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روزنامه نگار

ســیدرضا محمــدی را در ایــران خیلیها میشناســند .شــاعری افغان تبار از کشــور
همســایه ،کشــوری کــه مردمانش به زبان مــا حرف میزنند و ســالهای ســال هم با
تلخی و شیرینیهای فراوان میزبانشان بودهایم .میزبانیای که هر چه نداشته ،شعر
داشــته ،شــعر فصل مشــترک مهم ما و آنها که میراث عظیم ادب فارسی را با هم به
یک زبــان میخوانیــم و در زیباییاش غرق میشــویم .محمدی کودکــیاش را در
افغانســتان گذرانده و بخشــی از جوانی را در ایــران .بعد هم راهی ســرزمینی دوره
شــده و حاال سال هاست گاهی در لندن و گاهی در کابل روزگار میگذراند .او امسال
با کتاب شــعر «روح اندوهگین یک شاعر» برنده جایزه جشــنواره شعر فجر و کتاب
سال هم شــد و چند مجموعه شــعر دیگر هم در ایران منتشــر کرد که همگی با اقبال
خوبی مواجه بودهاند .در ســفری که به ایران داشــت ،گفتوگویی با او انجام داده
ایم .میتوانید در ادامه این گفتوگو را بخوانید.
 ëëعبدالقــادر بیدل دهلوی با زبان شــعری
بینظیــرش نکتــهای را مطــرح میکنــد
کــه قصــد دارم بــه زبانــی ســادهتر از شــما
بپرسمش .او میگوید :با هیچ کس حدیث
نگفتن نگفته ام /در گوش خویش گفتهام
و من نگفته ام؛ حاال من میخواهم از آنچه
که بر شما گذشــته به روزگار و تنها در گوش
خویش گفته اید کمی با ما بگویید.
یک دوســت شــاعر ولزی دارم ،یک بار که
در کاردیــف میهمانــش بودیــم میگفــت
فکــر کــردی همــه مــا شــاعران از هــر دیار
و زبانــی کــه باشــیم چقــدر مثــل همیــم.
انــگاری یک قبیلــه پراکندهایــم در دنیا .با
دردها و گیجیهایی مشــابه .با عســرتها
و حســرتهای هماننــد و زندگیمــان جز
آوارگــی و غربــت نیســت ،چــه تــد هیــوز
امریکایــی چــه حافــظ شــیرازی .واقعیت

هم همین اســت .شــعر مثل یک صلیب
اســت بر شــانه شــاعر ،اما نه مثل صلیب
مســیح در یک مســیر یک روزه بلکه برای
همــه عمر .یــک رنج مدام کــه قابل درک
بــرای بقیه نیســت .زندگــی در دهلیزهای
جــادو و طلســمات اســت .مثل بــاز کردن
راهــی که زیــر آوار برف و ســنگ مانده.هر
شــاعر یــک روزنــهای بــاز میکند کــه بقیه
وحشــت آباد عالــم را تحمــل بتوانند ،اما
بــه قیمت فرســودن روح خودشــان .فرق
نمیکنــد در شــهر خــودت باشــی یــا مثل
من همه عمر آواره از شــهری به شــهری.
لنــدن و کــرج نــدارد چــون با دل پــر زخم
خودت زندگی میکنی .شــاید برای همین
منــزوی میگفــت« :شــاعر تــرا زیــن خیل
سرگردان کســی نشــناخت »...دیگر بیش
از  10ســال شــد کــه در لنــدن مســافرم .در

صدها شــب شــعر از هر مردمــی رفته ام.
شــعر خواندهام یا شنیده ام .آخر هر شب
شــعری بعــد از تشــویق مــردم احســاس
خــأ پیــدا کــرده ام ،احســاس حماقــت.
مگر میشــود شــعر را خواند .با شعر باید
زندگی کرد و من هم مثل خیلی شــاعران
زندگینامهام شعر است.
ëëکمــی از چگونگــی درهــم شــدن
سرنوشتتان با شعر برایمان بگویید.
خانــواده ما مثل اکثر مــردم این ناحیه در
شــعر آغشــته بودند .پدرم قبل از مدرسه
مــرا بــرای آموختــن حافــظ پیــش یکی از
بــزرگان طایفــه ما فرســتاد .بعد هر شــب
تقریبــاً در خانــه شــاهنامه خوانی و حافظ
خوانی داشتیم .پدرم با درآمد کارگری باز
بــه یکی حــق الزحمه میداد کــه هفتهای
یــک بــار شــاهنامه خوانــی بــه آییــن کند.
طبیعی اســت که در چنیــن محیطی باید
شــاعر میشــدم .خوشــبختی من این بود
کــه ما مشــهد تــازه مهاجــر شــده بودیم و
شــاعران مهاجر انجمنی داشتند که آقای
کاظمی و مظفری آن را میگرداندند.
بعد هم جشنوارههای شعر دانشآموزی
بــود کــه آن وقتها بســیار جشــنوارههای
خوبــی بودنــد .بعد هــم که زندگــی مرا از
همــه چیــز دور کــرد و انداخــت بــه دامن
شــعر .دشــتهای هــرات بــود و شــعر.
دشتهای خراسان و بعد یزد بود و شعر.
بــرای این وقتی ســال اول دانشــگاه بودم،
کارگاه شعر سروش جوان را به من دادند.

صفحــه ادبــی روزنامــه ســام ،کاروکارگر،
ابــرار و بعــد هــم کــه رفتــم افغانســتان
خــودم یک پــا روزنامــه نگار شــدم .مجله
روزنــه را راه انداختم و یک سلســله بحث
ادبــی با نام بوطیقای نو که بعد از ســالها
تــازه کتــاب هــم شــده...هیچ هنــر دیگری
بلد نشــدم .مجبــور بودم مــدام با کلمات
زندگی کنم.
ëëاز حافظ و فردوســی یاد کردیــد بهعنوان
اولین کســانی کــه با جهــان شعرهایشــان
آشــنا شــدید ،اما من تاکنون گمانــم براین
بــود کــه موالنــا پررنگتریــن نقــش را در
شــکلگیری جهــان شــعری شــما داشــته.
بگذار بــرای این گمان دلیلــی بیاورم و بعد
شــما در رد یــا تأییــدش ســخنانی بگویید.
یکی از ویژگیهای شــعر شما جادوی نشانه
هاســت ،یعنــی عوض شــدن نشــانهای به
نشــانه دیگر بیآنکه که مخاطب احساس
کنــد در این شــعر خــرق عادت شــده .حاال
میشود خودتان درباره موالنا و تأثیرش بر
جهان شعریتان بیشتر بگویید.
 موالنــا در رگ و خــون همــه ماســت .امــا
شــاعر محبوب مــن منوچهــری دامغانی
بوده .اگر به رأی من باشــد من منوچهری
را باالتــر از هــر شــاعری در جهــان قــرار
میدهــم بعــد ناصرخســرو و فردوســی.
توصیــف را مــن از منوچهــری آموختــم و
روایت و زبان را از ناصر خسرو و فردوسی.
فردوســی حافظــه جمعی مــا را احیا کرد.
حتــی نمیتوانیــم او را منحصــر بــه زبــان

بازشدن پای سلبریتی بازی پسامدرنیته در شعر

عکس ایسنا

ســیدرضا محمدی پیش تــر نیز در گفــت و گویی که بــا نگارنده
انجــام داده بود ،به کلیت شــعر فارســی و وضعیــت کنونی آن
برش
پرداخته بود .برشی از گفت و گوی مذکور را می خوانید.
آینده شــعر فارســی چیســت و چگونه پیش خواهد رفت؟ این ســؤالی اســت که با
ســیدرضا محمدی مطرح میشــود و او صریح و روشن پاسخ میدهد .او میگوید:
من جزو دســته خوش بینها هســتم .درست است که شــعر و شاعر بد زیاد شده و
تقلــب ادبــی هم رونق یافته ،عوام گری و عوامگرایی پرخواهانتر به نظر میرســد
اما در کنار اینها ،شــعرهای خوب و شــاعران خوب بســیاری هم هســتند که کمتر
دیــده میشــوند .در دهــه چهل که یکــی از دورههای طالیی ادبیات فارســی اســت
هم همین گونه بوده ،ســانتی مانتالیزم و از طرفی انواع نوگرایی افراطی دو جانب
گســترهای بودنــد کــه از آن ادبیات درجه یک فارســی ســر زد .آن وقــت هم ارتباط
نویســندگان فارســی از افغانستان و ازبکستان و تاجیکســتان و غیره با ایران اگر چه
کوتــاه اما برقرار بود و در آن کشــورها هم شــاعران و نویســندگان بزرگــی به فراخور
وقــت چهــره شــدند .امــروز هم فضــای اینترنت نزدیکی بســیاری را ســبب شــده،
شــاعران بسیار بسیار خوبی در افغانســتان و تاجیکستان و جاهای دیگر مثل ایران
پیدا شدهاند.
محمــدی ادامه میدهد :جمعیت فارســی زبان ســاکن غــرب از کانــادا و امریکا تا
اروپا و بریتانیا و استرالیا و غیره هم از وضعیت انفعال به عرصه تجلی رسیدهاند.
همیــن االن در لندن بیش از صد شــاعر فارســی زبان خــوب زندگی میکند.همین
طور در ترکیه ،آلمان ،فرانســه ،کانادا...شــاعران خارجی هم عالقهمند به فارســی
نوشــتن شــدهاند مثالً در روســیه و انگلیس و ایتالیا ،خارجیهایی را میشناسم که
بســیار خوب فارســی مینویســند .بزرگتریــن مشــکل ،پراکندگی اینها و در حاشــیه
ماندنشــان اســت .آدمهــای پرهیاهو و عــوام ،رونق زیــادی در متــن دارند .فضای
ســلبریتی بازی پسامدرنیته در شعر هم رسوخ کرده ،چون تبلیغ و تعریف درستی
از شعر خوب رواج ندارد ،عوام و هوچی ،سلبریتی میشود.
شــاعر مجموعه «شــهر غلغله» میافزاید :منتقدین و خود شاعران هم مقصرند،
اینها آنقدر چرت و پرت و مبهم و ســخت نقد کردهاند که خواننده با ســواد از آنها
دور شده...شــما مثالً ستونهای نقد ادبی یا مجالت را ببینید یک چیزها میگویند
که انگار از مریخ آمدهاند.در یک جمله پنج تا نقل قول از سوســور و دریدا و ایکس

دریافت جایزه کتاب سال از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

و ایگریگ و بعد مصطلحات فلسفی بیربط با ترجمهای بیربط تر ،نوشته را غیر
قابــل خوانــدن میکند.می گویــد «دازاین بینامتنیــت در آیینه گی من خاکســتری
ســطرهای پســین شــعر را میســازد» خب این یعنی چی؟ دوســتان ما یک بار که
مجــات نقــد ادبی را در انگلیســی ببیننــد چنین چیزهایی نیســت .نقد کــردن باز
کــردن راه خواننده به شعراســت نه بســتن راه...وقتی مثالً غــزل منزوی را اینطور
نقد کنید آدم میترسد .طلوعهای مرا و غروبهای مرا /درین سو ،آن سوی تقویم
جابهجا میکرد...
او در پایــان میگوید :این کجایش ســخت اســت یا چنین تفســیر پیچیــدهای دارد.
بر اســاس نقد روانشناســانه هم در چارچوب یک تئوری مثالً شــیوه الکان که شیوه
نقد خود من هم هســت ،فهم شــعر لذت بخشتر میشود .فکر میکنم ما به یک
مجله نقد فارسی خوب نیاز داریم که شعرهای خوب در آن معرفی و باعث آشتی
آدمهای باســواد با شعر شــود .این حتماً دیر یا زود میشود و بعد خواهیم دید که
چقدر شــعر واقعی پرخواننده و تأثیرگذار و البته زیاد اســت .مثالً تنها در بدخشان
دهها شاعر درجه یک هستند که باید معرفی شوند.

فارســی بدانیم با اینکه به فارســی نوشته،
اما منظور او از زنده کردن فارســی و عجم
کــه اول میگویــد ،همه ملتهــای منطقه
از ترکهــا تــا کرد و پشــتون و بلــوچ و همه
است .اســاطیر فرهنگی ماست که متعلق
به همه ما و اشتراک دهنده همه ما دریک
منظومه فکری اســت و تهداب یا بن مایه
در حــال فروریزی ما را احیا کرد .میدانیم
که ملتها بدون اسطوره خالی اند ،بدون
داستان کیومرث و آرش و کاوه و افراسیاب
و رســتم و ســیمرغ و ...مــا چه هســتیم؟ و
اینها فقط برای فارسها نیست .فارسی،
زبــان این روایــت بوده اما کتاب شــاهنامه
در دربــار ترکهــا و به حمایــت مالی آنها
انجــام شــده چــون میدانســتند کــه برای
استقالل هویتی همه مردم این منطقه به
این داستانها نیازمندند.
مــن همیــن روش فردوســی را همیشــه
میخواســتم تعقیــب کنــم؛ برگشــتن بــه
اســطوره ها .این صیرورت که شما از شعر
مــن گفتیــد جزئــی از اســاطیر و قصههای
جادویــی ســنتی ماســت .از قصــه ملــک
خورشــید کــه بــه جادویی شــکلها عوض
میشــدهاند تا قصــه ریواس و قصه شــهر
سنگســتان .موالنــا هــم از همین آبشــخور
بهــره بــرده .ادبیــات و هنر ما بــه نظر من
بایــد به این بســتر تاریخی برگــردد .اگر ما
فکــر میکنیم شــعر مــا از مردم دور شــده
چــون زیــادی کپی غرب و شــرق شــدهایم
بــدون توجــه به پــس زمینه غنی خــود ما.
شــعر من هم که در غرب بیشــتر استقبال
شــد به خاطــر همین اســت .غربیها مثل
خودشــان زیــاد دارنــد ،مثل ما را دوســت
دارند پیدا کنند.
ëëصحبت از روایت و تصویرسازی در شعر
شــد؛ این روایت و تصویرســازی را در غزل
معاصر بررسی کنیم؛ لطفاً درباره روایت در
غزل معاصر و آبشخورهای اصلی آن کمی
با ما صحبت کنید.
شــعر معاصر ،ادامه همان سنت تاریخی
شــعر فارســی اســت ،مثل دوره بازگشت.
شــعر فارســی هم بعد از تجربــه مدرنیته
به خوانش گذشــته رســید .آنچه که شــعر
معاصــر را متفاوت میکــرد ،درآمیختگی
با هنــر و فلســفه روزگار بود .شــعر به قول
هایدگر«یک زینت ســاده یا شوری گذرا که
واقعیــت انســانی را همراهی کند نیســت،
شــعر بنیــادی بــرای محافظــت تاریــخ
اســت ».شــعر تجلــی ذات روشــنفکرانه
هــر دوران و هســتی مندی انســان اســت.
ذات روشــنفکرانه در روزگار مــا بــه ناگهان
عوض شــد .نقاشــی مــدرن ،تئاتر ،ســینما
و بخصــوص رمــان ،شــعر مــا را بــه تکاپــو
انداخــت .در بعضی جاها شــعر جا ماند.
امــا در زبــان فارســی کــه شــعر ،نگهبــان
حافظــه و جواهر روح اســت ،دچار چالش
شــد .تا این روایتهای جدید در شعر حل
شــوند اغتشاش ســبکها به وجود آمد .از
شعر حجم تا ناب و گفتار و حرکت و همه
اینها ،بــر محور روایت تعریف میشــدند.
شــعر حجم بــه جدیــت از کوبیســم تأثیر
گرفتــه بود .شــعر ناب از ســینمای موج نو
فرانســه ،نظریههــا چــپ و راســت و دروغ
ترجمــه میشــدند و تــاش داشــتند وارد
شعر شوند.
بعد ایــن دوران آشــفتگی ،کمــی که ریتم
هنــر آوانــگارد اهلــی شــد شــاعران مــا به
جانب گذشــته خیلی دور کشــیده شــدند.
از خســروانی و وزنهــای پهلــوی تا ســبک
خراســانی .بــرای همیــن ســتاره نســل مــا
حســین منــزوی بــا زبــان قدیمــیاش بود
نــه خانــم بهبهانــی و اوزان نــواش .مــا و
بچههــای کــرج کــه پیشــنهاد روایتهــای
تــازه را ارائــه کردند ،هر شــب تا دم صبح،
ناصــر خســرو و خاقانــی و منوچهــری
میخواندیم .با بچههای مشــهد مســعود
ســعد و شــطحیات روزبهــان و بیهقــی و
متون کالســیک اینطوری را میخواندیم.
از طرفــی تشــنه آموختــن فلســفه جدیــد
بودیــم .مثــاً دکتــر ســعید زیبــا کالم را
التمــاس کردیــم کــه بــه مــا ویتگنشــتاین
درس بدهد و به سختی قبول کرد.
یک مجلــه هم به نام پندار چاپ میشــد
کــه مشــی هایدگــری داشــت .خواننــده
ایــن مجله بیشــتر از دانشــجویان فلســفه،
بچههــای شــاعر بودنــد .ســردبیرش در
حیــاط حــوزه هنــری یــا پارکهــا گاهی در
محاصره شــاعران اســیر میشــد .مــا پول
تئاتــر رفتن نداشــتیم اما نمایشــنامهها را
قــورت میدادیم .تاریخ ســینما و نقاشــی
هــر روز به ما هجوم مــیآورد .من بعداً که
لندن آمدم دیدم کنشگران اینها به اندازه
ما از جهان مطلع نیســتند .چون ما عالوه
بر هنر و ادبیات انگلیس ،آثار فرانســوی و
اسپانیایی و شمال و شرق اروپا و شرق دور
و امریکای التین و همه جهانی که ترجمه
شده بود را پی گرفته بودیم.
ایــن قــدر آثــار درجــه یــک روســی کــه بــه
فارســی بــود بــه انگلیســی پیدا نمیشــد.
روایت در شعر ما محصولی در هم ریخته
از همــه اینها بــود .از روایتهــای جادویی
منوچهری تا مثالً نقاشــی ســالوادور دالی.
یک شــانس دیگر هم که نســل ما داشــت

شعر
نشــر اســطورههای ایرانــی بود.کتابهــای
مهــرداد بهــار و ژالــه آمــوزگار خیلی ذهن
مــا را هویــت داده بود و البته یک شــانس
دیگــر مــا وجــود همدورههــای کتــاب خور
بود .کســانی مثل دوســت عزیزم شــهریار
وقفیپور و فرشید فرهمند نیا و امثالهم...
خالصه ما نســل خوشــبختی بودیم از این
لحاظ و برای نوشــتن کلــی فرمهای روایی
خــاق و متفــاوت داشــتیم .بــرای همیــن
غــزل فارســی توانســت بعــد از آن همــه
هجوم شاگردان براهنی دوباره با قدرتتر
بلنــد شــود و پرطرفدارتریــن شــکل شــعر
شــود .با روایتهایی فوقالعاده ،انعطاف
پذیر و خالق.
ëëامــا در ایــن میــان روایت درشــعر شــما
رنــگ و بویــی دیگــر دارد و گویــی در هــم
آمیختگی همه اینهاست-نقاشی و سینما
و ادبیــات و فلســفه و ....گویــا مــا در متــن
شــما به تماشــای انیمیشــنی از تیــم برتون

آغشته است...
 ëëهمه مردم منطقــه یعنی چه؟ یعنی فکر
میکنی این نتیجه هوای زبانی یا قصهها و
اسطورههای فارسی نیست؟
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا همــه یــک
مردمیــم .پیــش از آنکــه فارســی جدیــد
ســاخته شــود ،از آناتولــی تــا پامیــر اقــوام
مختلفــی که میزیســتند زبانهــای بومی
متفاوتــی داشــتند امــا زبان فارســی میانه
یــا پهلــوی زبان رســمی بیــن قومــی بود.
همه ایــن منطقه از یک چشــمه اســاطیر
تغذیــه میشــدهاند .همــه بــا آداب مهــر
پــرورده بودنــد و حتــی اگر دیــن نویی هم
میگرفتهانــد ،رســوم مهــری در تقابــل با
آن نبــوده ،چیــزی مثــل مذهب شــینتوی
ژاپنی .مثالً آرشــاک ،بنیانگذار اشــکانی از
گرجســتان تــا قزاقســتان همه جــا ،ناجی
موعــود مــردم بعــد از تحقیر شکســت در
مقابــل یونانیها بوده ،آشــاگ ،آرشــوک،

من منوچهری را باالتر از هر شاعری در
جهان قرار میدهم بعد ناصرخسرو و
فردوسی .توصیف را من از منوچهری
آموختم و روایت و زبان را از ناصر خسرو و
فردوسی .فردوسی حافظه جمعی ما را احیا
کرد .حتی نمیتوانیم او را منحصر به زبان
فارسی بدانیم با اینکه به فارسی نوشته،
اما منظور او از زنده کردن فارسی و عجم
که اول میگوید ،همه ملتهای منطقه از
ترکها تا کرد و پشتون و بلوچ و همه است.
اساطیر فرهنگی ماست که متعلق به همه
ما و اشتراک دهنده همه ما دریک منظومه
فکری است

نشســته ایم ،یگانگی عشــق و نفرت و مرگ
و زندگی .بگذارید بیشــتر این سؤال را شرح
بدهم؛شــما در کشــوری به دنیا آمده اید که
در روزگار کودکــی شــما در آن کمتــر از ابزار
مدرن استفاده میشد مثالً شبها به جای
تماشــای تلویزیون-چیــزی کــه در بین هم
نســان شــما در ایــران جزئــی از ملزومات
زندگی اســت-به تعریف قصههای کهن و
کهن قصهها سر میشد؛آیا اینگونه زیست
ســبب این تفــاوت روایــت در آثار شــما با
دیگر هم نســان ایرانیتان نیســت؛چون
دنیای مــدرن دنیــای تعقل اســت ،دنیای
آدم بــزرگ هاســت امــا دنیــای بــری از
تلویزیــون و دیگر ابزار مدرن بیشــتر دنیای
دل اســت ،دنیای کودکان اســت؛ پس آیا
ریشــه داشــتن در چنین کشــوری میتواند
ســبب این تفاوت جادویی روایت شــما با
زبان های ایرانیتان در دهه  ۷۰باشد؟
دقیــق .خیلــی نکتــه درســتی را گفتیــد.
دنیــای کودکــی مــن در درهای جادویــی
شــکل گرفته کــه پــر از شــاهنامه خوانی و
قصههــای دیــو و پــری بود.بــازی بچهها،
اسفندیار و دیو سفید شدن بود و ما هر روز
بــا هراس و هیجان جــن و آل و قصههای
بــزرگان که دیــوار متحرک را دیــده بودند
و قفــس جادو و غار عروســی اجنه زندگی
میکردیــم .چنــد مرشــد کــه رمــل و جفر
میدانســت چارســوی قلعــه مــا بودنــد و
گفته میشــد کــه آدمی را تبدیــل به گوزن
و گــوزن را تبدیــل بــه قورباغــه و بعــد گل
میکنــد در یک پلک .خیلی از شــعرهای
من از همین قصهها آمده...
زن در تــن گوزنــی بیــرون شــد فهمیــده
میشد از کف پای او
هی کّژ و راست میشد میافتاد این جامه
تنگ بود برای او...
یا این شــعر که...آنگاه در لباس گل از جو
در آمدی....
خیلــی از اســطورههای کهــن آریایی مثل
کیومــرث و انســان نیم اســب و یــا نیم گاو
و دیــوان و الهههــا بــا قصــه هاشــان هنوز
در دره مــا زنده اســت .شــب چلــه ،مردم
صورتــک حیوانــات را به صــورت میزنند
و دور آتــش بــا ایــن چهرههــا نقــش بازی
میکنند و غــزل میخوانند .غــزل خوانی
مــا نوعی بداهه ســرایی جمعی اســت که
دســتها را به گوش میگیرند و با چشــم
بســته منتظــر الهــام آســمانی میماننــد.
مــادر بــزرگ من بــا اینکه ســواد نداشــت
همه شــاهنامه را حفظ بود .معلوم است
اینها پــی حافظه همه ما را ســاخته ،البته
حافظــه جمعــی همــه فارســی زبانها یا
همــه مــردم ایــن منطقه بــا ایــن قصهها

آرشا...
بعــد از عربها ،مردمی کــه الفبای عربی
را بــرای زبــان برگزیدنــد از نــگاه دیگران،
تاجیک یا تازی مانند محســوب میشده،
کســانی کــه در کوهســتانها محصــور از
تحمیــل فرهنــگ نــو بودنــد و زبانهــای
بومــی را حفظ کردند .مثالً کردی و پشــتو
و گیلکــی و آذری ...اینهــا زبانهــای
غیرمکتــوب بومی یک مردم بــوده وگرنه
چطور ممکن اســت کردی در غرب فالت
ایــران با پشــتو در آخر مشــرق این فالت،
اینقــدر هماننــد باشــد.یا مثــاً ازبیکــی و
آذری باز در دو ســوی فالت ،یگانه باشــد.
فارســی جدید نوعی ســازش شــهری این
زبانهــا و همــان فرهنــگ یگانه بــا عربی
اســت .اما ما هنوز بــا روح و حافظه ،یگانه
و مشترکیم.

شعری از سید رضا محمدی

نقاشی

صدا ز کـالبد تن به در کشیـد مرا
صدابهشکلزنیشدبهبرکشیدمرا
صداشداسبستمروحمنکشانزِپیش
بهخاکبستوبهکوهوکمرکشیدمرا
بگوکدامیننقاشناموافقبود
کهبادودیدههموارهترکشیدمرا
چهبیمداشتکهازابتدایخلقتمن
غریبوکجقلقودربدرکشیدمرا
دونیمهکردمراپستراکشیدازمن
پسازکنارتوآنسویترکشیدمرا
میانمادریازمرگکردنقاشی
بهمیخکوفتهدرپشتدرکشیدمرا
خوششنیامدایننقشرابهمزدوبعد
دگرکشیدتراودگرکشید،مرا
منوترادوپرندهکشیددردوقفس
خوششنیامدوبیبالوپرکشیدمرا
خوششنیامدوتصویررابهمزدوبعد
پدرکشیدتراوپسرکشیدمرا
رهاشدیمتوماهیشدیومنسنگی
نظارهتوبهخونجگرکشیدمرا
خوششنیامدواینبارازتودشتیساخت
بهخاطرتونسیمسحرکشیدمرا
خوششنیامدخطخطخطزداینهارا
یکاستکانچایازخیروشرکشیدمرا
توراشکرکردودرذرههایمنحلکرد
سپسبهسمتلبشبردوسرکشیدمرا…

