


چشم بهار

من به خال لبت اى دوست گرفتار شدم
چشم بيمار تو را ديدم و بيمار شدم

فارغ از خود شدم و كوس اناالحق بزدم
همچو منصور خريدار سر دار شدم
غم دلدار فكنده ست به جانم شرى
كه به جان آمدم و شهرة بازار شدم
درِ ميخانه گشاييد به رويم شب و روز
كه من از مسجد و از مدرسه بيزار شدم
جامة زهد و ريا كندم و بر تن كردم
خرقة پير خراباتى و هشيار شدم

واعظ شهر كه از پند خود آزارم داد
از دم رند مى آلوده مددكار شدم
بگذاريد كه از بتكده يادى بكنم

من كه با دست بت ميكده بيدار شدم
امام خمينى

با گذشت بيش از سه دهه از پيروزى انقالب اسالمى، كه در درون خود شاهد جوشش هاى انقالبى ديگرى نيز بوده و به ويژه دفاع مقدس را از سرگذرانده 
است، اكنون مى توان شعر انقالب را داراى هويتى مستقل و ممتاز دانست كه با مايه ها و سرمايه هاى گران قدر خود، رهگشاى شعر مقاومت، شعر حماسه و 

شعر بيدارى در نسل هاى آينده خواهد بود.
شعر انقالب اسالمى بى ترديد، ريشه در شعر مقاومت پيش از انقالب دارد، شعرى كه پس از مشروطه نهال آزادى را بارور ساخت و جلوه اى تازه و متفاوت 
از شعر كهن را در ذوق و احساس مردم ايران پديد آورد، شعرى كه تبلور آن را در سروده هاى كسانى چون بهار، عارف، عشقى، نسيم شمال و فرخى يزدى و 
امثال آن ها مى توان ديد. آن مايه هاى مبارزه، در گذر زمان، با ظهور نيما صورتى ديگر يافت و مكتبى نوين در شعر پديد آورد و شاعرانى را پروراند كه شعر 
خود را براساس تعهد به آرمان هاى عقيدتى و ايمانى استوار ساختند و ذهن و زبان مخاطبان خويش را در مسير حركت به سوى تغيير، يعنى انقالب، دگرگون 
كردند. شاعران انقالب اسالمى در واقع، برآمدگان از همان گفتمان شعرى مبارزه و مقاومت عليه رژيم پهلوى اند، با اين تفاوت كه خود نيز صاحب گفتمان 
جديدى هستند كه مى توان از آن به گفتمان «ايثار و شهادت» كه نخست در انقالب و سپس در دفاع مقدس متبلور شد، نام برد. اين گفتمان شعرى اكنون 
ــى نياز دارد تا آن را آبيارى كنند و نسل هاى سوم و چهارم و... انقالب را بر سر  ــاس مى شود كه به باغبان هاى تازه نفس ــت، هرچند احس راه خود را يافته اس

محصوالت آن بنشانند.
آنچه در اين مجموعة شعرى گرد آمده، قطره اى است از درياى شعر انقالب اسالمى با توصيفى كه گفتيم. اين مجموعه را با سرودة مشهور امام خمينى، 

پرچمدار بزرگ انقالب اسالمى، آغاز مى كنيم.

شعر انقالب
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مى توان شعر 
انقالب را داراى 
هويتى مستقل 
و ممتاز دانست 

كه با مايه ها 
و سرمايه هاى 
گران قدر خود، 
رهگشاى شعر 
مقاومت، شعر 
حماسه و شعر 

بيدارى در 
نسل هاى آينده 

خواهد بود

گفت و گو

بهار
گفتم: «اين باغ ار گل سرخ بهاران بايدش؟»
گفت: «صبرى تا كران روزگاران بايدش
تازيانة رعد و نيزة آذرخشان نيز هست
گر نسيم و بوسه هاى نرم باران بايدش»

گفتم: «آن قربانيان پار،
آن گل هاى سرخ؟...»

گفت: «آرى»
ناگهانش گريه آرامش بود،
وز بى خاموشى طوفانى اش
گفت: «اگر در سوكشان
ابر شب  خواهد گريست،

هفت درياى جهان
يك قطره باران بايدش گفتمش:

«خالى ست شهر از عاشقان، وين جا نماند
مرد راهى تا هواى كوى ياران بايدش.»

گفت: چون روح بهاران آيد از اقصاى شهر،
مردها جوشد ز خاك،
آن سان كه از باران گياه؛

شمشير شعر

«من شعر شيعى ام،
من پاسدار مرز شرف

خون و همتم.
من جام خون فشان سخن را،

چون كاسة شفق،
بر آستان شامگهان
در دست داشتم.

شمشير شعر خود را
در خاك رزمگاه
با خون سرخ

با آيه
كاشتم.

من شعر شيعى ام،
در دست من چراغ فراروى مردمان
تا بردم به پرتو خود پرده هاى شب

تاريخ پابه پاى تن از كوچه ها گذشت
در شهرهاى خون و جنون
همراه من، سپيدة صادق
همرزم من، شكستة عاشق
هم صحبتم، كالم خدا بود
طاغوت را هماره ره ازمن
بيراهه بود و جدا بود...»

                                                 على موسوى گرمارودى

وآنچه مى بايد كنون
صبر مردان و

دل اميدواران بايدش.»
                                           محمدرضا شفيعى كدكنى

باغ گلسرخ

اى باد كه قهر و قيل و قال است تو را
وين غمزده آسمان مجال است تو را
غمناك نى ام، كه نزد روشن بينان
اينها همه آيت زوال است تو را

گر هست غمى شان، نه غمان من و توست
زيرا همه سودشان زيان من و توست

ما را نه به مهر مى فشارند به بر
چنگال سياهشان به جان من و توست

بگذر چو نسيم در دماغ گل سرخ
تا بشكفد از دست چراغ گل سرخ

غمگين منشين كه عاقبت خواهد ُرست
زين دشت مالل، باغ باغ گل سرخ

135
                                 محسن پزشكيان

شرق آبستن

ساية افتاده را از رنج يار تن مپرس
ديدة آيينه را از نقش ما و من مپرس
خاكساران را مناعت تاج بر سر مى نهد
در جالل كوهساران بنگر و دامن مپرس
قاف تا قاف جهان جوالنگه پرواز توست
بشكن اى قفس خوكرده، از گلشن مپرس
شوخى موج است و گاه ورطه و توفان و بيم
يا سالمت يا گهر، با خويش گو، از من مپرس

كس نبويد از گل تصوير عطر نوبهار
بوى يوسف را ز يوسف جو، ز پيراهن مپرس
چشم ايزد بين نظر بر وجه روح اهللا كند
جلوة خورشيد را از چشمة سوزن مپرس
با سيه كاران نصيحت با زبان شعله گوى
نرم خويى را اثر در سينة آهن مپرس
خرده گيران واليت در والى دشمن اند

از ولى بشنو حديث دوست، از دشمن مپرس
نكته آموزان طوطى در پس آيينه ا ند

ماتم بغداد بنگر زين همه شيون مپرس
آمد آن قومى كه جان روى زره پوشيده اند

پيش اين جان بركفان از مغفر و جوشن مپرس
بصره در تاب است و مصر آماده، لبنان در خروش
تا چه مى زايد سحرگه شرق آبستن ، مپرس
مى رسد مهدى ز ره دّجال را آگه كنيد
آنچه بر دروازه ها پيداست از روزن مپرس
                                 حميد سبزوارى
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در دين ما حرام است، با چشم بسته مردن
                                          حسن حسينى

فصل تقسيم

چشم ها پرسش بى پاسخ حيرانى ها
دست ها تشنة تقسيم فراوانى ها
با گل زخم سر راه تو آذين بستم
داغ هاى دل ما جاى چراغانى ها
حاليا دست كريم تو براى دل ما

سر پناهى است در اين بى سروبى سامانى ها
وقت آن شد كه به گل حكم شكفتن بدهى

اى سرانگشت تو آغاز گل افشانى ها
فصل تقسيم گل و گندم و لبخند رسيد
فصل تقسيم غزل ها و غزل خوانى ها
ساية امن كساى تو مرا بر سر بس
تا پناهم دهد از وحشت عريانى ها
چشم تو رايحة روشن آغاز بهار
طرح لبخند تو پايان زمستانى ها

                                      قيصر امين پور

روح بهاران

بوى ناب رداى تو چون عطر گرديد جارى
در حريم تنت كوچه باغى پر از ياس دارى

در كالمت چه رازى به بازى گرفته است ما را؟
كاين چنين جان براى شنيدن  كند بى قرارى
در خم كوچة عشق با ياد تو جان گرفتم

تا كه در هفت وادى غربت تو ره مى سپارى
در مسير شهاب دو چشمت چه شب ها كه ديدم

پاسبان سياهى ندارد سر پايدارى
تا كه خورشيد از شانه هاى بلندت درخشيد
مشرق شانه شب شكارت مدارى است، آرى
در رگ مردة ما چو نبض سالمت نمى زد
خون سرخ رهايى به لطف تو گرديد جارى
در كمند خزان خيالم چه شب ها نخفتم
تا كه صبح رهايى چو باران نيسان ببارى
بوستان حقيقت به يادت ورق مى خورد تا
دسته دسته گل سرخ عاشق به ذهنم بكارى

در كوير تن ما تو روح بهاران دميدى
چشمة دست هايت روان كرد جوى بهارى
آرزوهاى دلت تنگ ما را فسرده ست بايد
روزگارى براى اجابت تو دستى برآرى

                                  اميد على مسعودى

شاعران انقالب 
اسالمى در واقع، 

برآمدگان از 
همان گفتمان 
شعرى مبارزه 

و مقاومت عليه 
رژيم پهلوى اند، 
با اين تفاوت كه 
خود نيز صاحب 
گفتمان جديدى 

هستند كه 
مى توان از آن به 
گفتمان «ايثار 
و شهادت» كه 

نخست در انقالب 
و سپس در دفاع 
مقدس متبلور 
شد، نام برد

گل هاى عاشق

شب رفت اى صبح زخمى، كز راه يارى بيايد
ياران به خون چهره شستند، تا شهسوارى بيايد

بينى طلوع عدالت، تابنده از مشرق عشق
كز پرده در كعبة جان، تا پرده دارى بيايد

ديدم سحرگه به خوابش، بر مركبى سيم گونه
خواهم به بيدارى اش تا جان را قرارى بيايد
آنگه كه بشكفت آن گل، بر شاخسار عدالت
از هر طرف شاخسارى، بانگ هزارى بيايد
بار دگر سربرآرند، از خاك گل هاى عاشق
وانگه شميم شقايق، از هر مزارى بيايد

خواهند اگر روز موعود، شاهد به خون شهيدان
آن روز بانوى كوثر، چون نور جارى بيايد

ره را حديثى است پرشور، از مقصد ما مپرسيد
اين موج ساحل ندارد، تا بر كنارى بيايد

از سنگ هجران «سپيده» ويرانه شد گر دل تو
اما يقين پير ما را، از راه يارى بيايد

                                           سپيده كاشانى

    شهاب شهيد

تو آن ستارة سرخى كه خفته در خاك است
چراغ نام تو روشن به بام افالك است
ز خاك پاك تو آرد نسيم بوى بهشت
نسيم كوى شهيدان ترانة خاك است

به فصل خشك خزان اى گل هميشه بهار
ز جوش خون تو سرسبز باغ ادراك است
كشيده نقش تو در قاب صبحدم خورشيد
فلق ز داغ تو خونين دل و جگرپاك است

شب از فراق تو پوشيده جامة نيلى
سپيده از غم تو سوگوار و غمناك است

زالل خون تو آيينة سحرگاهان
كه خون سرخ تو چون خون الله ها پاك است

شهاب ياد تو در آسمان خاطر ما
هميشه شب شكنى تابناك و بى باك است

                                          نصراهللا مردانى

    خجسته مردن

حيف است از تكاپو، طرفى نبسته مردن
يك عمر شب نشينى، در شب نشسته مردن
خفاش سان پريدن، در تيرگى چه حاصل؟
همچون شهاب بايد شب را شكسته مردن

آنجا كه ماه سنگ است پاى ستاره لنگ است
ماندن قرين ننگ است آنك خجسته مردن!
تكراْر ابتذال است، خود ماية ضالل است
با پاى خسته رفتن، با پاى خسته مردن
هنگام مرگ ياران! چشم مرا نبنديد
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خالصة داستان
ــتان، اسماعيل صنوبرى،  قهرمان داس
ــت كه پدرش را در كودكى از  نوجوانى اس
دست داده و همراه مادر و برادر كوچكش 
ــى از محله هاى جنوب  «محبوب» در يك
ــن، زندگى  ــط راه آه ــك خ ــران، نزدي ته
ــماعيل  ــه اى را مى گذراند. پدر اس فقيران
ــغلش را از  ــه سعى مى كرده ش كه هميش
ــهردارى  بچه هايش پنهان كند، رفتگر ش
ــتان به طرز  ــت كه در همان اوايل داس اس

مشكوكى كشته مى شود. 
«وقتى دايى آمد و دستش را گرفت و 
ــاالى قبر، او همان طور نگاه كرد. دايى  بر ب
زير گوشش گفت: گريه كن. پسر بايد براى 
پدر گريه كنه! اما هر كارى كرد، گريه اش 
ــت داشت  نيامد... مامان ناراحت بود. دوس

ــجد ختم بگيرند، اما دايى مخالف  ــوهرش توى مس مثل همة مرده ها براى ش
ــجد  ــش پچ پچ مى كرد: چند بار بگم، گفتن حق ندارين تو مس بود. زير گوش
ــون زير گرفته، نبايد كسى بفهمه، حاليته يا باز  ختم بگيرين. ماشين خودش

هم بگم؟»
ــردرگمى آهسته در ميان  ــماعيل با نوعى حالت س بعد از مرگ پدر، اس
سختى ها بزرگ مى شود و قد مى كشد. مدتى بيهوده در قهوه خانة محل پرسه 
ــازى به نام  ــاگرد دوچرخه س ــد و روزگار به بطالت مى گذراند، مدتى ش مى زن
«عباس بى كس» مى شود... تا اينكه به استخدام بانك درمى آيد. اسماعيل كه 
ــركش و بى قرار دارد و از كار در بانك و شمردن پول هاى مردم بيزار  روحى س
ــود به دخترى كه هر روز از مقابل  ــت، روزى به خود مى آيد و متوجه مى ش اس
ــته است. بخش قابل توجهى از داستان به شرح  پنجرة بانك مى گذرد، دل بس

اين شيدايى و شور عاشقانه مى گذرد.
اسماعيل كه هر روز در بوتة آتشين اين عشق گداخته تر و پخته تر مى شود، 
در يكى از پارك هاى شهر، با معشوق كه «سارا مهاجر» نام دارد و اين را از امضاى 
نامه اش متوجه شده، قرار مالقات مى گذارد. اما هنوز صحبت چندانى ميان آن ها 
رد و بدل نشده، پدر سارا سر مى رسد و ضمن ضرب و شتم اسماعيل، رابطة آن ها 
را بر هم مى زند. اسماعيل بعداً متوجه مى شود كه پدر سارا قمارباز قهارى است، 
اما او براى آنكه نشان دهد نّيتش خير بوده و «ديده نيالوده است به بد ديدن» 
سراغ پدر سارا مى رود تا محترمانه و صادقانه به دلدادگى اش اعتراف كند. اما براى 
بار دوم، او اسماعيل را با برخوردى خصمانه و فحش هاى ركيك از خود مى راند. 

نگاهى به رمان «اسماعيل» نوشتة اميرحسين فردى- انتشارات سورة مهر
 حبيب يوسف زاده

اسماعيل مانند سنگى غلتان در مسير رود همچنان صيقل 
ــر  ــب هاى يأس و نااميدى س مى خورد تا اينكه در يكى از ش
از مسجد محل درمى آورد. تحت تأثير جذبة روحانى فضاى 
ــجد براى اولين بار وضو مى گيرد و در شبستان مسجد  مس
ــتد. البته نمازى بدون آداب و ترتيب و از نوع  به نماز مى ايس

حكايت «موسى و شبان». 
او در ميان اوج بى قرارى هايش، تصميم مى گيرد از كار 
ــتعفا دهد. با اينكه گرفتن وام از بانك مى تواند  در بانك اس
رفاه نسبى براى او و مادر پيرش ايجاد كند، بيم آن دارد كه 
در دام تعهدهاى دست وپاگير بانك بغلتد و بردة شغل خود 
شود. بعد از رهايى از موقعيتى كه دلخواهش نيست، كم كم 
ــجد آشنا مى شود و پس از مدتى،  ــوزى در مس با افراد دلس
ــجد را به او محول  ــنة مس ــئوليت صندوق قرض الحس مس
ــتش جواد كه مسئول  مى كنند. در ادامه، او از طريق دوس
ــبت به مسائل سياسى حساس  كتابخانة مسجد است، نس
ــروع مى كند به مطالعة كتاب هاى ممنوعه و  ــود و ش مى ش
ــخصيت... در پايان داستان، اين نوجوان ساده دل  تحول عميق در ديدگاه و ش
ــيرى منطقى و باورپذير، تبديل مى شود به  ــردرگم، پس از طى كردن س و س
ــا آرمان هاى حقيقت طلبانه و انقالبى. تا اينكه در يك روز برفى،  جوانى آگاه ب
تحت تعقيب نيروهاى امنيتى قرار مى گيرد و پس از گريز از پشت بام خانه، به 
امامزاده اى كه در ميان گورستانى قرار دارد، پناه مى برد و عاقبت، وقتى چيزى 
نمانده به دام بيفتد، در يكى از گورهاى خالى سقوط مى كند. «بوى باروت به 
مشامش رسيد و قطره هاى خون، همراه با كرك و پر كبوترها به اطراف پاشيد 
و صورتش را سرخ كرد... از دوردست ها صدايى مى آمد؛ صداى بوق قطار. زمين 
مى لرزيد، گور مى لرزيد، گور گودتر مى شد، گور او را به درون مى كشيد. صداى 

قطار مى آمد. قطارى از دوردست ها به او نزديك مى شد.»
ــد. بى آنكه نويسنده مشت خود را  ــتان به پايان مى رس به اين ترتيب داس
كامًال باز كرده باشد. يعنى مشخص نمى شود كه قهرمان داستان كشته شده 
يا نه. نويسنده دفتر را به پايان مى رساند، اما حكايت را باقى مى گذارد تا قطار 

داستان همچنان در ذهن مخاطب سوت بكشد و به حركت خود ادامه دهد.
در يك نگاه

ــؤال كند: «چه شدكه در ايران  ــال بعد كسى س اگر براى مثال، پنجاه س
ــاه مى كوشيد انواع اسباب  ــد؟» يا «چرا جوانان آن زمان كه رژيم ش انقالب ش
ــان فراهم كند، ناگهان انقالبى شدند و عليه نظام شاهنشاهى  غفلت را برايش
ــخ هنرمندانه اى به اين پرسش است. پرداخت  ــوريدند؟»، «اسماعيل» پاس ش
ــتانى و شخصيت  پردازى در اين اثر آن چنان صميمى و بى تكلف است كه  داس

اگر براى مثال، 
پنجاه سال بعد 

كسى سؤال كند: 
«چه شدكه در 
ايران انقالب 

شد؟» يا «چرا 
جوانان آن زمان 

كه رژيم شاه 
مى كوشيد انواع 
اسباب غفلت را 
برايشان فراهم 

كند، ناگهان 
انقالبى شدند 
و عليه نظام 
شاهنشاهى 
شوريدند؟»، 

«اسماعيل» پاسخ 
هنرمندانه اى به 
اين پرسش است

رمان انقالب
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ــتند مواجهيم. نويسنده بدون اصرار بر كليشه هايى كه در  گويا با رويدادى مس
آن ها قهرمان ها معموالً عصارة تمام كماالت انسانى هستند، با خلق شخصيتى 
ــت جامعه و پروراندن او در فضايى آكنده از  ــر فرودس كامًال معمولى و از قش
ــيده است داستان انقالب را بيان كند و  تلخى ها و شيرينى هاى زندگى، كوش
آن  را در زندگى «اسماعيل» كه يكى است از هزاران، تجسم بخشد. شخصيت 
اسماعيل حكم نخ نبات را دارد. در محيط اشباع شدة داستان هر لحظه بلورهاى 
ــكل  ــخصيت ش خيره كننده اى از حوادث خرد و كالن آن روزگار گرد اين ش

مى گيرند و به آرامى ساختارى استوار و منظم پديد مى آيد.
اگر قرار باشد اين اثر را به ترتيب عناصر پديدآورندة آن رتبه بندى كنيم، 
ــه زعم نگارنده، دو عنصر «توصيف» و «طنز» در صدر جدول قرار مى گيرند.  ب
ــتخوش شاعرانگى  ــتان گاهى چنان دس ــين فردى در اين داس قلم اميرحس
ــقانه فقط به اندازة  ــايد بتوان گفت با غزل هاى كالسيك عاش ــود كه ش مى ش
ــيد» هستند و  ــك خورش قافيه و رديف فاصله دارد. در نگاه او قاصدك ها «اش
آسمان يك «اقيانوس وارونه» است. در يكى از فرازهايى كه اسماعيل از فرط 
ــمال كشور رفته، مى خوانيم: «به دريا نگاه  دل تنگى، نزد يكى از اقوامش در ش
كرد. معركة شگفتى بود. دريا و مهتاب در هم آميخته بودند. امواج بازيگوش از 
شانه هاى هم باال مى رفتند و به سوى ساحل مى غلتيدند. هياهوى پردامنه اى 
كه امتدادش گويى آن سر دنيا بود... آن سوتر، اسب ها با سرخوشى مى تاختند 
و يال مى افشاندند.» يا در توصيف دلدادگى و ديدار اسماعيل با معشوق، آمده 
است: «در آن لحظه هاى كوتاه، در آن ثانيه هاى گريزپا، آن دو جفت چشم به 
اندازة يك عمر به هم مى آويختند؛ با تمنايى بى پايان در عمق هم غور مى كردند 
و با هم، با زبان نگاه حرف مى زدند. وقتى آن چشم هايى كه به رنگ عسل بودند، 
شيرين ترين نگاه ها را به او مى كردند و مى رفتند، آنگاه برهوت و تنهايى شروع 
مى شد، از اوج قله به قعر دره مى غلتيد. نمى دانست اين اتفاق چگونه افتاد. آن 
ــد. دو چشمى كه گويا از ازل آشناى او  ــم مهربان از كجا پيدايشان ش دو چش
ــيفتگى به  بودند...» اصوالً قلم فردى با طبيعت رابطه اى نزديك دارد و اين ش
طبيعت را در جاى جاى اين اثر نيز بروز مى دهد. وقتى اسماعيل پس از تحمل 
ــتين بار به نماز مى ايستد، مى خوانيم: «پيشانى اش را  درد فراغ يار، براى نخس
روى مهر گذاشت و در خود مچاله شد. كوچك شد. جمع شد. در خود فشرده 
شد (به آهنگ واژه ها دقت شود) هق هق مى گريست. چشم هايش را بسته بود. 
خيزاب هاى عظيم نور، با رنگ هاى گوناگون، پشت پلك هايش شكل مى گرفتند، 
در هم مى تنيدند، همچون امواج روى هم مى غلتيدند و پيش مى آمدند. صداى 
دريا در گوشش پيچيد. همه جا آبى شد، به رنگ دريا، به رنگ آسمان و از پس 

موج هايى كه مى آمدند، دو چشم پيدا شد و به او نگريستند...»
همان طور كه مى بينيم، نويسنده فقط ناظر بيرونى احوال شخصيت داستان 
نيست. تا پشت پلك هاى او سرك مى كشد و در عواطف او شريك مى شود تا 
چيزى را از قلم نينداخته باشد. توصيف هاى خيال انگيز و شاعرانة فردى در اين 
اثر بى شك الگوهايى مثال زدنى براى كالس هاى داستان نويسى و نويسندگان 
جوان است. براى آشنايى با اين ويژگى، بهترين كار، مرور آثار نويسنده، به ويژه 

«اسماعيل» و «آشيانه در مه» است.
طنز و باريك بينى در «اسماعيل» از دل زندگى مى جوشد. نويسنده فارغ 
ــتى و تالش هاى مذبوحانه براى ايجاد موقعيت هاى به  از زبان بازى هاى دم دس
ــوخ طبعى ساده و صميمى را در لحظه هاى تلخ روايت  اصطالح طنز، نوعى ش
ــير  ــايد و س ــت تا روزنه اى به تاريكى هاى غم انگيز زندگى بگش وارد كرده اس
ــود. براى مثال، در اوايل داستان، اسماعيل يك شب  داستان دچار خفگى نش
ــب را در زيرزمين خانه  ــر به خانه برمى گردد و از بيم بيدار كردن مادر، ش دي
مى گذراند. صبح، مادر با عصبانيت مى گويد: «خجالت بكش، بمير برو زير زمين. 
چرا زنده موندى؟» اسماعيل جواب مى دهد: « زير زمين بودم، خودت گفتى بيا 
باال...» يا در اولين روزى كه براى كار به بانك مى رود، به اجبار كراوات مى زند و 
هنگام بازگشت كراوات را به چوب رختى مى آويزد. سوزنبان قطار كه به خاطر 

ــماعيل در آن حوالى با او آشنا شده است، مى پرسد: «پس  ــه زدن هاى اس پرس
كراوات چى شد؟!»

- گذاشتمش تو گاو صندوق بانك.
- خوب كارى كردى، گم و گور نمى شه.

- بله، شايد هم سود روش بياد!
ــازى و توصيف محلة پشت خط راه آهن  ــنده براى فضاس همچنين نويس
ــت: «آن طرف خط منطقة استحفاظى ژاندارمرى بود و اين طرف  آورده اسس
خط مربوط به كالنترى مى شد. قماربازها بساط خود را نزديك خط آهن پهن 
مى كردند. اگر پاسبان ها مى آمدند، اين ها مى رفتند آن طرف خط و اگر سر و كلة 

ژاندارم ها پيدا مى شد، مى پريدند اين طرف...»
ــة آن به مخاطب،  ــردازى لحظه هاى زندگى و ارائ ــردى هنگام تصويرپ ف
ــود و گاهى  ــمندانه دارد.گاهى كامًال در جزئيات دقيق مى ش ــى هوش گزينش
ــنده مى كند. مثًال براى توصيف فضاى  ــخيص خود به كلى گويى بس بنا به تش
يك قهوه خانه مگس ها را زير ذره بين مى برد و مى نويسد: «پشت ميز نشست 
ــة ميز، با پاهاى عقبى بال هاى خود را  ــت. چند مگس گوش و صبحانه خواس
ــخصيت هايى را در حد «تيپ» نگه مى دارد و  ــاژ مى دادند...» و گاهى ش ماس
ــخصيت پردازى دربارة آن ها اجتناب مى كند. براى مثال، موقع صحبت از  از ش
مسجد محل، به  عباراتى مانند «خادم مسجد» يا «معتمد محل» اكتفا مى كند، 

درحالى كه مى شد كمى بيشتر به آن ها بپردازد.
ــماعيل»  ــنى در رمان «اس ــين فردى به روش ــة ديگرى كه اميرحس نكت
ــت، وضعيت جريان ماركسيستى و روشنفكرى متأثر از انديشه هاى  آورده اس
ــماعيل بعد از نااميد شدن از  ــتى در زمان قبل از انقالب است. اس سوسياليس
ــتگاه راه آهن مى رود و براى گريز از غم بزرگى كه او را  ــوق به ايس وصال معش
دربر گرفته، از متصدى فروش بليت مى خواهد، اولين بليت قطار به هر جا را كه 
موجود است بدهد. به اين ترتيب راهى تبريز مى شود و در كوپة قطار با مسافرى 
به نام «كامل» آشنا مى شود و به بهانة اختالط و هم صحبتى با او كه نمايندة 
ــر روشن فكر چپ آن دوره است، ديدگاه مبارزاتى ساده لوحانة اين گروه را  قش
به گونه اى ظريف مرور مى كند و مورد نقد قرار مى دهد، همچنين در حدى گذرا 
به پيچيدگى اوضاع كشور در آستانة پيروزى انقالب اشاراتى دارد و پديده هايى 
همچون روحانيون ساواكى وابسته را به نحوى هنرمندانه به تصوير كشيده است.

يك نكته
ــماعيل شروعى با طمأنينه و باوقار دارد. اما مثل قطارى كه بعد از  رمان اس
ــتاب مى گيرد، هر چه به پايان داستان نزديك مى شود  طى مسافتى آهسته ش
ــده بيشتر به  ــود و پرش ها و نكته هاى پرداخت نش ــير روايت آن تندتر مى ش س
چشم مى خورد. براى مثال، همراه «كامل»، همان رفيقى كه در قطار با او آشنا 
شده و افكار ماركسيستى دارد، به ديدار يك معلم مشكين شهرى به نام «مش 
ــن بينى آن معلم روستايى با  ــة خرد و روش عمواوغلى» مى رود و ضمن مقايس
توهمات روشن فكرى رفيقش «كامل»، از زبان او سخنان سنجيده اى دربارة آيندة 
رهبرى انقالب مى شنود. اما ناگهان بى هيچ مقدمه و اشارتى، «كامل» به حال خود 
رها مى شود، طورى كه انگار اصالً وجود نداشته است. يا در جايى، وقتى اسماعيل 
به ياد معشوقش، سارا، مى افتد، افسانة فولكلور «سارا» و غرق شدنش در سيالب، 
براى اين عاشق دل سوخته تداعى مى شود. درحالى كه به نظر مى رسد، بهتر مى بود 
نويسنده غور مختصرى پيرامون اين افسانة فولكلور بنمايد تا اشارت او به افسانة 

دل نشين «سارا» در مذاق خوانندگان غيرآذرى  زبان نيز شيرين افتد.
خوشبختانه به تازگى مطلع شديم كه اميرحسين فردى رمان «گرگ سالى» 
ــتان «اسماعيل» تلقى كرد. پس  را زير چاپ دارد كه مى توان آن را ادامة داس
بى صبرانه به انتظار مى نشينيم تا ببينيم قطار انقالب از نگاه اميرحسين فردى 

چه گذرگاه هاى ديگرى را پشت سرمى گذارد.      

رمان 
اسماعيل 
شروعى با 
طمأنينه و 

باوقار دارد. اما 
مثل قطارى 
كه بعد از 

طى مسافتى 
آهسته شتاب 

مى گيرد، 
هر چه به 

پايان داستان 
نزديك 

مى شود سير 
روايت آن 

تندتر مى شود 
و پرش ها 

و نكته هاى 
پرداخت نشده 

بيشتر 
به چشم 
مى خورد
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