر عملی را یک »ب$ $ار« م 
ج ط$ $نِز داس$ $تان ،ای 
او ِ
نب$ار  ،ه$رب$ار ،ب$اره$ا ،ص$دب$ار و …« ج$ال$ب
یگ$وییم »یکبار ،دوب$ار  ،ای 
م 
یرس$د کلمهه$ای م$ثبت
نت »ب$ار« ف$رام 
نگ$ذاشِ $
یکه حل$ظهی پ$ایی 
نکه وقت 
ای 
ف پ$ $ادش$ $اه و
ل »ب$ $اردادن« که اش$ $اره ب$ $ه زم$ $اِن ت$ $وقِ $ $
یس$ $ازیم م$ $ثال ف$ $ع ِ
م 
فت$ر کلمهی »ب$اران«
پیادهکردِن ب$ار و ُب$نهی چ$ارپ$ایان اس$ت .از این لطی 
نت ب$ $ار از
گ م$ $ا بسیار م$ $ثبت اس$ $ت و اش$ $اره ب$ $ه ف$ $روگ$ $ذاشِ $ $
که در ف$ $ره$ $ن ِ
ابرهاست.
یگویم
یچه؟ من م 
نها را ببینید و باز از من بپرسید که طنز یعن 
شما ای 
ی کولانداخنت و از کرمان
طنز یعنی بار و ُبنه را رو ِ
مانده مرا ز ِکار ِ جهان وزن و قافیه

رفنت! یعنی:

ی برو برو  ،تو مبان وزن و قافیه
معن 
پنداشتی که کار ِ من اینجا ردیف نیست
بنگر کنون ردیف  ,چنان وزن و قافیه
ی خواستم مبامن و پایم روان نبود
م 
غافل از آنکه بود روان وزن و قافیه
کندم دل از دیار و غریبانه آمدم
بامن دلی و یک چمدان  ،وزن و قافیه
آجنا هزار گونه ُگهر جا گذاشتم
بر داشت دست من ز میان وزن و قافیه
اینجا چو از جدایی و دوری دلم گرفت
گفتم خدا  ،کمی برسان وزن و قافیه
گوشم اگر شنید فالن یار  ،شد فالن
گفتم چهار خط به فالن وزن و قافیه
آخر  ،ز ِ فتنههای معانی شدم مریض
بشکست زیر ِ بار ِ گران وزن و قافیه
»طاقت نداشت بار « و » زمین گیر گشت« و » ُمرد«
یادش بخیر  ،شادروان وزن و قافیه

خه$ $ای ب$ $عدی ب$ $ه آن خ$ $واه$ $م
ام$ $ا از ج$ $ایگاِه ن$ $قد پ$ $رسیدید که در پ$ $اس $ $
پرداخت.

پ $ $نج .میدانیم که اس $ $تفاده از این اص $ $طالح ادبی ،در ادبیات م $ $ا ع $ $مر
زیادی ن$ $دارد؛ ال$ $بته ت$ $اریخ ادبیات م$ $ا از ط$ $نز خ$ $الی ن$ $بوده اس$ $ت ،ولی
ب$ $هکارگیری این کلمه در م$ $عنایی که ام$ $روز م$ $د ن$ $ظر م$ $اس$ $ت ،س$ $اب$ $قۀ
ط$والنی ن$دارد .ب$ا ت$وج$ه ب$ه ح$دود دو ده$ه ح$ضور و ارت$باطت$ان ب$ا ف$ضای
خوا$هم $بدامن در آن$جا »$طنز« $چه $تعریف و $چه
ی $
ف$رهنگی ج$ام$عۀ کا$نادا ،م 
شتر معادِل » «ironyاست یا »«satire؟
ال بی 
جایگاهی دارد؟ مث ً
یگ$ویید » این کلمه در م$عنایی که ام$روز
ب$له همینط$ور که ب$ه درس$تی م 
م$د ن$ظر م$اس$ت ،س$اب$قهی ط$والنی ن$دارد« .ع$لتش این اس$ت که »ق$درت«
یکند که مکّلف ن$باش$د .کار ب$ه
گ ایرانیان زم$انی کمال پیدا م 
در ف$ره$ن ِ
ض م $ن این اس $ت که چنین
ط ب $ودِن این ح $رف ن $دارم ،ع $ر ِ
درس $ت و غ $ل 
ب $ $اوری ب $ $ه ان $ $زوای »ط $ $نز« میاجن $ $ام $ $د .یعنی آن »س $ $اتیری« که ش $ $ما
یده$د
ت خ$ود را از دس$ت م 
اش$ارهکردید ب$ه ع$نواِن یک »ن$وِع ادبی« م$نزلِ $
یش$ود،
ت کالِم م$ردم ت$زریق م 
یش$ود یعنی ب$ه ب$افِ $
و ب$ه »آیرونی« ت$بدیل م 
ه$ $ $مانط$ $ $ور که در کرم$ $ $ان چنینس$ $ $ت .یعنی ه$ $ $مه ه$ $ $مواره م$ $ $شغول
یان$د ام$ا در عیِن ح$ال یک ط$نزپ$رداِز ح$رف$های ه$م ن$داریم .ش$ما
ط$نزپ$رداز 
ی سیرج$انی ت$ا م$ردمِ
از اس$تادب$اس$تانی بگیر ت$ا ه$وش$نگ م$رادی ت$ا سعید ِ
یاف$ $تد ام$ $ا آجن$ $ا که در ج$ $ایگاِه ط$ $نز
کوچ$ $ه و ب$ $ازار؛ ط$ $نز از ده$ $ان$ $شان من 
ق $راردارن $د بیش از آنکه ب $ه ن $قدِ اس $طورهه $ا م $عطوف ب $اش $ند ب $ه اب $زارِ ط $نز
یگ$ویم چ$ون م$رح$وِم ب$اس$تانی
ب ان$تقاد من 
م$شغول$ند .ال$بته این را م$ن از ب$ا ِ
خدان ب$ود و ب$ه ق$وِل جنیِد ب$غدادی؛ در کاِر خ$ویش مت$ام ب$ود ،دیگران
ت$اری 
یگ$ویم که ط$نز ب$ه ه$مهی م$ا ت$زریق
نط$ور ،این را ف$قط ازین ب$اب م 
ه$م همی 
ش$دهاس$ت خ$واه رم$انن$ویس ب$اشیم  ،خ$واه ت$اریخدان  ،خ$واه آه$نگر .پ$درِ
ت اح$وال ب$ود .وقتی که مح$مدس$ام وزیِر
س ث$ب ِ
خ$وِد م$ن در زم$اِن ش$اه رئی ِ
ش او را ب$ه وزیر بکند .پ$درم ب$ه
کشور ش$د دوس$تی از پ$درم خ$واس$ت س$فار ِ

ش او را ب$ه وزیر بکند .پ$درم ب$ه
کشور ش$د دوس$تی از پ$درم خ$واس$ت س$فار ِ
ب وزیر ،این مه$دی آق$ا
ت وزیر رف$ت و گ$فت  :ج$نا ِ
ق ایشان ب$ه خ$دمِ $
ات$فا ِ
ینویسم( بسیار مرِد متوسطی است!
)عمدا فامیل ایشان را من 
ت ب$انکِ
همین ط$نِز ب$ه ق$وِل ش$ما آیرونیک ب$ه ط$بِع وزیر س$اخ$ت و ریاسِ $
ب آن دوس$ت کرد .م$نظورم اینکه آیرونی در ه$مهی م$ا هس$ت
ملی را نسی ِ
خطبعی ه$مگانی
و ب$ه وف$ور ه$م هس$ت در ح$الی که در کان$ادا اینه$مه ش$و 
نیست.
ی ف $ردی
ی اج $تماعی ب $ر ح $ریمه $ا ِ
ق ح $ریمه $ا ِ
ت دیگر در ع $دِم ان $طبا ِ
ت $فاو ِ
یگیرد که درون و بیروِن ف$رد ن$اس$ازگ$ار
اس$ت» .ط$نز« زم$انی پ$ر و ب$ال م 
یخ$واه$د اعتیادش را پ$نهان کند،
یش$ود .م$ثال وقتی که یک ت$ریاکی م 
م 
یخ $ $واه $ $د خ $ $ود را م $ $تدّین ج $ $ا ب $ $زن $ $د و ام $ $ثاِل چنین
یدین م 
یا یک ب 
به$ای اج$تماعی ب$ه وف$ور ب$روز
ط آش$و 
ته$ایی که گ$مامن در ش$رای ِ
م$وقعی 
ت چنین ط $نزه $ایی بیشتر در بینِ م $هاج $ران که
یکند .در کان $ادا م $وقعی ِ
م 
ی خ$ود ب$ا ج$ام$عهی م$همان$ند دیده و شنیده میش$ود.
ی س$ازگ$ار ِ
در تکاپ$و ِ
یه$ا
یش$ود و ه$م از اس$تندآپ کمد 
به$ایی که منتش$ر م 
این را ه$م از کتا 
یشود تشخیص داد.
م 
ش $ش .اوض $اع چ $اپ و ان $تشار و ت $وزیع و ف $روش کتاب در آنج $ا چ $گون $ه
است؟
گ $مامن م $نظوِر ش $ما ان $تشار ب $ه ف $ارسی ب $اش $د .ب $اید ب $گویم مشکلی ج $ز
یه$ا »ق$رب$ون$شون ب$رم«
کمبوِد م$خاط$ب ن$داریم .ایرانیان که ب$ه ق$وِل ته$ران 
یخ$رن$د ،چ$ه رس$د ب$ه اینکه ه$زار دغ$دغ$هی م$هاج$رت
خ$ودب$هخ$ود کتاب من 
یگ$ویند
نت زب$اِن ج$دید اس$ت .م 
ه$م داش$تهب$اش$ند که کمتریِن آن آم$وخِ $
یکنی؟
یب$اشی گ$فت چ$را ش$لیک من 
پچ 
یک ب$ار ن$اص$رال$دین ش$اه ب$ه ت$و 
ع$ $رض کرد ب$ $ه ه$ $زار و یک دلیل .ش$ $اه گ$ $فت یکی را ب$ $گو .ع$ $رض کرد

ع$ $رض کرد ب$ $ه ه$ $زار و یک دلیل .ش$ $اه گ$ $فت یکی را ب$ $گو .ع$ $رض کرد
گلوله ندارم .شاه گفت دیگر بقیهاش را نگو!
ب ف$ارسی در کان$اداس$ت .از ق$ضا م$ن ش$عِر ط$نزی
ت نشِ$ر کتا ِ
این حکای ِ
س$رودهام که شکوائیهی یک ش$اع$رِ ایرانی خ$طاب ب$ه ش$اع$رِ غ$ربی اس$ت .در
پ آن را ب$رایتان مین$ویسم .گ$مامن از ق$افیه ِ
ی
ل چ$ا ِ
ته$ای ق$ابِ $
اینجا ق$سم 
آن لذت ببرید:
تو در ِ قصر و من در ِ گاراژ
به کویر این گشوده آن به پالژ
یگردیم
هردوتا باز و بسته م 
من به دیَلم ولی تو با ُپمپاژ
کنفر ساخته تو را عالی
ی 
یک نفر کرده بنده را  ،مونتاژ
من رها گشته جیرجیر کنان
تو مرّتب به روغن و رگالژ
هر دوتا شاعر و نویسنده
یشانتاژ
یدروغ  ،ب 
یریا  ،ب 
ب 
جها داریم
هر دو در سینه گن 
همچو تاالرهای آرمیتاژ
تو بگویی ز بارد در ِایو َن

)بارد آو ایون = حکیِم ایون =

شکسپیر(  Avonناِم روستای محل تولد ویلیام شکسپیر است

تو بگویی ز بارد در ِایو َن

)بارد آو ایون = حکیِم ایون =

شکسپیر(  Avonناِم روستای محل تولد ویلیام شکسپیر است
من سخن از حکیم گویم و باژ )حکیِم باژ = فردوسی( باژ نام
روستای محل تولد فردوسی است
هردو از تکهپارههای درون
یکنیم ُکالژ
واژه بر واژه م 
ینویسم من و به صد ایما
م 
ینویسی تو و به صد ایماژ
م 
یگویی
تو سخن از میانه م 
یدهم ویراژ
من چپ و راست م 
و کتاب ِ من است مال ِ خودم
یخورد تیراژ
و کتاب ِ تو م 
»زیر ِ بارم« من و تو »بندی بار«
هردو از نشر و سهم ِ پورسانتاژ
هر دو گرمیم توی ِ این سرما
من ز گرمای ِ دل  ،تو از شوفاژ
…
گرچه در شاعری هماهنگیم
همچو رقصندگان ِ پاتیناژ

همچو رقصندگان ِ پاتیناژ
تو به من تشنه من به تو معتاد
همچو تریاکیان ژ روی ِ نیاژ
ریشهی من ز هند تا ایران
ریشهی تو ز روم تا کارتاژ
یها
کصدای 
من و مترین ِ ت 
تو و تکثیر ِ صوت در سولفاژ
شعر ِ تو مادری که زاییده
شعر من رفته تا کند کورتاژ
چتربازی پریده توی ِ هوا
خلبانی نشسته در میراژ
این بَود اختالف ِ فرهنگی
بدتر از اختالف ِ در ولتاژ
…
یدامن که انسی دیرین ب $ $ا ادبیات کهن و م $ $تون کالسیک ادب
ه $ $فت .م 
ف$ارسی دارید و در کان$ادا ه$م ب$رن$ام$هه$ایی ب$رای ب$ازخ$وانی این م$تون ب$رگ$زار
یکنید .اگ $ر ب $خواهیم از م $نظر ط $نزپ $ردازی و به $رهگیری از زب $ان ط $نز،
م 
ن$ $گاهی اج$ $مالی ب$ $ه م$ $تون یادش$ $ده داش$ $ته ب$ $اشیم ،ب$ $ه ن$ $ظر ش$ $ما چ$ $ه

ن$ $گاهی اج$ $مالی ب$ $ه م$ $تون یادش$ $ده داش$ $ته ب$ $اشیم ،ب$ $ه ن$ $ظر ش$ $ما چ$ $ه
ن$شان$هه$ایی در آث$ار ش$اع$ران یا ن$ویسندگ$ان م$تقدم ،از زب$ان و بیان ط$نز
یبینیم؟
م 
ت ف$ارسی ظ$هور و ب$روز
اگ$ر م$طلِق ط$نز را ب$گوییم که از ب$ام$داِد ت$ولِ$د ادبیا ِ
دارد .از ق$رِن س$وِم هج$ری که اش$عاِر ب$جام$ان$دهاش ب$ه ع$دد انگش$تاِن دس$ت
یخ$ $وانیم ت$ $ا همین ام$ $روز .اب$ $وس$ $لیک
یبینیم و م 
یرس$ $د ط$ $نز م 
ه$ $م من 
یگوید:
گرگانی )دورهی صفاریان( م 
به مژه دل ز من بدزدیدی … ای به لب قاضی و به مژگان دزد
مزد خواهی که دل زمن ُبردی … این شگفتی که دید؛ دزْد به ُمزد
نط $ور که ع $رض کردم ت $ا اکنون ادام $ه داش $ته اس $ت ،ب $ه
این س ّ$نت همی 
یت$ $وامن از ع$ $مدهی ب$ $زرگ$ $اِن اد ِ
ب
ح$ $دی که م$ $ن همین اآلن از ح$ $فظ م 
یکنم:
فارسی منونههایی بخوامن .عجالتا به حافظ قناعت م 
ب$ه ع$زمِ ت$وب$ه ش$بی گ$فتم اس$تخاره کنم )همین م$صرع کافی اس$ت که ش$ما
ج ط$ $نز را م$ $الح$ $ظه کنید  ،کسی نیست از خ$ $واج$ $ه ب$ $پرس$ $د که م$ $رِد
او ِ
ح$ $سابی م$ $گر ت$ $وب$ $ه ه$ $م اس$ $تخاره دارد! ب$ $ا این ح$ $ال م$ $صرعِ دوم را ه$ $م
یرسد چه چاره کنم!
یآورم( بهاِر توبهشکن م 
م 
ام $ا گ $مان کنم م $نظوِر ش $ما م $طلِق ط $نز نیست و حقیقتا م $رادت $ان ط $نزِ
ی عبید
ان$ $تقادی اس$ $ت .اینگ$ $ون$ $ه از ط$ $نز ب$ $هشکِل مت$ $امعیاری در کاره$ $ا ِ
ج ط$ $ $نز م$ $ $ثِل پ$ $ $ارودی )نظیره( و
ی رای ِ
که$ $ $ا ِ
یش$ $ $ود که از تکنی 
دیدهم 
یت$وامن این اصِ$ل
ت$راوس$تی ه$م اس$تفاده کرده اس$ت .از عبید که ب$گذریم م 
کلی را ب$گویم که ه$ر ج$ا ع$رص$هی ش$اع$ری و ن$ویسندگی از ن$خبهگ$رایی
ییاب $د .م $ثاِل خ $وب $ش م $ول $وی اس $ت.
ف $اص $له بگیرد میزاِن ط $نز اف $زایش م 
ی ت$صوف ،ن$خبهگ$را ن$بود .در م$درس$هی
ف ج$ریاِن اصل ِ
م$ول$وی ب$ر خ$ال ِ
م $ول $وی ط $بقاتِ م $ختلفِ م $ردم ح $ضور داش $تند ب $ه همین دلیل در م $ثنوی
ف$ضایِ ن$خبهگ$رایان$ه ب$ه ن$فعِ اق$شارِ ع$ادی دره$م میشکند .نتیجهاش این

ف$ضایِ ن$خبهگ$رایان$ه ب$ه ن$فعِ اق$شارِ ع$ادی دره$م میشکند .نتیجهاش این
ت ش$مس
یرود .در م$قاب$ل غ$زلیا ِ
یش$ود که ط$نز از در و دیواِر اث$ر ب$اال م 
م 
ب ع $ام در آن کمتر اس $ت و ب $ه ه $مان
اس $ت که میزاِن گ $رایش ب $ه م $خاط ِ $
یکنم که م$نظورم
نس$بت از ط$نِز کمتری ب$رخ$وردار اس$ت ) ب$از ت$اکید م 
م$طلقِ ط$نز نیست وگ$رن$ه این دو بیت از دیوان کبیر اوجِ ط$نِز غیِر م$نتقد
است:
عشقت ز درم درآمد و شاد برفت  ..بر گشت دوباره رخت بنهاد برفت
گ $ $فتم ب $ $ه تکلّفش دوروزی بنشین  ..بنشس $ $ت و کنون رف $ $تنش از یاد
برفت(
یش$ود دید
این اص$ل را در کاره$ای ن$اص$رخس$رو و س$عدی و دیگران ه$م م 
یخواهد
که گمامن مجاِل بیشتری م 

هش$ت .در ادبیات م$عاص$ر ،ب$ا آث$ار ط$نزپ$ردازان ایران م$أن$وس ب$ودهاید؟ اگ$ر
ختان مثبت است ،کدام طنزپردازان و چه آثاری؟
پاس 
یدانید یا ن $ه؟ این داس $تاِن تعییِن م $رِز
ج را م $عاص $ر م 
یدامن ش $ما ایر 
م $ن من 
م$عاص$رب$ودن ه$م ب$رای م$ن م$عّمایی ش$ده اس$ت  ،م$خصوص$ا در ات$ومبیل
یکنم .اگ$ $ر ایرج را م$ $عاص$ $ر
تس$ $والی ب$ $ازی م 
وقتی که ب$ $ا دخ$ $ترم بیس 
یگ$ $ $ویم  .ب$ $ $االخ$ $ $ره ایرج ایرج
کزاد را م 
یدانید فکر کنید م$ $ $ن پ$ $ $زش 
من 
اس$ت  ،وگ$ر ن$ه درس$ت که ح$ساب کنیم ن$ه آن یکی »میرزا« ب$ود ن$ه این
ت ش $وخی ب $ا اس $امی
کزاد« .اینجا ب $گذارید م $ن ب $ه م $ناس $ب ِ
یکی »پ $زش 
ی روشنفکرم$ان » میرزا آق$ا خ$ان« که گ$ویا در پ ِ
ی
یادی بکنم از همشه$ر ِ
ف ال $قاب گ $فته ب $ود؛ اگ $ر ب $خواه $ند ال $قاب را از اس $امی
م $صوب $هی ح $ذ ِ
یرود.
حذف کنند هم میرزا  ،هم آقا و هم خاِن ما برباد م 

ن$ $ه .گ$ $ویا ش$ $ما در یکی از شه$ $ره$ $ای کان$ $ادا ب$ $ه آم$ $وزش زب$ $ان ف$ $ارسی
یدهید؟
نباره توضیح م 
مشغولید .در ای 
ت  ۱۳س $ال در وات $رل $وی کان $ادا )از  ۲۰۰۰ت $ا  (۲۰۱۳دبیرِ
ب $له م $ن م $د ِ
س کردیتِ
ف $ $ارسی در م $ $قطع دبیرس $ $تان ب $ $ودم .و ب $ $ه ع $ $نوان م $ $علم کور ِ
یش $دم .در این س $اله $ا
ف $ارسی  ،کارم $نِد آم $وزش و پ $رورش م $حسوب م 
سه $ای م $ن ف $ارغ التحصیل ش $دهان $د که ب $رخی از آنه $ا
 ۳۶۴ن $فر از کال 
س  ۹ت $ $ $ا  ۱۲ب $ $ $ا م $ $ $ن واح ِ$ $ $د ف $ $ $ارسی
چ $ $ $هار س $ $ $اِل پیاپی یعنی از کال 
شآم$وزانی داش$تهام که ب$عده$ا ب$ا ه$م ازدواج کردهان$د
گ$ذران$دهان$د .م$ن دان $
یش$ان ص$حبت کنم .م$ن دان$ش
و م$ن اف$تخار داش$تم که در م$راسِ$م ع$روس 
آم$وزانی داش$تهام که اآلن در به$ترین دان$شگاهه$ای ج$هان م$شغوِل ت$دریس
س
یکنند و م$ $را س$ $رش$ $ار از اح$ $سا ِ
و حتقیقان$ $د و گ$ $اهگ$ $اهی از م$ $ن یاد م 
یکنند .م$ $ن دان$ $ش آم$ $وِز
ن ح$ $ال ش$ $رم$ $ندگی م 
س$ $بکی  ،ل$ $ذت و در عی ِ
آم $ریکایی  ،چینی ،پ $اکستانی ،ت $اجیک  ،اف $غانی ،فلس $طینی و در میاِن
ایرانیان ف$ارس و ت$رک و کرد و ل$ر و ب$لوچ و ع$رب داش$تهام که ه$مهی آنه$ا
ل فرزند برایم عزیز بودهاند.
مث ِ
ی این س$اله$ا را
ی زیبا ِ
گ$مامن یک گ$فتگوی علیهده نیاز داریم که ط$نزه$ا ِ
بازگو کنم .
سه $ $ای آزاِد خ $ $وان $ $دِن م $ $توِن کالسیک و کارگ $ $اهه $ $ا ِ
ی
غیر از این کال 
ث ادبی هم داشته و دارم.
مباح ِ
توگ$و اش$اره کردیم ،ام$ا
ده .ب$ه چ$ندت$ا از آث$ار منتش$رش$دهت$ان در ط$ول گ$ف 
یش$وم اگ$ر درب$ارۀ
یدامن که ت$عداد آث$ارت$ان بیش از اینه$اس$ت .مم$نون م 
م 
به $ $ایتان که ت $ $ازهمنتش $ $رش $ $ده یا در دس $ $ت ان $ $تشارن $ $د ،ه $ $م
دیگر کتا 
بگویید.

بگویید.
دو دف$تِر ش$عر ب$ه ن$امه$ای »ق$افیهی غ$ریب و ج$ام$دادی« دارم که در کان$ادا
ب داس $تاِن کوت $اه و ب $لند که در آمل $ان )ان $تشارا ِ
ت
چ $اپ کردهام و دو کتا ِ
ظخ$وانی و یک
ف$روغ( چ$اپ کردهام  ،یک کاِر ح$اف$ظ ش$ناسی ب$ه ن$اِم ح$اف $
ت$رج$مهی ش$عرِ کودکان و کاره$ایِ دیگرِ داس$تانی که از ذکرِ ن$ام$شان پ$رهیز
یکنم چون فایدهای ندارد!
م 
سگ$زارم .اگ$ر م$وافقید
توگ$و س$پا 
یازده .ج$ناب آق$ای راد! ب$اب$ت این گ$ف 
م$صاح$به را ب$ا یک شیوۀ کلیشهای ام$ا شیرین ،ب$ه پ$ایان ب$بریم .م$ن چ$ند
یگویم و شما هم خیلی کوتاه دربارۀ آنها بگویید:
کلمه م 
 ایران؟ خ $امنی که از زم $اِن مش $روط $ه فهمیدن $د م $ریض اس $ت ام $ا ب $االیس آوردند!
ی دکتر هی رفتند مهند 
سرش به جا ِ
بهایش رفته و رسوباتش مانده.
 کرمان؟ دریایی که آ ی این محله کسِرشان است.
ب »شهر« برا ِ
 محلۀ شهر؟ راستش لق ِتدارشَ ،ش$ $لش از
 م$ $ادر؟ ت$ $نها ُپس$ $تی که کارم$ $نِد ُچ$ $الق$ $ش از دس $ $شمندتر است.
شدارش ارز 
پاداَرش ،کوَرش از چشمدارش و َکرش از گو 
یخ$واه$ند ب$گویند ،م$هاج$رت ب$ا ج$نگ
سه$ا ه$رچ$ه م 
 م$هاج$رت؟ روان$شنا و انقالب فرق دارد!
ی ُمزمن در بکارُبردِن ُمصِوت.
 زبان فارسی؟ ِکِنس ِیآید.
یکنی َتَهش هم من 
 غزل؟ شعری که هرکار م یضابطهاش بهتراست!
 طنز؟ چیزی که ضابطه الزم دارد اما ب یِخن ُکجه ِبِلن
چش نه ،م 
 -مهران راد؟ رو ُتخِم دو تا ِ

دوازده .حرفی اگر مانده...
ح$ $رفی که من$ $ان$ $ده ام$ $ا ه$ $مان$ $طور که ق$ $ول داده ب$ $ودم چ$ $ند ش$ $عر ضمیمه
یکنم:
م 

حس ِ خوش ِ گوسفند
ُگرگی ز تو و گزند با من
س خوش ِ گوسفند با من
ح ِ
یک نیش ز تازیانه با تو
یک گردن ِ در کمند با من
ازجانب ِ تو کمی شکر خند
هی وزوز ِ دور ِ قند با من
یک روز نگاه ِ مهربان کن
یصد و شصت و اند با من
پس س 
یپسندی
بردار هرآنچه م 
دعوا سر ِ چون و چند با من
یک ارتش ِ شیر  ،روز ِ دعوا

وهلل بهخدا کماند با من
تو دفع کن این شغالها را
یروند با من
آنانکه من 
پروانهی پیله را تو َرد کن
آن بلبل ِ خودپسند با من
تو شعلهی آتشی  ،بسوزان
تق توق تق ِ سپند با من
شعرم به همین روال باتو
عشقت به همین روند با من

ی تناوبی ِ مندلیف
پارود ِ
ینشان که منم
ینقش و ب 
با تقدیم ِ ادب و احترام به موالنا به خاطِر  :وه چه ب 
ت روبیدُیم که منم
نوکرا ِ
ت بریلیوم که منم
چاکری ِ
استخوان خورد کردهام در عشق
َوه چه محتاج ِ کلسیم که منم

ب جاری شد
دل ِ آهن چو آ ْ
نقطهی ذوب ِ لیتُیم که منم
نه رسانا نه عایقم کامل
این وسط آلومینیم که منم
یام من ز خاک ِ ایرامن
خاک 
تو مبین این فرانسیوم که منم
از تواضع -اگرچه تاج ِ سرمعنصِر ِ زیرکونیوم که منم
نصف ِ من موج و نصف ِ من ذره
نیم عمر ِ اورانیوم که منم
یسوزم
کورهی آتشم من 
کاربیِد سیلیسیوم که منم
سوزش اما بر این و آن فکنم
کلریِد آمونیوم که منم
میل ِ ترکیب  -ای شکر-هیهات

ت پتاسیم که منم
ُکُلرا ِ
برحذر باش از تشعشع ِ من
رادم و عین ِ رادیوم که منم
پوست انداخنت
گفتم به طبع ِ شعر ،بزن پوز ِ قافیه
باشد سیاهتر بشود روز ِ قافیه
شعری بگو مدرن و ازان هم مدرنتر
تا در بیاید از همهجا سوز ِ قافیه
ال همین دو بیت چرا گفتی اینچنین؟
اص ً
بهتر نبود خط بزنی »اوز« ِ قافیه
»گویی به جای »اوز« برای مثال »اور
راحت شوی به صحبت ِ از گور ِ قافیه
ف مفت نیست
ال »ردیف« هم بجز از حر ِ
اص ً
ف قافیه« ای دوست کافیه
یعنی »ردی ِ
ذهنت کنون ز حشو و حواشی خالص شد
دیگر بیان ِ هرچه که نیکوست کافیه

از عشق گو ،ز معرفت ،از شور ِ زندگی
از مغز گو  ،خیال مکن پوست کافیه
یکشید
این »وزن« هم اگر ز سرت دست م 
یکردی
!یک راست صحبت از دموکراسی و جامعهی مدنی م 

