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 1996داشت نامداران. ونکوور، اکتبر گرامی
 های بزرگ. تصویرهای کوچک از چهرههای سلسله برنامهبنیاد رودکی، 

ی یا جسمانی که آدمی روزی به زندگی مادّ ـ1مردم دنیا دو زندگی دارند »  
بعضی از این افراد هم ـ  2شود. کند و سالخورده میندگی میآید و زدنیا می

هستند که خود یک زندگی معنوی هم دارند که این زندگی در حیات خودشان 
کند و تی که داشتند ادامه پیدا میشود و بعداز مرگشان با تناسب قابلیّشروع می

حیات است و به  این آبتابند. مانند و نیستی را برنمیهماره پایدار و نامدار می

در کالس درس معانی بیان در  استاد جالل همایی :تأکید آب حیات این است

که ایرج پزشکزاد از همان پایداران، نامداران و جاودانه « جواب یکی از شاگردان

 .تابدماندگان است که نیستی را برنمی
ا و مرا هم به اینجبه جایی را هرکس منجنیق فلک سنگ فتنه از که  وقتی  

که از دورۀ دانشجویی الفتی  ، از یاران و دوستان اهل قلم و هنرکرد پرتاب
تا رفته رفته خبر ماندم بی کردمشان شرکت میهایآئیو در گردهم داشتم

  نه به دلخواه جا افتاد، ،خواهمهاجرت نادل
 بنیاد رودکی را برای شناساندن فرهنگ، هنر و ادبیّات ایران به  1988در سال   



های تصویرهای کوچک از و در روند برنامه کردمبنیاد معۀ ایرانی و کانادایی جا 
ها دانایان و خبرگان را برای سخنرانی و شرکت در این برنامه ،های بزرگچهره

 (1996دعوت کردم از جمله ایرج پزشکزاد برترین طنز نویس ادبی را ) اکتبر 
 به همراه پسرش بهمن عزیز امد.

ها و ناپلئون خوانده جانن سخنرانی موزۀ ونکوور بود. داییبرنامه در سال  
از هر دری سخن رفته بود با همان طنز مطبوع از جمله ها آمده بودند. نخوانده

 ،سخنران بعداز اتمام سخنِمبارزه برای استقالل و استقرار کشور و موارد دیگر. 
ندامش که تنومندی و پیچیدگی اناگهان جوانی  پرسش و پاسخ،به وقت 

همانگونه نشسته روی نمایشگر تندرستی و زور بازویش بود بدون رعایت نوبت 
جان ناپلئون که دایینویسندۀ  سید شما چرا نماندید مبارزه کنید؟پرصندلی 

االت و حرکات و سکنات سنگر پشت سنگر درنوردیده و گویا با این نوع سؤ
ش را انکه عرضهسابقۀ آشنایی داشت بعداز یک نفس کوتاه گفت برای ای

 پرسش د. نمانای برای جار و جنجال و بهانه شدنداشتم. آب روی آتش ریخته 
اینجاست که از میان بالغ بر دویست شنونده یک نفر معترض نشد که تو 

و حرمت مهمان  ستبدیهیکنی. خودت با این یال و کوپال اینجا چکار می
حفظ  ود و این سکوتِت نبو سکوتشان نشان رضایرا بر تر شمردند مجلس 

  شد.حرمت شامل حال خود من نیز می
ای به همراهش به خانۀ کوچک من آمدند و آن شب بعداز اتمام برنامه عدّه  

نان و پنیر و های این خانه بود و من با انگیزترین شب یکی از بهترین و خاطره
بهمن از  مختصری که قبال تهیّه دیده بودم پذیرایشان شدم.هرآن سبزی و 

ای که درست کرده بودم خیلی خوشش آمده بود و موقع رفتن آنچه زولبیا بامیه
به اندک از  آن باقی مانده بود بسته بندی کردم و خواستم به هتل ببرد. 

چند است. و محبوبیّت میهمان شادمانی  همههای دسته جمعی نشانگر اینعکس
گفت به ست. بهمن مید نرفتنیروز اقامتشان در ونکوور فراموش نشدنی و از یا

 خندید.من خیلی خوش گذشته است و می
 این اندوه سهیم بدان.بهمن عزیز مرا هم در   

در مجلس کم جمعیّتی که برای برای دیدار دخترم به لس آنجلس رفته بودم.   
نادرپور فراهم آورده بودند من هم به همراهی دخترم رفتیم. نادرپور صحبت 

ی بعداز انقالبش که در عین لطافت تند و تیز بود خواند و بعداز کرد و از شعرها
از سوی یکی از حاضرین در تمام شدن صحبتش همین اعتراض شعر خوانی و 

مخالفین بجنگد. نادرپور که بر طبق رود با تکرار شد که چرا نمیمجلس 
فت: بار در نهایت آرامش گتافت، اینمعمول هیچگاه ایراد و اعتراض را بر نمی



آید. این از من برنمی و آدم بکشم توانم تفنگ به دوش بکشممن که نمی
نفس راحتی  .ای ندارماست و جز این هم اسلحه تفنگ من همین قلم من

 کشیدم که ماجرا به خیر گذشت.
بر  پای ایستاده را خیزاند. تفنگ زندۀ برآری قلم، مردۀ بر زمین خزیده را برمی  

خواهد دیگری راه را بروبد و هموار کند و هر کسی میعجبا . گستردزمین می
در فرهنگ که کند. شود در نیمه راه رهایش میهرگاه در این راه با او همراه 

ناسازگار  سازِهر کسی راه را به همیاری و همگامی بسته است  ،گیپاره پاره ،ما
 و یار ام سعیدی سیرجانیدانشکدههمزند. به قول دوست را می شخود

دهند ، دو نفر که شدند حزب تشکیل میها در خانۀ ماپنجشنبه شبشعرخوانیِ 
 کنند.  سه نفر که شدند انشعاب می

 
 ، خطّی خوش و کشیدهباالو  بلندلفظی 

 
رسم پس خیال خوشی را به بلندای آن لفظ و آن کالم نمی من هرچه بکوشم  

 تو صبح مرا بگشاید. گسترم تا چراغ رویدر چشم و سر می
یسم ونکوور نبودم نواگر دیر جواب نامه را می ،یگانۀ گرانمایه ایرج پزشکزاد  

در آتالنتا و بعد در بستن برنامه داشتم. کتاب آسمون ریسمون رسیده است 
ام هر مطلبش را بارها دادهنکه رسیدنش را اطّالع قصور از من است متشکّرم 

م اگر جایی از بدنم جرّاحی شده و کنفکر می واندارها خواهم خام و بخوانده
با  زیرا زمان پیش هم کم مانده بود شدها پاره میداشت حتما بخیهبخیه 



این را هم بگویم که به محض خواندن دایی جان ناپلئون این اتّفاق بیفتد. 
اوّل از همه سراغ شعر شرابخوارۀ خودم رفتم  و بعد جویای  ،گرفتن کتاب

. به بلند و باال بنویسیدشاد و خوش و خرّم بمانید همچنان  ران شدم.احوال دیگ
 و خویَش هماره شادمانه باد.  بهمن عزیزم سالم دارم روی 

  1997می  15ونکوور،  منیر طه  
 نویسد :آغاز کتاب برای معرّفی آسمون ریسمون میدر   

از سال  آسمون ریسمون بخشی از قطعات طنز ادبی است که زیر همین نام» 
 شد.هر هفته در مجلّۀ فردوسی چاپ می 1339تا  1334

، به علل گوناگون به مدّت 1332باید یادآوری کرد که بعداز وقایع مرداد ماه   
از کتاب و نشریات ادواری  چند سالی بلبشوی غریبی بر عالم مطبوعات، اعمّ 

مجموعه های کوچکی از آن را در این حکمفرما شده بود. بلبشوئی که نمونه
 کنید.مالحظه می

دشمن بشر  را.... نوشتند و پاستور کتاب طبّی می محلّ بازرس گمرک و عطّارِ  
که چرا گفته است بنی  پریدی به سعدی میانویسنده خواندندو حتّی دزد می

نوشت که اگر مدیر فالن چاپخانه نبود شاعری می  آدم اعضای یکدیگرند ....
. شاعر دیگری یکی داشتکند اصوال شعر وجود نمی که دیوان شعر او را چاپ

. پسر بچّۀ دوازده کردهای حافظ را به نام خود چاپ میترین غزلاز معروف
رادیو منصوب کرده بودند که هر صبح ـ  به مدیریّت برنامۀ کودکِ ای راساله

به معرّفی پدر مادرهای نادان ـ اسامی اطفالی را که شب در خواب زیرشان را 
 « کرد.  .....کرده بودند در رادیوی مملکتی اعالم می خیس

مجموعه تصویری از محیط  ناواّل ای: » .......... نویسددر مقدّمۀ چاپ سوّم می  
ادبی بیست و جند سال پیش است که یادآوری آن برای میانساالن و 

 دهد.یی به دست میو معیار مقایسه فایده نیستشناختنش برای نوجوانان بی
بند و باری ادبی ثانیا هر چند مقصود اصلی در آن موقع انتقاد از آشفتگی و بی  

 ولی در خالل انتقاد ، گاه شوخی و مزاح ـ های رایج بوده استو پراکنده گوئی
ی از شاعران و نویسندگان بنام معاصر، که فقط به این منظور ـ با آثار گروه

اند و هستند، نیز جا گرفته دهغالبا از دوستان قدیم و یاران مشفق من بو
  «.است....

آوردن بخش کوتاهی از این پیشگفتار برای این است که بگویم در آن   
 بلبشویی من هم بُر خوردم و شعری نوشتم با عنوان شرابخواره با این بیتِ

 : مردی شرابخواره شبانگاهان     خواهم که از درم به درون آیدآغازین
 های فراوان را           مستانه با لبش به لبم سایددُردِ شراب          



 درام موزیکال عشقی در سه پرده» که نه تنها در آسمون ریسمون به صورت 
جواب کشیده شد که یک که در میان شعرای معاصر مطرح و به سؤال درآمد، 

 : ابراهیم صهبااش این است.  نمونه
 امورده و پیمانه به دست آمدهام        می خمنِ باده پرست آمده سوی تو

 امصهبایم و پر ز دُردِ جام است لبم      لب را به لبم بنه که مست آمده
 : منیر طه

 ایای      اندر طلبِ باده فروش آمدهچو خمخانه به جوش آمده ای آنکه
 ایبردند سبوی مست را دوش به دوش/ از خوابِ گِران دیر به هوش آمده

 راغِ روی تو صبحِ منیر استچ          و امّا،

 عزیزا، مشفقا، فرزانه یارا             نرفتی از دل و از دیده ما را       
 با آشنا را « آشنا»به روی چشم و روی لب نهادم     پیام       
 سبک سرمایه عمرِ رفتۀ ماست     تماشا کن تو این سنگین بها را      
  سرا راسریرِ سر کن این آتش         به سینه آتشی دارم سرافراز      
 1«ای صبح روشن دل خدا را رآیب» َاغِ روی تو صبح منیر است     چر     
 فرود آ بر دل و بر دیدۀ ما           که جز این نیست مسکین بینوا را     
 به فال نیک بگرفتم غمت را        مگردان گردشِ سعد سما را     
 سر پروراندم       مران از سر تو هم سودای ما رابه سودائی که در      
 بالگردانِ جانت را به زاری           گشودم بر فلک دستِ دعا را     
 نه از یادت دمی غافل نشستم       نه گفتم با کسی این ماجرا را     
 2«مکن از خواب بیدارم خدا را»خیالی خوش به چشم و در سرِ ماست      

 1997می  15ونکوور، 
 بعدالتّحریر:  بیا بنشین کنارم ای نگارم     به یک سو نه دگر ناز و ادا را

 : حافظ 2 – 1
      
      

        
 

  

 



 
 
   

     


