عکس:نازنین طباطبائی ایران

گفتوگو با احمدرضا احمدی شاعر و نویسنده

خاطرهها رهایم نمیکنند
سایرمحمدی
روزنامهنگار

سالنامه 96

122

احمدرضــا احمــدی را شــاعر و نویســنده کــودکان و
نوجوانان میشــناختیم با آثاری کــه عناوینی لطیف
چون «من سفیدی اســب را گریستم» روی جلد خود
داشت.بزرگترکهشدیماورااینگونهیافتیمشاعری
کهبا زبانیسادهوتصویری لطیففضاییمعصومانه
میآفرینــد .اگــر چه بــا نخســتین دفترهای شــعرش
«روزنامــه شیشــهای» شــاعر آوانــگارددهــه چهــل و
پنجــاه شــناخته میشــد .با انقالب ســال  57شــعر از
اریکه ســلطنت به زیر افتاد و گرایش مردم به شعر روز
به روز کم و کمتر شد .احمدرضا اما در فضای شعرش
انقــاب نکــرد و روال مألــوف خود را پــی میگرفت و
شــاید نوعی دچار تکرار خود میشــد .اما ذات بیقرار
احمدرضــا که در عرصه نمایشــنامه نویســی ،خاطره
نویسی ،دکلمه اشعار کالسیک و مدرن ،فیلم و سینما
را تجربه کــرده بود ،در یــک حیطــه آرام نمیگرفت.

ناگهــان در اوایل دهه  90با رمــان «آپارتمان ،دریا» تولد
دوبارهای داشت و این حرکت پیش از آنکه جامعه را به
تحسین و شگفتی وادارد ،خود شاعر را شگفتزده کرد،
این رمــان متفاوت در فضای ســوررئال و در میان وهم و
واقعیت میگــذرد و به فاصله کوتاهی پساز انتشــار به
چاپ دوم و ســوم و چهارم و ...رســید .اقبال غیرمنتظره
جامعــه از این رمان انگیــزه خلق رمان بعدی وی شــد،
به نام «مســافرخانه ،بندر ،بارانداز» که این رمان چون
رمــانقبلی ســریع به چاپ دومرســید.قلــم احمدرضا
سر باز ایســتادن نداشت ،چنان برف کهولت که بر موی
و ابرویش مینشســت .پــس دو رمان دیگــر را هم برای
چاپ تــدارک میدیــد .بهانــه گفتوگو همین بــود .از
انجام این گفتوگوی بلند یکی دو ســه سالی میگذرد
اما آنچه در این دو ســه صفحه میخوانیــد پیش از این،
جایی منتشر نشده است.
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