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سال ها پیش، وقتی که اولین دفتر نقشه کشی را 
در بلوار دهقان دایر کردم معلوم شد ضرورت 
این  و  است  یافته  تحقق  دیر هنگامی  بسیار 
ضرورت، نظم و نسق در خانه سازی و معماری 
شاید شد. پیش از آن به روزگار رونق بازرگانی 
و رونق معماری عمارت، سبک خاص اقلیم و 
جغرافی در نظام خانه سازی باید حاکم می بوده 
تا عناصر باد و نور و سایه، آن چنان که آثار شان 
باقی مانده، در هم خوانی و تقارن فضا به احساس 
رضایت و تأمین آسایش بینجامد. عمارت ملک، 

عمارت امیریه، ساختمان های حاج رئیس و ایرانی 
و مهربان و سایرین که این همه تعادل آهنگین 
و تجسم اندام ها حتماً بر اساس محاسبات دقیق 
بخیر  یادشان  است.  گرفته  صورت  معماری 
معماران اثر گذار دیرینه. بعد از آن اما در ابطال 
رونق و تجارت، شهر و بندر به حال خود گذاشته 
شد، به تعبیر سرای متروکه و خانه در سال های 

وانهادگی مثل قارچ انگلی از زمین می رویید.
ابزار کار ما در تهیه ی نقشه خیلی  آن  وقت ها 
سردستی و ابتدایی بود؛ خط کش و خودکار و 

گونیا، سطح میز کج، لوح منحنی و یک استوانه 
از فلز ضد زنگ، یک شیشه هم آمونیاک و نقشه 
بعد از  ترسیم و طراحی در همین استوانه، چاپ 

رنگی می شد. 
ابزار و مصالح ساختمانی هم ابتدایی بود؛  بنا 
و فعله ی محلی، بیل و تاوه،  مالط گٍل شمش 
و  چوب  ضمیمه ی  به  فسیلی،  سنگ های 
چندل و بلیو و خانه در اندک زمان ممکن به 
ساختمان  می شد.  داده  تحویل  صاحب خانه  ها 
شهرداری هم فقط یک اتاق و یک مسئول و یک 

داستاِن من به روایت اول شخِص معمار
محسن شریف

پیش آغاز: "محسن شریف" داستان نویس ـ متولد آذر 1315 ـ را همه می شناسید؛ نویسنده ی برجسته ی هم اقلیمی با نثری 
شاعرانه و رویکردی گاه سوررئال که آثاری ارزشمند و ماندگار  را به گستره ی ادبیات داستانی این زادبوم کهن هدیه داده 

است. با شخصیت "محسن شریف" معمار  اما نسبت به مِن دیگر او شاید آشنایی کم تری داشته باشید. 
در این مجال، کار نوشِت "محسن شریف" از زباِن مِن معماِر او روایت می شود؛ او که در عرصه ی معماری یادگارهایی چون:  
بیمارستان فاطمه زهرا )س(، منازل فرهنگیان )طراحی و نظارت بر اجرا(، ساختمان مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس، 
نحس،  ورار، آس  تکراری،  فصل های  داستانی:  ادبیات  عرصه ی  در  و  سبزآباد  کاخ  بازسازی  محاسبات،  دیوان  سپه،  بانک 

سال های صبر و تب نوبه را برجای نهاده است.
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دربان داشت. ابتدایی تر هم این که استانداری و 
فرمانداری و شهرداری هر سه در عمارت امیریه 
ساکن بودند. کار شهر و شهرستان و استان هم 

در تعامالت همسایه گره گشایی می شد.
استان البته در آن زمانه یک فرمانداری وابسته 
شیرازی  باالنشینان  از  ناچیزی  ضمیمه ی  بود، 
فرماندار  و  می شد  پایین  حواله ی  رزق شان  و 
نام  مهندسی  شایسته ای که عزم راسخ داشت، 
آور. یادش بخیر. هم او پایه گذار عمران این جا 
شد، پایه گذار راه و مدرسه و خیابان، در بانگ 
تکاپو  به  شنوا  گوش های  تا  محرومیت  بلند 

افتادند. 
دفتر فنی دایر شد، گروه های نقشه برداری فراهم 
بود،  کننده   ویران  خشکسالی  اما  سال  گردید. 
از  فقر دامن گیر و  بیکاری مداوم،  تشنه،  خاک 
خانه خانه ی شهر و آبادی فغان بر می خاست. 
گرفت.  شکل  منطقه  در  عمران  سازمان  یک 
سرآغاز  آمد،  میدان  به  آمریکا  کاره ی  شرکت 
از مبداء چغادک و  به کنگان  راه سازی بوشهر 
صدها بلکه هزاران بیل دار گرسنه ی درمانده به 

کار افتادند.  
درست در همین حال و هوا و با یک سفارش 
دوستانه، مسئولیت کارگاه راه سازی را در مسیر 
دیلم پذیرفتم. از قطعه اول در مبداء برازجان بود 
و دفتر نقشه کشی تعطیل شد. این دفتر، اولین 
مورد در استان بوده. بی تکلف اما باید بگویم که 
اولین های بسیاری از این تنابنده در استان ارائه 
گردیده که از جمله اند: اولین بیمارستان شهر، 
اولین خانه ی معلم، اجرای سکوی ورزشگاه و 
پیست دو و میدانی، احداث اولین پارک شهر، 
تأسیس اولین انجمن صنفی، ایجاد اولین کشت و 
صنعت و آبیاری بارانی و احداث اولین درمانگاه 
در بندر عسلویه که خودستایی نباشد و در این 
زمینه هم چنین ده ها پروژه ی عمرانی و درمانی و 
اداری و فرهنگی و بهداشتی را در جای جای 

استان و در کهگیلویه به بهره برداری رسانده ایم.
*** 

به  آن  جای  جای  بود.  پریده  استان  خواب   ...
جنبش و تحرک روی آورد. شرکت های داخلی 
و خارجی به منطقه رو کردند. ورودشان نوید راه 
اندازی بود. نوید رونق و رفاه مردم که نامیسر شد 
و چرخ ها به چرخه ی نظامی و امنیتی چرخیدند. 

کلنگ نیروگاه هسته ای فرود آمد.
امام زاده  و  زهرا  باغ  تا  بُنُدر  اُنُدر  اراضی 
پایگاه هوایی و منطقه ی دریایی شد.  مهیمن، 
باند پرواز و فرود بمب افکن، شیلتر جنگنده ها، 
اسکله ی ناوگان دریایی و هزاران خانه و ده ها 
گاز  بوی  روییدند.  زمین  از  اداره  و  خیابان 
به  و  بود  پیچیده  استان  هوای  در  هم  نفت  و 
مشام شرکت های چند ملیتی رسید. گسیل در 
میان دریا و آسمان و  از روی زمین،  گرفت. 
نشانی حضورشان نقطه نقطه در کوه و دشت 
و بیابان عالمت گذاری شد و استان به بهشت 

پیمان کاران شهرت یافت.
در این سال و زمانه، من هم در یک شرکت 

بودم.    اجرایی  و  فنی  مسئول  خصوصی 
بردخون  جاده ی  از  شرکت  با  همکاری ام  
به  هم  بعد  رسید،  بندر  جاده ی  به  شد،  فراهم 
ساختمان    »بیمارستان« در بوشهر. این پروژه به 
نوع معماری آن و سبک اجرا پروژه ای سنگین 
خود  به  مسئولیت اش  عهده داری  به  اما  بود 
بالیدم. اسکلت ساختمان را یک شرکت وابسته 
پایه گذاری کرده بود با مساحتی در حدود سه 
هزار متر مربع، با مشخصات پیچیده ی درمانی 
شامل بخش جراحی، بخش های بستری،  بخش 
زنان و زایمان، آزمایشگاه، رادیولوژی، اتوکالو، 
سیستم  اداری،  بخش  اتفاقات،  وسیع  بخش 
تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و کارخانه ی 
تعداد  هم چنین  پروژه  این  با  اضطراری.  برق 
در دست  سازمانی  خانه ی  دستگاه  بیست و پنج 
اجرا بود. عملیات ساختمانی توسط استادکاران 

و گروه مهاجران آذری اجرا می شد.
احداث  و  ساختمانی  عملیات  انجام  با  هم زمان 
پایگاه ها، مدارس، بانک ها و اداره های دولتی نوعی 
سبک مدرن نسبتاً ساده نیز متفاوت با شکل کالسیک 
و متقارن عمارت در معماری استان متداول گردید 
و هرچند که ساخت  و ساز این بناها به اقتضای 
ضرورت و اختصاص کاربری به اجرا در می آمد 
اما همه در سادگی و بازتاب درون شان روی نماها 
و انعکاس ضرباهنگ تعادل بر بنیانی مشترک بودند. 
از آن جمله اند ساختمان بانک ملی در خیابان لیان، 
ستادهای فرماندهی در پایگاه های هوایی و دریایی 
و هم چنین بیمارستان که در جمع بندی با انواع مشابه 
در سایر استان ها می شود آن ها را در زمره معماری 

دوران پهلوی دانست.
شگفت انگیز ترین گونه ی معماری را تا آن زمان 

در عمارت سبزآباد رؤیت کردم، معماری هنر و 
احساس آسایش در نشانه و قرینه ی گستره، انبوه 
فضاهای مرتبط، عناصر هم خوان، بهره مندی از 
مزایا و فرصت های اقلیمی، مزیت باد و شرجی 
و سایه. معجزه اما در زاویه ی استقرار ساختمان 
صورت گرفته بود، درست در مواجهه ی ظریف 
هندسی تا به راه اندازی کوران در فضاها بینجامد. 
کوران را کریدور میانی به جریان می انداخت، در 
طبقات ساختمان و امتداد شمال و جنوب آن مثل 
هواکش خنک کننده. امتداد شرق و غرب هم با 
ایوان های طرح مشبک سایه می گرفت. آن جا را 
به اختصاص مهمان سرای نیروی دریایی سامان 
می دادیم. کارفرمای پروژه، سازمان عمران بود. 
وقتی که بازسازی و تغییرات آن جا را به عهده 
گرفتم به ویرانه بیش تر می مانست. خیلی حیف ام 
آمد. سقف های فرو ریخته، دیوار شکسته، در و 
پیکر داغان و هزارها متر مربع فضایی کنسولی. 
نه هیچ نقشه و تصویری از وضعیت موجود بنا، 
را می دانستم  نقشه  بود.  اجرایی  نقشه ی  نه هم 
ضرورت بنیادین است.  جوهر احساس با خود 
دارد. بدون نقشه با تصور بی شکلی با بی نظمی 
مواجه بودیم و این مهم در اولویت نخستین آمد. 
پالن های الزم تهیه شد، به تصویب کارفرما رسید 
و این خود سر آغاز عملیات اجرایی بود. روزانه 
صدها کارگر و استادکار حرفه ای ساختمانی در 

تالش و تقال بودند تا به انجام رسید.
***

از غار جدا شد  ناگزیر  اما وقتی که  آدم  ... و 
انبوه  در  کوه  از  آورد،  روی  جنگل  و  کوه  به 
به سرپناه و خانه مایل شد،  آسیب های هستی 
خانه را نقش خیالی زد، در تصور سامان اش داد. 
نقش در و دیوار و سقف و سایبان در حادثه ها و 
تجربه ی سنگ روی سنگ تا شد که خشت اول 
را بر زمین قائم کرد. فضا را رفته رفته تجسم 
بخشید، به جسم مکعب یا هرم یا استوانه در 
زمین  عناصر  با  ضخامت  و  سطح  هم پوشانی 
که یعنی آدم از خشت اول به معرفت معماری 
نائل گشت. آدم خالق شد، ارزش آفرین معبر 
و  محله و شهر به شهر و خالق برج و و بارو 
شد، باغ و بستان معلق ساخت، گنبد و گلدسته 
از زمین رویانید. حاال هم چنان حکایت ساختن 
و سپردن است که معمار اگر نماد ارزش آفرین 
در حیات آدم باشد، این  تنابنده با اجرای ده ها 
بهره برداری شان  مرحله ی  تا  عمرانی  پروژه ی 
ضرب انگشت  بسیاری بر تاریخ معماری استان 
فشرده است. ناگفته هم نماند دومین پروژه ای 
بر  بالیدم نظارت  که در مسئولیت آن به خود 
اجرای سیصد دستگاه خانه ی مسکونی دو طبقه 

برای فرهنگیان استان بود. 
حرف آخر این که بیش تر داستان ها و نوشته هایم نیز 
در فضای کارگاهی و جاده ها به تألیف درآمده است.

 یاری نامه: 

بوشهر نامه، فصل نامه ی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 

بندر بوشهر، ویژه ی معماری، ۱۳۹۲

برخی از پروژه های عمرانی محسن شریف
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قایق ایستاد
و دریا را

        به اسکله گره زد
چه ایستاده است آنجا

                کناره ی آفاق؟
خیال،

که بال می دهد پرندگاِن دریایی را
فراز حادثه ای

که دیده نخواهد شد هرگز
بر دریایی

        که به اسکله گره خورده است
بر آب های عبوس

سفر پریشان می کند
قایقی که متاِع ممنوع دارد

در شِب طوالنی فراق
دلی که عاشق است

امید در بامداد نمی بندد
نهنِگ مهاجر است

که ظلمات را به تالطم می پیماید
تا حجله ی سبِز خلیِج زادگاه

حرامیان
کمان کشیده

      پِس هر سایه و خیزاب 
                                 در کمین اند

و متاِع ممنوع
عشق است و نام بلند

پیشانی بلندی
آیینه ی ستاره و اندیشه

رو با کرانه های شب
لنگر گرفته است

       در اهتزاِز خیالی گستاخ
    "بی اسب و بی سفینه از این ظلمات

                                          می گذرم
      و بر بلندترین تپه ها 
                             ماه

                       در گریبان ام خواهد افتاد"
پیشانی بلند و خیاِل گستاخ

و باِد سرِد شب
]ظلمات را 

این، گله ابابیل ها بودند
که جیغ و جاری

              کردند و رد شدند
یا از فراِز باِم کژ اندیشان
سنِگ سیاِه توطئه بود که

                            پرتاب شد
و آیینه ی ستاره و اندیشه را شکست؟[

واقعه
منوچهر آتشی

     
  به: محسن شریف
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فرزند  شریف،  محسن 
»میرزا علی شریف دشتی« 
آذرماه   5 روز  و  است 
۱۳۱5 به دنیا آمده است، 
اتفاقًا در همان روز، ماه و 

سالی که من نیز زاده شده ام.
 محسن در چاهکوتاه متولد شده و پدرش 
خورموج.  توابع  از  »درازی«  قریه ی  در 
پدرش معلمی الیق و عارف بود معروف 
به »میرزا علی معارف« که در مدرسه ی 

سعادت درس می داد. میرزا علی در سال 
را  سعادت  مدرسه ی  ریاست  ۱۲۹7 ش 
به عهده گرفت و در سال ۱۳0۳ شمسی 
بوشهر  آموزش و  پرورش  ریاست  به 
فرهنگ  به  گرانبهایی  خدمات  و  رسید 
مدارس  تأسیس  نمود.  معارف جنوب  و 
به  مختلف  مناطق  و  بوشهر  در  متعدد 
روزی  که  پدرم  گرفت.  انجام  او  همت 
و  علمی  شخصیت   از  بود  وی  شاگرد 
ادبی او برای من تعریف بسیار می کرد و 

از جدیت و کاردانی، مدیریت و دانایی 
او سخن می گفت. محسن در سه سالگی 
دست  از  را  دانشمندش  و  نازنین  پدر 
داد و در نْه سالگی برای تحصیل راهی 
تهران  روانه ی  سپس  و  شیراز  بوشهر، 
جوانی  و  نوجوانی  سال های  در  شد. 
مشکالت  و  کشید  بسیار  سختی های 
از  تصویری  و  کرد  تحمل  را  فراوان 
فوالد  چون  را  او  که  مشکالت  همین 
آبدیده نمود که در داستان هایش آشکار 
از  را  پدر  کودکی  در  اگرچه  او  است. 
ارثیه ی  اندیشه ور،  پدر  اما  داد  دست 
در  هم  تا  نهاد  جای  بر  برایش  را  قلم 
کار  در  هم  و  باشد  موفق  زندگی  روند 

سربلند. نوشتار 
بی  نویسنده ای است که   محسن شریف 

تردید آثارش ماندگار و جاودانه است. 

میالِد هم زمان
 

دکتر سید جعفر حمیدی

 

و  شمال و جنوب و شرق 
غرب کم ندارند از فکر، از 
متفکر، از شاعر و نویسنده 
و... با کلیتی رو به روییم که 
آن  در  نیز  شریف  محسن 

سهم داشت و این کم چیزی نیست!
شریف اما غالبًا درخت خودش را آب می داد، 

در سایه ی خودش می نشست!
و  اطراف  می بینی  باشی،  که  بصیرت  اهل 
اما  اگر،  بود  اطرافیان ات را. در کار خودش 
باشی،  که  کم حرف  هم.  خوب  و  می دید 
کم حرف  نه!  توریستی  تعمیقی ست،  نگاه ات 
بود او! در محاصره ی مجادله ها و بحث های 
دامنه دار نبود. ندیدم اصاًل او را که به تعبیر 
معمول  بحث های  عرق ریز«  و  »گرم  آتشی 
آن چه  به  نبود  بی اعتنا  باشد.  فرا معمول  یا 

می گذرد در اطراف اش!
»من« خود را خط نمی زد. نامریی بود ظاهراً. 

این من رؤیت پذیر بود اما به طرقی دیگر!
نیز!  گوشه گیر  و  نبود  عارف  و  صوفی 
می زیست.  حاشیه  بر  نبود  حاشیه  در 
اهل  تماشاگه  توانست؟(  نمی خواست)نمی 
این که  نه  نبود،  هم  مصاحبه  اهل  باشد!  راز 
محاصره  میکروفن ها  را  خانه اش  گرداگرد 
کرده باشند. نیازی نیز نداشت که این گونه 

باشد و بنماید.
در نوشتن نیز می نوشت به گونه ای که گویا 
نمی نوشت! اهل این نبود که پیش از نوشتن، 
آن  و  این  به  را  سفید  کاغذهای  بسته های 
نشان دهد که من آنم و اینم که در آینده ای 
نزدیک، روزگار این سفیدها را سیاه خواهم 

کرد! 
مقطع نویس بود و »سنگین گذر«.

می نوشت،  بی حرف و حدیث  عاشقیت  در 
فضای کارش، وهم آلود بود، به قدری که گاه 

سرنخ روایت از دست خواننده فرار می کرد، 
تا جایی که وجه عمده ی روایت هایش، خود 
ارجاع می نمود و قابل تأویل! رفیقی گفت: 
جای شریف را در جنوب، کسی پر نمی کند! 
آتشی  زنده یاد  ناگفته ی  این  ناگفته  شریف، 

را بر زبان آورد: من نامدم تا جای کس را 
آمدگان،  و  نوآمدگان  نامدگان،  سازم!  تنگ 
می آیند و آمده اند و جا و مکان، برای همه، 
همگان هست که جغرافیا نیز تعریف دیگری 

یافته است! 

جای »شریف« را در جنوب
 کسی پر نمی کند

علی باباچاهی  
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محسن شریف، نویسنده ی مردمی و متعهد را همه 
از  ستایش انگیزی  آثار  که  می شناسند.نویسنده ای 

خود به جا گذاشت، خواندنی و ماندنی.
کم تر  بود.  هنرمندان  و  شاعران  محفل  خانه اش، 
در  شاعران  و  هنرمندان  از  گروهی  که  بود  شبی 
نیایند. فرزند چاهکوتاه بود که بیش تر  خانه ی با صفایش گرد 

زندگی خود را در تهران و بوشهر گذرانده بود.
همه ی زندگی و اندیشه اش، نوشتن بود و خواندن؛ که زندگی 
را جّدی می گرفت. با ناهنجاری های اجتماعی، فرهنگی در حال 
مبارزه، که در این راه هرگز کوتاهی نمی کرد، اگر چه برایش 

مشکل آفرین بود. 
سخن مأیوس  کننده نمی گفت و جوانان را مأیوس نمی کرد و 

پیوسته در راهنمایی آنان در مسیر نویسندگی کوشید.

نخستین اثرش »فصل های تکراری« بود که در سال ۱۳6۹ از 
سوی انتشارات »نوشتار« شیراز به چاپ رسید.  نوشته هایش به 
سبک »سوررئالیسم« پهلو می زد با محتوای اجتماعی- سیاسی و 
نثری جادویی و جمالتی کوتاه شعرگونه و قدری پیچیده. برای 
نمونه، بخشی از »آس نحس«، دومین اثرش که در سال ۱۳77 
از سوی مؤسسه ی فرهنگی و انتشارات »قلمرو« به چاپ رسید 

را می خوانیم که این گونه آغاز می شود:
طول  خیلی  هم  جایش  این  تا  داشت.  ادامه  هم  هنوز  »شب 
با  آشفته.  و  ناجور  لحظه های  در  بد گذشت.  و  کشید. سنگین 
انتظار و گرفتاری چه باید کرد. اولش با سرگرمی شروع شد، با 
سرگرمی های شبانه، مثل گذشته ها، کمی هم خوش نماتر، خیلی 
کم به اندازه ای که یعنی لحظه های دلپذیری در پیش است. این 
یکی هم با آخرین ترکش روز آمد. در غروب، وقتی که زندگی 
همیشه  مثل  می داد.  تن  تحمیلی  آسایش  به  که  بود،  سایه  زیر 
آرام و پاورچین ظاهر شد. از افق های مجاور آمد. بعد هم در 
فضای کوچه پیچید. به رنگ مه بود. رنگ مه صبح گاهی که با 

شفق می آید.« 
شریف.  محسن  نام  زنده  نکوداشت  در  است  سخنی  کوتاه 

روان اش شاد، یادش گرامی  و نام اش جاودانه باد.

متبرک باد نام تو
عبدالمجید زنگویی

از سال های دور با نام استاد 
محسن شریف آشنا بودم. به 
تدریج در محافل فرهنگی و 
هنری با ایشان بیش تر آشنا 
شدم و با هم صمیمی شدیم 
بلند  شاعر  بزرگ داشت  موضوع  که  این  تا 
آوازه مان مانا  یاد منوچهر آتشی ـ که چندی 
مٌلی  ماندگار  چهره ی  عنوان  به  آن  از  قبل 
معرفی و شناخته شده بود ـ پیش آمد. ستون 
و پایه ی اصلی این حرکت ارزشمند محسن 
شریف بود، ایشان از من خواست برنامه ای 
در این مراسم که به مناسبت  گرامی داشت 
هفته ی بوشهر برگزار می شد داشته باشم، لذا 
با توجه به عالقه و آشنایی دیرباز )شرح اش 
به  که  ارادتی  و  آتشی  با  که  است(  مفصل 
زنده یاد شریف داشتم، با کمال میل پذیرفتم 
گروه  همکاران  و  دوستان  از  تن  چند  با  و 
سالن  در  و  تنظیم  را  کاری  سریعآ  مفتون 
مجتمع فرهنگی بوشهر اجرا کردیم. از این به 
بعد بود که ارتباط ام با استاد شریف بیش تر 
و گرم تر و حتا به رفت و آمدهای خانوادگی 

منجر شد. 
در اغلب برنامه  های ادبی، فرهنگی و هنری 
و  شیرین  خاطرات  هیچ گاه  بودیم،  هم  با 
کوه های  به  را  سفرهایمان  نشدنی  فراموش 
گیسکان اطراف برازجان و منطقه ی بوشکان 
انسانی  شریف  استاد  نمی کنم.  فراموش  را 

اگر دیدارمان  بود.  با محبت  متین، بی تکبر و 
ابراز  و  می گرفت  تماس  می افتاد  تأخیر  به 
اولین  در  و  بی درنگ  که  می کرد  دلتنگی 
فرصت به دیدن اش می رفتم. هرگاه استاد را به 
خانه مان دعوت می کردم، بسیار از حضورش 
لذت  مصاحبت اش  از  و  می کردم  استفاده 
امید  آقای  دیدارهایمان  اغلب  در  می بردم. 
عکس های  که  داشت  حضور  هم  غضنفر 
شده  گرفته  ایشان  توسط  ماندنی  یاد  به 
امید،  شعر خوانی  با  که  دیدارهایی  است. 

موسیقی  و  استاد  ارزشمند  صحبت های 
حال و هوایی خوش و ارزشمند داشت.

که  جانکاهی  درد های  و  داغ  علی رغم   
گذاشته  روح اش  و  دل  بر  زمانه  و  روزگار 
بود، هیچ گاه ذره ای از این رنج ها را به اطرافیان 
منتقل نمی کرد. استاد شریف همیشه برایم زنده 

است و با یادش زندگی می کنم.
حسن ختام از قول حضرت حافظ که:

هرگز نمیرد آن که دل اش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما 

دیدار مان هر باره معنای تازه می طلبد
علی اکبر هنرور
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دومین  »معارف«  به  معروف  شریف«  علی  »میرزا 
رییس فرهنگ بوشهر بود که در فاصله ی سال های 
۱۳0۱ خورشیدی تا سال ۱۳0۲ خورشیدی کفالت و 

ریاست این نهاد فرهنگی را عهده دار بود.
فراموش نمی کنم که در سال ۱۳8۹ خورشیدی که 
بنیاد ایران شناسی در نظر داشت کتاب »بندر بوشهر پیشگام مدرسه سازی 
جنوب ایران« را به چاپ رساند با شادروان محسن شریف تماس گرفتم 
و از ایشان خواهش کردم تصاویری که از پدرشان در اختیار دارند را 
به من واگذار کنند تا در این کتاب که تاریخچه ی مصور مدرسه سازی 
جنوب ایران بود، به چاپ رسانم. ایشان با سعه ی صدر از این پیشنهاد 
استقبال کردند و فردای روز دیگر با آلبومی در دست به دفترم مراجعه و 
آلبوم خانوادگی شان که مشحون از تصاویر ارزشمند تاریخی بود را در 
اختیارم قرار دادند. آقای امید زاهد همکار من در شعبه کلیه ی تصاویر 
را اسکن کرده و بعد از چند روز آلبوم آن بزرگوار را به ایشان مسترد 

نمودیم. 
نوشتار حاضر هر چند بسیار خالصه شرحی بر چگونگی تأسیس مدرسه 
ملی دشتی در کوی جبری است که به سال ۱۳0۱ شمسی با موافقت 
زنده یاد میرزا علی شریف و به همت زنده یاد آقا شیخ علی مجتهد دشتی 
تأسیس گردید و در این نوشتار خوانندگان با روند شکل گیری آن مدرسه 
و تغییر نام آن در سال های بعد به دبستان و دبیرستان پهلوی و دبیرستان 

دکتر علی شریعتی در دوران انقالب اسالمی آشنا می شوند.
در این جا ضروری می بینم از همه ی عزیزانی که در تالش برای چاپ 
یادنامه ی استاد شریف هستند تشکر و قدردانی نمایم. البته الزم است 
تصریح نمایم که متن ذیل درباره ی تأسیس مدرسه ملی دشتی کوی 
جبری در سال ۱۳8۳ خورشیدی در کتاب های »تاریخ آموزش و پروش 
شهرستان بوشهر« و »بندر بوشهر پیشگام مدرسه سازی جنوب ایران« به 

سال ۱۳۹0 از سوی این جانب به چاپ رسیده است.
مدرسه ملی دشتی 

در پانزدهم  شعبان  ۱۳40 قمری برابر با ۲۳ فروردین  ماه  ۱۳0۱ شمسي  با 
موافقت  اداره ی  فرهنگ  در زمان  ریاست  زنده یاد میرزا علي  شریف  به  
همت  زنده یاد آقاشیخ  علي  مجتهد دشتي  و مساعدت  و همکاري  آقایان  
فقیه،  محمد خان  ابوالقاسم  دبیر، محمد دشتي ، میرزا عباس  شریفي ، حاج  

حسین  دباش ، حاج  حسین  دشتي  و عبدالرسول  چوک  مدرسه ی  چهار 
کالسه اي  به  نام  مدرسه ی  ملي  دشتي  در کوي  جبري  تأسیس  و مخارج  
آن  از عواید شهریه ی دانش آموزان  و مبلغي  هم  از صدي  سه  شهرداري  
)نواقل ( و همچنین  مساعدت  مالي  مؤسسان تأمین  گردید. مدرسه ی ملي  
دشتي  جبري  سومین  مؤسسه ی آموزشي  جدید بوشهر به  شمار مي رود. 
این  مدرسه  از سال  ۱۳06 تا ۱6 شهریور ۱۳07 ش  که  تبدیل  به  دولتي  
گردید، به  نام  مدرسه ی دولتي  نمره  ۱7 موسوم  شد. از ابتداي  تأسیس  
عهده   به   را  آن   مدیریت   زیارتي   شیخ  احمد  آقاي   سال  -۱۳05 ش   تا 
سید حیدر  به   آن   مدیریت   تا -۱۳07 ش   سال  ۱۳06  از  لیکن   داشت، 
سجادي  دشتي  واگذار شد. در مهر ماه  -۱۳08 ش  در زمان  مدیریت  
سال   در  شد.  اضافه   آن   به   پنجم   کالس   سجادي   سید حیدر  یاد  زنده 
۱۳۱0 ش  که  به  تعداد دانش آموزان  افزوده  شده  بود، آقاي  سید محمود 
سعادت  به  مدیریت  دبستان  منصوب  شد. در سالنامه ی فرهنگ بنادر که 
به چاپ رسیده ساختمان مدرسه دشتی را  به سال ۱۳4۳ خورشیدی 
دولتی معرفی می نماید که دارای نه کالس درس از اول تا ششم ابتدایی 
و ۳۳0 نفر دانش آموز دختر است. هم چنین سازمان علمی آن را به شرح 

زیر می آورد:
۱ـ علی اصغر کشمیری، دیپلم ششم ادبی مدیر دبستان

۲ـ شهربانو مواجی، ششم طبیعی آموزگار کالس ششم
۳ـ مهرانگیز خضری،  دیپلم ششم ادبی آموزگار کالس پنجم

4ـ یعقوب ظفرآبادی،  دانشسرای مقدماتی آموزگار کالس چهارم
5ـ پری بهاری، سیکل اول متوسطه آموزگار سوم شعبه الف

6ـ صدیقه سیدزاده، سیکل اول متوسطه آموزگار سوم شعبه ب
7ـ هما انگالی پور، سیکل اول متوسطه آموزگار دوم شعبه الف

8ـ ملیحه یزدانی،  سیکل دوم آموزگار دوم شعبه ب 
۹ـ اشرف قائد، معلومات قدیمه آموزگار

التحصیل کالس کمک آموزگاری آموزگار  ۱0ـ محمد موافق،  فارغ 
کالس اول شعبه ب 

مدیریت  یافت،  انتقال  عالی آباد  به  مدرسه  محل  که  بعد  سال های  در 
مدرسه به خانم شهربانو مواجی و معاونت آن به خانم مهرانگیز خضری 
واگذار شد. بعد از انتقال مدرسه دخترانه مستوره به کنار دبستان دشتی، 

مدیریت مدرسه به خانم مهرانگیز خضری واگذار گردید. 
در سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی با ادغام دو مدرسه ی مستوره 
و دبستان دشتی به نام دبستان نجمیه به کار خود ادامه داد. مکان آن به 
محل عالی آباد رو به روی اداره شیالت منتقل گردید و شاگردان به دبستان 

خلیج فارس )مهرگان( در نوبت دختران به تحصیل مشغول شدند.
سازمان های دبیرستان پهلوی عبارت اند از: شورای دانش آموزان، سازمان 
جوانان شیر و خورشید، انجمن ادب، انجمن ورزش، سازمان پیشاهنگی. 
دبیرستان پهلوی بوشهر بعد از پیروزی انقالب اسالمی به دبیرستان دکتر 

علی شریعتی تغییر نام یافت.   

خدمات فرهنگی خاندان شریف 
مروری بر زندگی میرزا علی شریف )معارف(

دکتر عبدالکریم مشایخی 

دو نفر وسط از راست )نشسته(: میرزاعلی شریف و میرزامحمود شریف زاده
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از راست: محمدحسن، اکبر، میرزا علی شریف،  میرزا محمد خان،اصغر، میرزا محمود، ربابه

نفر نشسته میرزاعلی شریف )معارف( رئیس اداره فرهنگ بوشهر
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مدت هاست مانده ام از این که 
درباره ی شریف ـ محسن ـ 
چه بگویم و چه گونه بنویسم 
و  نگفته  کسی  کنون  تا  که 
چند  مردی  باشد،  نشنیده 
وجه اش،  هر  در  که  راز  و  رمز  پُر  و  وجهی 

تصویری عیان است و تصوری پنهان! 
و  پراکنده  زمانی  و  است  اضداد  جمع  گاهی 
مغشوش در قیل و قال و مقالی  و سرچشمه ی 
واحد یک حس و حالی که فقط می تواند شریف 
و  معلوم  شناسه ای  و  ْکنیه  با  محسنی  باشد، 
مشخص و منحصر به فرد، مثل هر آدمی زاده ای 
چند  مجلد  یک  در  است  شده  خالصه  که 
صفحه ای به عنوان »شناسنامه«. خالصه بگویم، 
شریف حداقل برای من، معمایی بوده و هست 
الینحل، چه آن زمان که در قید حیات بود و 
چه اکنون که وارهیده از بست و بندهای زندگی 

است.    
با همه ی آن چه گفته شد، اما واقعیت این است 
که شریف هم مثل بسیاری دیگر از امور متداول 
در زندگی ام، یک حادثه و اتفاقی بود نامنتظره 

و بی هیچ مقدمه و موخره ای: 
خبر  خودم،  آن روزهای  هم سن و سال  جوانی 
آورد که موجود »شریف«ی هست »محسن« نام 
از بستگان خودش و این که اهل کتاب است و 
کتابت و سرشاراز شور و حال سیاست و ده ها 
خوی  و خصلت های نیک آن چنانی دیگر که 
در آن زمان، ما در آسمان به دنبال شان می گشتیم 
و کم تر می یافتیم، به ویژه پس از شنیدن پسوند 
کالم آن دوست جوان ام که عبارت »ایشان هم 

نادیده، مشتاق زیارت شماست« بود.   
پسین  یک  در  خواسته،  خدا  از  نیز  من  پس 
تنگ پاییزی، بی خبر و سر زده به مالقات اش 
مثاًل  که  محقر  و  کوچک  اتاقکی  در  شتافتم. 
بزرگ  آبنوسی  میز  یک  با  بود  کارش  دفتر 
به نظر عتیقه می آمد و چند صندلی فلزی  که 
با  بودند.  شده  چیده  آن جا  در  ردیف  به  که  
اشتیاق تحویل ام گرفت و مرا در آغوش فشرد. 

لحظاتی بعد شروع گپ و گفتاری که خوشایند 
هر دوی ما بود و افشای درونیات و ذهنیت های 
مشترک مان. خالصه این که پس از آن آشنایی 
حول  بیش تر  مشترک مان  نشست های  ابتدایی، 
محور چگونگی گذران زندگی خود و خانواده 
قضایا  و حال  نهایتًا چرخش حس  و  گذشت 
بعدی  مراحل  آغاز  و  اقتصاد  به  سیاست  از 
بود که  پیوندهای مشترک مان. در همین مسیر 
ریسمان روابط مستحکم تر شد و تبدیل به طنابی 
بافته شده از فرهنگ و هنر و اقتصاد گردید و در 
نهایت  با حاصل و نتایج مثبت و منفی ملموسی 
که به گمان ام همگان دانند و در این مجال و 
مقال، ضرورتی به بیان تک به تک آن ها نیست.   
این  در  مطرح  کردن اش  که  نکته یی  اما 
که:  این  ضروری ست  و  مهم  بسیار  نوشتار 
و  گرانمایه  داشته های  همواره  کنیم  تالش 
ابن  گذار  تأثیر  و  گران قدر  شخصیت های 
زادبوم در عرصه های فرهنگی، هنری و ادبی و 
کارنامه ی غرورانگیزشان را به یاد داشته باشیم 
و فراموش نکنیم آن ها سراسر هستی پربارشان 
را در مسیر شناسایی استعدادها و نیز آفرینش 
این  فهرست  از  کردند.  سپری  ماندگار  آثاری 
شریف  محسن  از  باید  ماندگار  شخصیت های 
یاد کنم که عالوه بر خلق آثاری ارزشمند در 
ادبیات داستانی، کارنامه یی درخشان  عرصه ی 
از  که  نهاد  جای  بر  خود  از  ستایش انگیز  و 
او  مدیریت  دوران  مثال زدنی اش،  بخش های 
در انجمن اهل قلم و برگزاری یادمان  منوچهر 
آتشی ست. امید که این خالق لحظه های ناب و 
ماندگار برای یکایک ما، همواره در یادها بماند 
و جامعه ی ادبی در آیین هایی به مرور آثار و 

نکوداشت حیات ادبی اش بپردازد.
الزم می دانم در این فرصت به دست آمده از 
این  اندرکاران  دست  ستودنی  تالش  و  همت 
یادنامه آقای امید غضنفر و همراهان اش آقای 
پردیس شریف )فرزند  رضا شبانکاره و خانم 
داشته  ویژه  تشکری  شریف(  محسن  زنده یاد 

باشم. باقی بقای تمامی اهل هنر و اندیشه.

از با شریف تا تنهایی
   خورشید فقیه

 

اسکندر احمدنیا

هر شب ام
که خلوت نجیب صدایِ  قدم های توست

می گفتی:
این پله های بدُعنق
مرا پا بُر کرده اند

روزهایی بوِد
که بی آسانسور

بلندی دنا را
با فرش ماسه هاِی ساحِل خلیج فارس

وصله می کردی
و روزی که ساکت بودی

و جاده هم ساکت
بلند گفتی، بلنِد بلند: 

وکیلی! 
یادت نرود 

سر برگرداندم
که گفتی:

مرا در بی بی زلیخا...« 
و روزی هست

حاال
که یادم هست و بود

و تو بر عمِق سنگفرش
باغچه ای

در هر شب ام
که خلوِت روزگار است

باغچه را
تو

یاسمن کرده ای 

برای همیشه در 
خواب هایم

            
برای محسن شریف
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جز حرف عشق در نفس آخرت نبود
این گونه می شود نفس مردها تمام 

به  خود  زندگی  دوران  در  آدمیان  ما  از  یک  هر 
گونه هایی می اندیشیم و به گونه هایی رفتار می کنیم و 
چون ناقوس آخرین نواخته می شود، چیزهایی را با 
خود می بریم و یادگاری را از خود به جا می گذاریم. 
درباره ی آن چه که با خود می بریم و آن چه  که پذیرفته 
می شود و نمی شود، نمی توانیم سخنی خردمندانه و منصفانه بگوییم، 
پس بهتر است که در این باره ی، اصاًل قضاوتی نکنیم و فقط برای روِح 
مسافر، آرزوی آرامش کنیم و بگذاریم و بگذریم که خداوند بخشنده 

و مهربان است و »با کریمان کارها دشوار نیست«.
اما، حق داریم و باید که درباره یادگاراِن خوب و بد دیگران و تأثیرات 
مثبت و منفِی آن ها بر زندگِی ما، سخن ها بگوییم. من در این مجال 
اندک، فقط درباره ی یادگارِ شریفی سخن می گویم که در یک دهه ی 

اخیر می شناسم.
 استاد محسن شریف، در این ۱0 سال اخیر، یادگاری از خود به جا 
گذاشت که تا سال های سال می ماند و می پاید و بر حیات فرهنگی 

بوشهر تأثیر می گذارد و اما یادگاراِن او چه بود:
ـ حضور تا ثانیه های آخِر وقت اضافه: انسان ها وقتی که پیر می شوند 
و به آن سوراِخ سردِ مکنده نزدیک، تاب و توان و حوصله ی خویش را 
از دست می دهند. شریف با وجود این که پیر و پیرتر می شد، نه تنها 
منزوی تر نمی شد بلکه هم چنان حضورش در مجامع فرهنگی و ادبی 
کاماًل پررنگ بود. من گاهی اوقات واقعًا تعجب می کردم که او با چه 
تاب و توانی در این سن و سال و با آن بیماری مخوف و در همه ی 
فصول از گرمای تابستان گرفته تا سرمای زمستان، در سراسر استان از 
دیلم گرفته تا کنگان در مجامع فرهنگی و هنری حضوری فعال داشت. 
ناگفته پیداست که تأثیر حضورِ او بر روی میان سال ها و جوانان بسیار 
بود. وی با این حضورش، عماًل اعالم می کرد که فرهنگ و هنر تا 
زمانی می ماند و می پاید که ما دور هم جمع باشیم و جمع آییم و با هم 
سخن بگوییم و بشنویم و به یکدیگر احترام بگذاریم و یک راهِ مهِم 
رهایی از بدبختی، جمع بودن است و افزایش آگاهی... »قطره دریاست 

اگر با دریاست/ ورنه آن قطره و دریا دریاست«
- امید به آینده در فعالیت های فرهنگی: از وجوه مشخصه استاد، 
امید به آینده در فعالیت های فرهنگی اش بود. من احوال او را به خوبی 
می دانستم چرا که چندین سال بود که با او و به اتفاق همسرم، هر 
روز یکشنبه با هم از جلسه ی بازخوانی متون کهن بر می گشتیم و در 
از وخامِت اوضاع جسمی و روحی اش  با ذکر جزییات  طی مسیر، 
و  چه گونه  مخوف اش،  بیماری  که  می دانستم  من  و  می گفت  سخن 
با چه سرعتی در حال درنوردیدِن اوست. عجیب است که او در این 
اهل  انجمن  از  آینده سخن می گفت و  از  پیوسته  شرایِط مهلک هم 
قلم که دوباره باید احیا شود، از ادامه ی جلسات انجمن دوست داران 
حافظ و بازخوانی متون کهن، از گسترش ارتباطات با اهل فرهنگ 
و هنر کازرون و شیراز. واقعًا برایم حیرت انگیز بود وقتی که آخرین 
کتاب اش»تب نوبه« را پس از سال ها و کش و قوس های بسیار از چاپ 
بیرون آورد و از آن رونمایی شد و بیماری استاد به شدت فزونی گرفته 

مسیر  در  بودند،  او کشیده  مداوای  ادامه ی  از  پزشکان دست  و  بود 
خانه اش با خوشحالی به من گفت: رمان جدیدی را شروع کرده ام و 
تو و خانم دکتر)همسرم( نقِش مهمی در آن رمان دارید، و با سختی 
ادامه داد که در این روزها هم 7 تا 8 ساعت کار می کنم و امید دارم 

که در این یکی دو سال آینده آن را تمام کنم. 
میراث دیگر شریف  از  تا هنگام مرگ:  - در جست و جوی حقیقت 
این بود که تا 80 سالگی یعنی در آستانه مرگ نیز در جست و جوی 
حقیقت بود. او می گفت: یکی از انگیزه های من از حضورم در جلسات 
ببینم که شما حقیقت را چه گونه  تا  بازخوانی متون کهن این است 
ایستاده است. همان طور که سرور  می فهمید و خدای شما در کجا 
ما  چشم  »پیرمرد  ارزشمند  یادداشت  در  معتمد  دکتر  جناب  عزیزم 
به  و  می کرد  پرسش گری  پیوسته  راه،  این  در  او  است:  نوشته  بود« 
اشتیاق و اصرار او، ما از باورمان سخن می گفتیم. به خاطر نمی آورم 
که در جریان این گفت و گوها و اختالف نظر ها و دیدگاه ها در حوزه 
اعتقادات، که گاه از زمین تا آسمان بود، حتا یک بار عصبانی شود و یا 
بکوشد که اعتقادات خود را به هر حال بر کرسی نشاند. او در این ۱0 
سال آخر عمر با عقاید و اندیشه های صلح جویانه و انسان دوستانه، به 

مهر بود و آشتی و محبت پیوسته جاری... 
آدمی   وقتی  علی القاعده  هم  باز  دموکراسی کوچک:  از  استقبال   -
پیر می شود و به خصوص اگر در چارچوب ایدئولوژی خاصی رشد 
کرده باشد، آن وقت توقع دارد که گوینده ی محض باشد و دیگران 
شنوندگان مطیع! و مطابق با خصلت بِد ما ایرانیان همه، او را تأیید 
کنند و تکریم اما شریف این گونه نبود، یکی از میراث شریفی که او 
در این وقت های آخرِ عمرش بر جای گذاشت این بود که در اغلب 
به  او  مدام.  پرسش گرِ  و یک  بود  بزرگ  ما، یک شنونده ی  جلساِت 
دموکراسی  به خاطرِ  این جمع است  کّرات می گفت که سپاس گزار 
و  بود  این گونه  جهان  کاش  ای   ... دارد  وجود  آن  در  که  کوچکی 
اگر این گونه بود جهان جای زیباتری برای زندگی بود... چه خوب 
است که در این جا، هر کس می تواند به راحتی و آسودگی همه ی 
دیدگاه هایش را بگوید و دیگران با احترام سخنان اش را می شنوند و یا 
می پذیرند و یا نقد می کنند و یا نمی پذیرند و پیوسته می گفت: این یک 

موهبت است که در این سال ها نصیب من شده است.
من با تو هفت پله - فقط هفت پله... - آه

پس ناگهان پریدی و پاگردها تمام

جز حرف عشق در نفس آخرت نبود
این گونه می شود نفس مردها تمام

• اشعار از دکتر رضا معتمد است که در سوگ زنده یاد استاد شریف سروده است.

یادگاِر شریف
دکتر عباس عاشوری نژاد
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فضای  و   88 سال  تلخ  رخدادهای  از  پس 
گرفته و خاموش بعد از آن رخدادها و تعطیلی 
به  فرهنگی،  و  اجتماعی  فعالیت های  همه ی 
از  و  زندگی  کردن  عادی  برای  محملی  دنبال 
وقتی  همین  برای  بودم.  فعالیت ها  سرگیری 
و  برازجانی  سینا  جمله  از  دوستان  برخی 
تاریخ  و  شویم  جمع  جایی  در  که  دادند  پیشنهاد  دروند  صالح 
کافه ی  در  نشست ها  نخستین  پذیرفتم.  اشتیاق  با  بخوانیم،  بیهقی 
و  شاعر  دوست  هوشمند،  علی  که  می شد  برگزار  بهمن  سینما 
بود.  کرده  راه اندازی  سینما  این  دوم  طبقه ی  در  روزنامه نگارم 
مدیره ی  هیأت  سابق  اعضای  نشست،  این  بنیان گذاران  اصل  در 
فرشید  شریف،  محسن  آقایان  بودند:  بوشهر  قلم  اهل  انجمن 
خانم ها  و  من  و  دروند  صالح  برازجانی.  سینا  و  جان احمدیان 
دیگر  از  نیز  دروند  ساناز  و  خواجه ئیان  رعنا  رستمی،  اسما 

بودیم .  نشست  این  اعضای 
شده  برگزار  سال88  شهریورماه  در  که  خوانی  بیهقی  جلسات 
بود، در کافه ی سینما بهمن دوام نیاورد. در واقع عمر کافه دیری 
در خطر  نیز  بیهقی خوانی  نشست  ادامه ی  تعطیلی اش،  با  و  نپایید 
»پیغام  هفته نامه ی  پس  این  از  دادم  پیشنهاد  زمان  این  در  افتاد. 
بزرگوارانه  هم  دوستان  و  باشد  هفتگی  نشست های  این  میزبان« 
پذیرفتند. از آن سال تاکنون این نشست ها که بعدها نام »نشست 
در  جز  گرفته،  به خود  پیغام«  هفته نامه ی  کهن  متون  بازخوانی 
مقطعی که به همین نوشته مربوط است، بی وقفه و به طور هفتگی 
 )۱400 آبان   ۳0 شب  )یکشنبه  امشب  همین  و  است  یافته  ادامه 
برگزار  مجازی  به صورت  البته  را  نشست  سومین  و  چهارصد 
کرده ایم. از آن همراهان نخستین، برخی به هر دلیلی همراهی شان 
را ادامه ندادند اما از هسته ی اولیه، آقایان سینا برازجانی، صالح 
دروند و اندکی بعدتر دکتر عاشوری نژاد و خانم ها مهری کرمی 
و  حشمتی  حسین  ایزدپناهی،  غالمرضا  آقایان  و  قائدی  اسما  و 
ثابت قدم  همراهان  از  و  پیوستند  نشست  به  زمانی  مسلم  دکتر 
دیگری  دوستان  هم  بعدترها  بوده اند.  امروز  به  تا  نشست ها  این 
به جمع ما اضافه شدند و همراهی پاره  ای از آنها همچنان ادامه 
دارد . اما در بین همه ی این همراهان، آن که از پایه گذاران این 
استاد  جز  نبود  کسی  بود،  آن  چراغ  و  واقع چشم  در  و  نشست 

شریف. محسن  زنده یاد 
شریف،  محسن  با  فرهنگی ام  مشترک  تکاپوهای  همه ی  با  من 
هرگز تا پیش از برگزاری نشست های بازخوانی متون کهن تا این 
اندازه به او نزدیک نشده بودم و از خلق و خوی او هم چندان 
به  او  واکنش های  برخی  برابر  در  حتا  گاه  نمی دانستم.  چیزی 
بازخوانی  نیز داشتم. نشست های  برداشت منفی  اتفاقات،  پاره ای 
شریف  محسن  متعهدانه ی  و  منظم  پیوسته،  حضور  و  کهن  متون 
در این نشست ها موجب شد که من نسبت به روحیات این مرد 
انسان  این  وجود   با  که  را   شرافتی  و  آگاه شوم  بیش تر  بزرگ 

دریابم. بیش تر  بود،  شده  آمیخته  دردمند،  و  فرهیخته 
بود، هفت سال  بیهقی خوانی  نشست  پایه گذاران  از  او که خود 
نشست ها  این  در  درگذشت اش  از  پیش  ماه  یک  تا  و  پیاپی 

در  حتا  کننده،  دلگرم  و  پویا  منظم،  حضوری  داشت؛  حضور 
جسمانی  ضعف  و  بیماری  که  زندگی  پایانی  سال  دو  یکی 
همیشگی  ترتیب  و  نظم  همان  حضورش  بود،  بریده  را  امان اش 
ما  کوچک  دفتر  به  که  بود  نفری  نخستین  همیشه  او  داشت.  را 
ادامه ی  در  و  به ناچار  نیز  هرگاه  می شد.  وارد  سنگی  خیابان  در 
درمان به شیراز می رفت، با پیامکی نیامدن اش را خبر می داد. متن 
نیست.« حاصل  حضور  توفیق  بود: »امروز  این  پیامک اش هم 

شده  دچار  جسمانی  درد  چند  به  زندگی  پایانی  سال های  در  او 
را  رفتن  راه  توان  که  بود  کمر  شدید  درد  آنها  ناگوارترین  بود. 
سختی  گرفتگی  صدایش  در  که  حنجره  درد  و  بود  گرفته  او  از 
شکایت  دردها  این  از  هیچ گاه  همه  این  با  بود.  آورده  به وجود 
میانه ی  در  داشت  اصرار  حنجره،  گرفتگی  وجود  با  و  نداشت 
غالبًا  که  را  پرسشی  طرح  یا  کند  باز  را  بحثی  متون،  خوانش 

او همچنان با ماست
دکتر رضا معتمد

اسفند 1389 جشن پایان بیهقی خوانی در هفته نامه پیغام.

زمستان 1393 نشست بازخوانی متون کهن
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من  یا  حاالت  این  در  بود.  برانگیز  چالش 
او  و  می دادیم  پاسخ  عاشوری نژاد  دکتر  یا 
گاه قانع می شد و گاه هم با سرتکان دادن 
نشدن  اقناع  نشانه ی  که  سپاس مندانه ای 
جمع  آن  می داد.  پایان  را  گفت وگو  بود، 
بعضًا  دیدگاه های  اختالف  همه ی  وجود  با 
محترمانه  گفت وگوهای  طرح  محل  عمیق، 
استاد  به  نسبت  به ویژه  بود  مداراآمیز  و 
تمام  ابهتی  ما  همه ی  چشم  در  که  شریف 
داشت و همه ی ما چقدر نسبت به این مرد 
داشتیم.  ارادت  و  دوستی  احساس  شریف 
نشست ها  همین  میانه ی  در  که  مردی 
برخی  با  اندازه  چه  تا  که  شدم  متوجه 
همفکران و همساالن اش تفاوت دارد و بر 
چه  می دیدم،  او  در  دور  از  آن چه  خالف 

بود.  فروتن  اندازه 
تا  که  دانستم  نشست ها  همین  میانه ی  در 
چه اندازه آرمان گرا و در عین حال پیشرو 
می آورد  زبان  بر  آن چه  به  چقدر  و  است 

دارد. قلبی  عمیق  باور 
و  معاشرت  سال  هفت  این  همه ی  در 
هرگز  دوستان  دیگر  و  من  گفت وگو، 
حرفی لغو و بیهوده از این مرد نشنیدیم و 
هرگز  ندیدیم.  او  از  بی مورد  توقعی  هرگز 
که  آدم هایی  با  و  نمی کرد  گله  چیزی  از 
میانه ای  است،  دراز  گله گزاری شان  زبان 

نداشت.
که  لهجه ای  و  بیان  صراحت  همه ی  با  او 
می کرد  احساس  که  آنها  برابر  در  داشت، 
سر  شگفت  به گونه ای  می دانند،  چیزی 
برخوردهای  به ویژه  بود.  فروتن  و  به زیر 
که  زمانی  مسلم  دکتر  با  فروتنانه اش 
وقتی  است،  فروتنی  کامل  نمونه ی  خود 
را  نکته ای  یا  می کرد  معنی  را  عربی  بیتی 

بود. چشم نواز  بسیار  می داد،  توضیح 
و  اعتقادات  لحاظ  از  او  با  ما  از  بعضی 
عمیق  گاه  تفاوتی  شخصی  باورهای 
شعاع  در  دیدگاه  تفاوت  این  اما  داشتیم 
و  شریف  استاد  در  که  ادبی  و  احترام 
همنشینان اش بود، هرگز به چشم نمی آمد. 
خاطره ی  در  او  از  رضایت مندانه  جمله ای 
یک  که  است  مانده  همنشینان اش  یکایک 
بر  چالشی  مباحث  از  یکی  پایان  در  بار 
دمکراسی  یک  جا  این  »ما  آورد:  زبان 

داریم.« کوچک 
شریف  استاد  از  یادی  وقتی  هم  هنوز 
می شود، این سخن او بر زبان جمع می آید.

***
معمول  به رسم  ما   ۱۳۹5 سال  شهریور 
مسافرت  برای  فرصتی  ایجاد  به قصد  و 
یک  برای  را  نشست  دوستان،  تابستانی 
ما  نشست  آخرین  کردیم.  تعطیل  ماه 
بود،  حاضر  آن  در  هم  شریف  استاد  که 

آن  از  پس  بود.  وی  با  من  دیدار  آخرین 
او در شیراز کار درمان  این تصور که  با 
نگرفتم.  او  از  سراغی  می دهد،  ادامه  را 
از  شبانگاه  که  بود  بعد  ماه  یک  حدود 
درگذشت اش  ویران کننده ی  خبر  دوستی 
را شنیدم. هنوز حسرت آن سراغ نگرفتن 
فرصت  دادن  دست  از  و  است  من  با 
آخرین دیدار و آخرین وداع با مردی که 
در این هفت سال با او عجیب اخت شده 
باران  سال  هفت  این  در  نیز  او  و  بودم 
من  نصیب  را  اعتمادش  و  مهربانی  پیاپی 

می کرد. 
واپسین  همان  در  او  که  فهمیدم  بعدها 
دفتر  به  را  خود  عصازنان  که  روزهایی 
است  می کشیده  دردی  چه  می رساند،  ما 
او  شگفت  تاب آوری  و  نفس  عزت  اما 
را  دردش  هرگز  ما  که  بود  شده  موجب 
می کرد،  را حس  سنگینی اش  او  که  چنان 
گفته ام  هم  دیگر  جایی  نکنیم.  احساس 
با  اسمی  او  برای  شریف«  »محسن  که 
بود،  سخاوت مند  مردی  او  بود.  مسّما 

برگزاری  هنگام  پذیرایی  در  مثال  برای 
و  شرافت  در  نیز  و  فرهنگی  آیین های 

نگذاشت. کم  چیزی  بزرگی 
بعد از مرگ او نشست ما حدود یک سالی 
به تعطیلی گرایید. شوک از دست دادن او 
برای  خاطره هایش  یادآوری  دغدغه ی  و 
اما  نمی داد،  دور هم جمع شدن مجال مان 
این  به  دوستان  مشورت  و  شور  با  بعدها 
نشست  یک   تعطیلی  که  رسیدیم  نتیجه 
فرهنگی برای روح و روان مردی که خود 
برنامه هایی  چنین  پیش قدمان  از  همواره 

بوده، عذاب آور است.
 نخستین نشست پس از درگذشت محسن 
آرامگاه اش  کنار   ۹6 تابستان  را  شریف 
و  کردیم  برگزار  هنرمندان  قطعه ی  در 
برگزاری  از  اندی  و  سال  چهار  اکنون 
متون کهن  بازخوانی  دوباره ی نشست های 
او  یاد  این چهار سال،  تمام  می گذرد. در 
عکس  است.  بوده  ما  با  مناسبتی  هر  به 
او  آری،  ماست.  نشست  نماد  و  نشان  او 

ماست. با  همچنان 
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محور نوشته ی حاضر مجموعه داستان "ورار" است. 
شریف قبل از هر چیزِ دیگر نویسنده ی متن هایی است 
که می توان آن ها را "متن جزء نگر" دانست. متن هایی 
که هرگز به طور سرسری از اشیا و پدیده ها نمی گذرند 
ترسیم  به  واژه ها  واگشِت  و  گشت  در  نویسنده،  و 
بر  می بیند  را  آن ها  خود  که  آن طور  آن ها،  تصویر  و 
می آید و عینیت و قطعیِت آن عناصرـ  اشیا، پدیده ها، حوادثـ  را تحت 
گستره ِی جهاِن درونِی خود، به عینیتی، ذهنی شده بدل می سازد. در عیِن 
حال تالِش شریف آن است که در سطِح عاطفه ی  تعمیق یافته ـ مانند 

شاعران ـ با خوانندگان خویش ارتباط برقرار کند:
"فضای سرسرا خیلی روشن بود، روشن تر از همیشه، با شاخه های نیت 
نورانی، اّما هیچ شاخه ای به آیینه ی پشت جارختی نمی تابید. باورم نشد. 
سیاه  اشاره رویش خط کشیدم. صحن  انگشت  با  نزدیک شدم،  بهش 
آینه حالت اسفنجی داشت. خیلی بی اعتبار و فرسوده بود. از رد جای 
انگشت ام خش برداشت. پوسته اش به شکل رد مار زنگی کنده شد." )۱(

طور  به  که چگونه  بخوانیم  را  ابری"  "پیچانه ی  داستان  آغازین  سطر 
اساسی اشیا و اصوات را نشانه گرفته است تا به فضا سازی الزم دست 
یابد: "دفعه های دیگر این جوری نبود. اول تقه های زبانه، سه تا تقه ی 
خشک و زوزه ی کشدار لوال، بعد هم تا مکیدِن آدم به دهانه ی سرسرا 
خمیازه می کشید. وقتی هم که به هم می آمد، همین ماجرا از سرِ آخر به 

اول آن تکرار می شد." )۲(
در آثار "شریف" غلبه ی دنیای درون بر جهان بیرون در ابعاد و شکل های 
مختلف مشاهده می شود. این امر در واقع ادامه ی سنِت داستان نویسی 
انساِن شرقی است؛ دیدگاهی که  به دیدگاه  فارسی است که معطوف 
نقطه ی مقابل نگاهِ موزوِن انساِن غربی است. اگر این شیوه ی نگریستن 
و موضع گیری را به دقت مورد نظر قرار دهیم، به سنت انسان شرقی و 
همواره متوسع کردن دنیای درون گام می نهیم که حتّا عینیت ها و عناصر 
بیرونی را از جنس و رنگ اجزای خود می سازد و آن ها را در قلمرو 
پیچیده ی ذهِن خود قرار می دهد. شاید بتوان گفت به همین دلیل است که 
محوری ترین عنصر داستان در سراسر آثار "محسن شریف" درون مایه ی 
به  نسبت  نویسنده  موضع گیری  واقع  در  درون مایه  زیرا  است،  داستان 
موضوع داستان است. به عبارتی درون مایه نوع برخورد و تلقی نویسنده 
را  وی  نوشته های  می توان  مبنا  همین  بر  می شود.  شامل  را  موضوع  با 
آثاری "محتواگرا" و "جانبدار" تلقی کرد. البته اگر در داستان های بلند 
و کوتاهِ شریف، گاه درون مایه ی مبهم یا غیر واضح به نظر می رسد؛ باید 
به "تکنیک" و "نثر" و "چگونه گفتن" داستان مراجعه کرد. برای شریف 
ـ به شهادِت آثارش ـ چگونه گفتِن داستان امری است بسیار پر اهمیت 
که نمی توان به سهولت از کنارِ آن گذشت. با این وصف، محتواگرایِی 
وی باعِث ورود به عرصه ی غیر روایی نمی شود و این دغدغه را حفظ و 
رعایت می کند که یک داستان سرا همواره در حاِل روایِت داستان است و 

نه گزارش یک ماجرا یا حادثه.
باری "محسن شریف" در داستان های بلند و کوتاه خود، دل مشغولی های 
زیبایی شناسی  با حس  که  آرمان گرایی  نوعی  دارد.  را  خویش  ویژه ی 
از  بر خالف برخی  آمیزه ای خاص را پدید می آورد.  زبان ـ تصویری، 
نویسندگان که هنوز به ارائه ی بیانیه های بی سروته و شعارهای منجمد 
شده ی از رمق افتاده می پردازند و در آخر ژست و قیافه ی طلب کارانه ی 
درک و فهم  نشدن از طرف خوانندگان را به خود می گیرند، نوشته های 

شریف نوعی سادگی و سهل و ممتنع بودن را دنبال می کند که با اشیا، 
پدیده ها، فولکلور و آیین های بومی همراه است.

با اندکی دقت در متن آثار وی، مشخص می شود که نه تنها پرداختن به 
این اشیا و آیین ها و ... هدف نیست، که اجزا و ابزاری هستند که نویسنده 
می خواهد ای بسا با اشاره ای کوتاه و گذر از آن خواننده را با تأمل و 
تعمق وا دارد تا به تأویِل مناسب و در نهایت تجّلی ُکلِی داستان دست 

یابد.
این طرز که در وهله ی نخست پیش پا افتاده به نظر می رسد، در حقیقت 
شگردی نو و امروزی است که سبب پویا و فعال شدن خواننده از طرفی 
و هر چه بیش تر درگیر شدن وی با متن می شود. بدیهی است این گونه 
اشاراِت گذرا و بهره بردن از تمثیل و استعاره و ... برای خوانندگاِن آشنا 
به فضای بومی و آیین ها و... جذاب، اّما برای برخی خوانندگاِن نا آشنا، 

غرق شدن در هزار توی رمزهای غریب و نامانوس خواهد بود.
در داستان های بلند و کوتاه "شریف"، نثر داستان، تحوالِت داستان را 
با خود همراه  را  آن  فرعی  در دست خود می گیرد و عناصر عمده و 
می سازد. در سراسر داستان های وی ـ با وجود محتواگرایی موجود ـ 
هیچ گاه به حادثه یا گره اصلی به طور مستقیم اشاره نمی شود و ریتِم 
عادی داستان رعایت نمی شود. شاید دلیل این وضعیت پیوند تنگاتنگ 
نثر ـ درون مایه در زیر ساخت متن باشد که گره اصلی و سایر عناصر 
و ارکان داستان را به تابعی از خود بدل می کند تا تکنیک زبانی بتواند 
مانند دوایر متحدالمرکز یک موج ناشی از سقوط قطعه سنگی در آب 
یک استخر، آن ها را در رو ساخِت داستان گسترش دهد و بیاِن ویژه ی 

خود را عرضه نماید.
همان طور که در ابتدا گفته شد شریف با توان مندی در گشت و واگشت 
واژه ها، تعلیِق داستان و گسترش درون مایه را به نثر داستان منتقل می کند 

و با حوصله و صبر آن را پیش می برد. 
آغاز  هذیان  و  کابوس  یک  مانند  "خاطره"  کوتاه  داستان  مثال  برای 

می شود:
" استخوان زنانه زودتر از جنس مردانه می شکند، زودتر هم می پوسد." )۳(
در بند دومـ  پاراگراف دومـ  راوی از چاه سنگی و دهانه ی آن می گوید:
"دهانه ی چاه سنگی مثل دهان جادو بود. صدای افتادن اش توی آن، طنین 

وحشتناکی داشت، ُگرمبه ی ریزش کوهستان یا نهیب رعد پاییزی." )4(
پی نوشت:

۱ـ مجموعه داستان "ورار"، محسن شریف، انتشارات نیم نگاه، چاپ اول ۱۳8۱، ص ۱

۲ـ  همان، ص ۹

۳ـ همان، ص ۲7

4ـ همان، ص ۲7

شریف، محتوا و تکنیک
درنگی بر مجموعه داستان "ورار" اثر "محسن شریف"

سعید مهیمنی
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بود.   ۱۳۹5 تابستان  اواخر 
پُرشرجی  و  گرم  روزی 
هم بود. در دفتر »دانشنامه 
بودم  نشسته  بوشهر«  استان 
که دوست شاعرم اسکندر 
احمدنیا وارد دفتر شد. سالم و احوال پرسی 
محسن  حال  که  گفت  نشست.  و  کردیم 
به  می خواهد  و  نیست  خوب  زیاد  شریف 

دیدن اش برود. گفتم: من هم می آیم!
شریف  خانه ی  سمت  به  اسکندر  پراید  با  
بیماری سرطان او کم و بیش خبر  رفتیم. از 
داشتم. هم چنین می دانستم مرتب برای درمان 
به شیراز می رود. »آخرین تالش ها در آخرین 
روزها«! در راه به یاد نخستین دیداری افتادم 
که در بوشهر و منزل شاعر هم اقلیمی احمد 
فریدمند با استاد محسن شریف داشتم. همان 
شکل  ما  بین  دائمی  دوستی  شب،  یا  روز 
گرفت. کارهای فرهنگی متعددی با هم انجام 
دادیم و برخی نیز میسر نشد یعنی نگذاشتند. 
برخی از آن کارها را سال ها قبل در یادنامه ی 
استاد شریف که نشریه ی »نصیر  بوشهر« چاپ 

کرد، نوشته     ام و تکرار نمی کنم.
محسن شریف از نوجوانی و به اقتضای زمان 
و گفتمان عصرش، دلبسته ی عدالت اجتماعی 
و سوسیالیسم بود. چندین سال پیش در دو 
پژوهشگر  نویسنده و  اتفاق دوست  به  نوبت 
رفتیم  دیدارش   به  احمدیان«  جان  »فرشید 
روی  را  سال ها  آن  پُرتب و تاب  خاطرات  و 
نمی دانم  کردم.  ضبط  کاست  نوار  چندین 
آن نوارها االن کجاست، اما امیدوارم آنها را 
یافته، استخراج و تدوین کرده و روزی اگر 
عمر و مجالی بود، منتشر کنم. آن خاطرات، 
جنبش  تاریخ  از  خواندنی  و  جالب  بخشی 

چپ در بوشهر و ایران به شمار می رود.
برایم  آن جا  رسیدیم.  منزل شریف  رو به روی 
تازگی داشت. من در اواخر دهه ی شصت تا 
نیمه ی اول دهه ی هفتاد، دائم به منزل قبلی او 
در کوی مدرس می رفتم و به حضور شریف 
خاطرات  بودم.   کرده  عادت  خانه  آن  در 
ادبی  چهره ی  ده ها  و  شریف  از  بی شماری 
دارم.  ذهن   در  خانه  آن  از  دیگر  هنری  و 
گفت و گوی من با زنده یاد منوچهر آتشی در 
همان خانه شکل گرفت. اگر بخواهم تمامی 
خود  اغراق  بدون  بنویسم،  را  خاطرات  آن 

کتاب مستقلی خواهد شد.

اولین بار بود که به آن خانه می رفتم. وارد که 
شدیم، شریف را دیدم که روی ُمبلی نشسته 
رو به رویش  و  بوسیدم  را  او  و  رفتم  بود. 
نشستم. اسکندر هم کنارم نشست. شریف چه 
شما  برای  نمی دانم  بود.  شده  الغر  و  تکیده 
و  ببینی  را  دوستی  یا  عزیز  که  افتاده  اتفاق 
یقین کنی که این آخرین باری است که او را 
خواهی دید. در فرهنگ ما به چنین دیداری 
این  که  داشتم  یقین  می گویند.  آخر«  »وداع 
تنها فرصتی خواهد بود که من آخرین دیدار 
ذهن  به  ماندگار  به شکل خاطره ای  را  او  با 
بیماری  عمق  از  که  این  وجود  با  بسپارم.  
شوق  با  اما  داشت،  خبر  خود  سرنوشت  و 
پراکنده اش  یادداشت های  گردآوری  مشغول 
بود. پوشه  ی کار کنارش بود و آن را به ما هم 
نشان داد. از آثار در حال انتشارش گفت و 

کاری که جلو چاپ اش را گرفته بودند. 
در گفت و گوی بین ما بیش تر شریف صحبت 
می کرد، مثل شمعی که در آخر کار، شعله اش 
باال می کشد. حس غریبی داشتم. خیلی تالش 
کردم در برابر شریف بغض ام نترکد. دوربین 
شریف  از  داشتم.  موبایل  اما  نبود،  همراه ام 
خواستم تا چند عکس از او به یادگار بگیرم. 
از  شات ها  آخرین  گرفتم.  او  از  عکس  چند 
ثبت یک دوران دوستی که داشت با سرعت 
به پایان می رسید. در آن محیط غیر از زنده یاد 
پیمان که سال ها پیش در عنفوان جوانی بدرود 
حیات گفته بود، دیگر فرزندان استاد شریف 

در کنار مادر گران قدرشان حضور داشتند. 
بود.  بسیار ضعیف شده  و  بود  بیمار  شریف 
ماندن دیگر فایده نداشت. گونه و پیشانی اش 
هم  مبل  روی  از  برخاستن  توان  بوسیدم.  را 
نداشت. یاد روزهایی که تا با اتومبیل اش مرا 
به خانه نمی رساند، خیال اش راحت نمی شد. 
کردم،  ترک  اسکندر  با  همراه  که  را  خانه 
قدیمی  دوستی  با  دیدار  آخرین  می دانستم 
است. استاد شریف چند هفته بعد، در حالی 
ماه  مهر  هشتم  روز  در  بودم،  تهران  من  که 
۱۳۹5 با زندگی وداع کرد. یادش به خیر و به 

قول قیصر امین پور:
حرف های ما هنوز ناتمام

تا نگاه می کنی
باز هم همان حکایت همیشگی

پیش از آن که باخبر شوی
لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود.

واپسین دیداِر با شریف
 سیدقاسم یاحسینی

برای محسن شریف که یک عمر مشق 
دردمندی کرد

ای مشق درد کرده در آوردها تمام
اینک گذشته ای و همه دردها تمام

اینک گذشته ای و غرورت رها شده ست
حکم مدام  "بگذر" و "برگردها" تمام

از زوج و فرد این همه تنگی گذشته ای
هم زوج ها - برای تو - هم فردها تمام

زهری که بود در گذر "سال های صبر"،
جان می ربود از تن شبگردها، تمام

آه ای سوار دل زده از گرد و بادها
آن "بادها" تمام شد آن "گردها" تمام

پایان پویه ای که به دلگرمی تو بود
وای و "ورار" و مویه دلسردها تمام

می خواندی و صدای تو تا عرش می رسید
می گفتی و خطاب تو با دردها تمام:

"لبخندتان نصیب من- ای سبزها - نشد
آسیبتان به جان من -ای زردها - تمام"

من با تو هفت پله - فقط هفت پله... - آه
پس ناگهان پریدی و پاگردها تمام

جز حرف عشق در نفس آخرت نبود
این گونه می شود نفس مردها تمام

تمام...
       دکتر رضا معتمد
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رمانی سرشار از آرزوهای 
و  نیامده  و  رفته  باد  بر 
مانده.  خیال  در  هم چنان 
در  که  صبری  سال های 
شده  پایا  آدمی  روان 
متصور  آن  بر  پایانی  هیچ  که  انگار  است؛ 
را  خود  معنایی  بار  نیز  صبر  گاه  و  نیست 
فاجعه  پشت  فاجعه  و  می دهد  دست  از 
زاده می شود و در این میان انسان است که 

بارکش این مظلومیت هاست. 
فضای  این  خاطر  به  شریف  محسن 
البیرنت وار و تو  در  تو فضا و مکانی آفریده 
توجیه پذیر  را  آن  در  منتشر  رویدادهای  تا 
انس  و  جن  از  میان  این  در  و  دهد  نشان 
هم کمک می گیرد تا رنگی از وهم به رمان 
چند  جز  آدمی  رمان  این  در  بزند.  خویش 
شخصیت نشان شده نمی یابیم. َچهبان است، 
آسیابان است. دختر آسیابان است و دایه که 
که  پرورده  را  دختری  و  دارد  مهمی  نقش 
نمی تواند  کسی  ندارد.  وی  به  خونی  تعلق 
پیدا کند.  آنان  برای  به آسانی شجره نامه ای 
و  حدود  که  دریایی  از  آمده اند؟!  کجا  از 
از  حرفی  نویسنده  و  نیست  معلوم  ثُُغورش 
موج های تو در تو نمی زند یا پهنه ی آبی و 
توفان های موسمی و غیر موسمی، هر چه که 
هست. فضا آن قدر خشک است که انگاری 
جهنم باشد و همه در انتظار بهشت. بهشتی 
که قاصدهای جورواجوری به روستا ورود 

می کنند و وعده ی آن را می دهند.
مقدس  نمادها  مکانی  و  فضا  چنین  در 
و  رفت  آزادانه  جن ها  و  پری ها  و  می شود 
مردم  روان  و  روح  در  حتا  و  می کنند  آمد 
بیتوته می کنند. پس اگر جماعتی بی شکل به 
حرکت در می آیند معلوم نیست که لشکری 
از  و  جن ها   وقتی  چرا؟  نباشند.  جن  از 
نشان  را  خودشان  شکلی  هر  به  بهتران  ما 
نباشند که مأموریت شان  می دهند. ملخ هایی 
که  گیاه خوارند  یا  است؛  ویرانی  فقط 
یا  و  نیست  تشنه  زمین  روی  بر  رستنی 
از  را  کودکی  می توانند  که  گوشت خوارند 
کلک  یک  با  گویی  که  کنند  تهی  گوشت 
استخوان های سفید زاییده شده است. ذهنی 
این  می نشیند  آن  تصویر  به  نویسنده  که 

نشانی ها را دارد.
ده  فقیرانه ای روی  نورِ  به جا  نا  آفتاِب   ...«

جوری  آن،  بودن  پیدا  قدرِ  به  بود،  تابانده 
که فقط سایه روشنی بنماید. هوا بوی تهوع 
داشت.  چندش آوری  َسردِ  َدمِ  می داد،  آدم 
طرح  اصلی  گذار  تا  چهار  هر  امتداد  در 
بی َرّد  ناپاک  طرح  می شد،  برگردان  متروکه 
ِ پای آدم، جا به جاشان کهنه پاره ی چرکین، 
تکه های آستین و جامه و خشتِک پینه بسته، 
به َسر َدرِ چند تا خانه ُشّره های رنگ و رو  

رفته ی نذری آویزان بود.«
- سال های صبر، فصل  سوم، صفحه ۱۱7

که  است  مکانی  و  فضا  از  تصویری  این 
می زیند.  آن  در  ناملموس  شخصیت های 
چه  و  می خورند  چه  که  نیست  معلوم 
صحبت  یک دیگر  با  چه گونه  و  می پوشند 
می کنند  برقرار  ارتباط  هم  با  و  می کنند 
دیگری  آبادی  به  راه  روستا  این  آیا  اصلن 
هم دارد این مسافرها یا قاصدها که هر از 
چند زمانی رخ می نمایند کیستند و چرا این 
یک  صورت  به  آن ها  با  بی صورت  مردم 
نیستند  پایا  برخورد می کنند و چرا  قدیس 
بدون  ُرمان  ناچیز در هوای  و چون غباری 

هیچ نفس کشیدنی وا می روند
از درخت گل ابریشم توقع نمادی باید داشته 
زایش هاست.  تمامی  سرچشمه ی  که  باشیم 
تا  آن  ریشه ی  از  شفاست،  چیزش  همه 
این  آن.  تُرد و سبز و شکننده ی  شاخه های 
شقاوت های  تمام  شاهد  اسطوره،  یا  نماد 
روح است. از جماعتی که به خاطر »نیّت« 
زیر آن دراز می کشند تا صدای آوندهای آن 

را بشنوند و به نوعی زار و جن و پری از 
وجودشان بیرون برود که هیچ گاه نیز چنین 
نمی شود. اگر شفایی تلقینی در کار باشد به 

ساعتی، روزی نمی رسد.
محیطی که نویسنده ساخته است جز نکبت 
ارمغان  به  چیزی  بی رویشی  و  بی چیزی  و 
و  پلیدی  هست  که  چه  هر  نمی آورد. 
پلشتی و عشق های ممنوع و سایه وار است. 
دخترانی که میان تپّه ها سرگردان می شوند و 
خودشان را به نرینه ای که نمی دانند انسانند 
یا از طایفه ی جنینان، تسلیم می کنند و رها 

شده باز می گردند. 
زندگی  نویسنده ای  هیچ  نمی کنم  فکر 
و  خرافات  با  این گونه  را  انسانی  معمولی 
میان  این  در  باشد.  نیامیخته  هم  در  اوهام 
نواست  بی  خواننده ی  است  مظلوم  آن که 
در  نامأنوس  فضایی  به  را  او  نویسنده  که 
او را در میان  ناپیدا می کشاند و  کهکشانی 

این همه هیاهو رها نمی کند. 
انسان موجه کیست؟ جادوگر قبیله »چهبان 

است« یا دایه است؟!
که  است  توانسته  خوبی  به  شریف  محسن 
خرافات منتشر در یک جامعه ی عقب مانده 
به  و  بخشد  را عمومیت  داشته شده  نگه  یا 
بقبوالند.  اثر-  خواننده ی  عنوان  به   – ما 
که  ماری  ُرز  فیلم  در  پوالنسکی  )همانند 
خود  چه کوچک  و  چه بزرگ  افراد،  تمام 

شیطان مجسم اند.(
همه چیز در این رمان- سال های صبر- بر 
پایه ی حدس و گمان است. بر پایه ی قضا و 
قدر است. هیچ چیز پا بر روی زمین ندارد. 
تمام بنیان ها بر پایه ی خرافات گذاشته شده 
است. فصل اول کتاب گواه صادقی بر این 

مّدعا است.  
مانند  کویرزده  دهِ  می شود.  دیده  خوابی 
جا  هیچ  رودخانه ی  و  می شود  گلستانی 

نبوده ای به ناگهان جاری!

نثری هم چون شعر ِ ُپست مدرن!
نگاهی به ُرمان سال های صبر

امین فقیری
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فضای  در  شریف  محسن 
ادبی بوشهر، شهری که سابقه 
وادبیات  هنر  در  درخشان  ای 
معاصر ایران دارد، همچون یک 
خیمه  عمود  یک  سار،  سایه 
عمل کرد. همیشه میدان داری 
نوشتن  چراغ  و  آورد  گِرد  را  ذوق  اهل  تا  کرد 
را در زادگاهی که سخت دوستش داشت روشن 

نگاه دارد.
سبب آشنایی من با محسن شریف دوستان حلقه 
ادبی شیراز بودند. آن هم زمانی که انتشارات تازه 
ای پا گرفته بود به اسم »نوشتار« توسط چندتایی 
»نوشتار«  گفتند  می  ذوق.  با  و  سواد  با  دوست 
ادبیات  زمینه  در  کارهای جدی  تا  شده  تاسیس 
معاصر منتشر کند و »شیراز« را به عنوان  قطب 
تازه ای در انتشارات متون ادبی مطرح کند. این 
خبر آن هم در آن روزها که مثل امروز همه راه ها 
به تهران ختم می شد  برای من خبر خوشایندی 
بود. انتشاراتی در شیراز البد اولویتش هم چاپ 
کارهای دوستان جنوبی است. حدسم درست بود. 
قصد  دوستان  که  بودم  شنیده  گریخته  و  جسته 
دارند کار نشر را با نوشته های نویسندگان جنوبی 
تدارک  در  ماضی  دوران  رسم  به  کنند.  شروع 
ُجنگی برآمدند به اسم »از پنجره جنوبی« که قرار 
شد هر شماره اش داستان های کوتاهی از چند 
نویسنده جنوبی را به جامعه ادبی آن روز ایران 

معرفی کند.

»کیوان نریمانی« ویراستار مجموعه بود و انتخاب 
داستان ها به گمانم گروهی انجام می شد. اولین 
مجموعه با پنج نام شکل گرفت. »صمد طاهری، 
سعید مهمینی، محمد کریمی پور، محمد کشاورز 
سه  نویسنده  هر  رضازاده.«  ماشااله  یاد  زنده  و  
داستان داشت. جغرافیای همه ی داستان ها رنگ 
و بو وحال و هوای جنوب ایران را داشتتند. از 
»محسن شریف« هم خواسته بودند کاری به نشر 
بدهد. »شریف« آن روزها در محافل ادبی جنوب 
به داستان  بود. آدمی معروف  نامی شناخته شده 
دوستی و داستان خوانی و داستان نویسی. هرچند 
تا میان سالی چیزی منتشر نکرده بود، اما داستان 
بلند »فصل  نوشته شده داشت. »محسن« داستان 
های تکراری« را فرستاده بود. حجم داستان بیش 
از ظرفیت »از پنجره جنوبی« بود و خود داستان هم 
بیشتر ُفرم و تعریِف داستان بلند را داشت و ناشر 
نیز مشتاق بود آن را مستقل در آورد. همین طور 
هم شد. کتاب اول » از پنجره جنوبی« اسفندماه 
۱۳68 در آمد و به فاصله چند ماه بعد »فصل های 

تکراری« نوشته ی  »محسن شریف« منتشر شد.
پیش از هر چیز باید گفت داستان بلند »فصل های 
تکراری« بر پایه تمثیل و استعاره شکل گرفته و 
تأثیر پذیرفته از شیوه های نویسندگی اواخر دهه 
در  است.  خورشیدی  پنجاه  دهه  اوایل  و  چهل 
این بُرهه ی زمانی سانسور تسمه از ُگرده ادبیات 
کشیده بود و نویسندگانی که گرایش های سیاسی 
ممنوع داشتند داستان های خود را برای دوری از 

گرفتاری و گزند سانسور به این شیوه می نوشتند. 
نوعی »رمز نویسی ِ متداول« با کلیشه های کالمی 
مرسوم زمانه بین نویسنده وخواننده. بعد از انقالب 
این شیوه دیگر چندان کارآمد نبود و نویسندگان 
پیش  داستان  نوشتن  برای  دیگری  های  شیوه 
در  من  بحث  نیست.  من  بحث  مورد  که  گرفتند 
این نوشته ُفرم روایت »فصل های تکرای« است. 
در این اثر داستانی اشاره من به نوع روایت است. 
راوی داستان بلند »فصل های تکراری« روایتش 
را به شیوه »پرده خوانی« پیش می برد. سبکی تازه 
و بدیع در روایت داستان که محسن شریف  چه 
خودآگاه یا ناخودآگاه به آن دست یافته  باشد؛ از 
ارزش و اهمیت آن نمی کاهد. این شیوه را نقاالن 
قهوه خانه ها و پرده خوانانی که قصه های ستم 
اشقیا بر اولیا را در کوچه و بازار با نشان دادن 
تصاویر نقش بسته بر پرده ها نقل می کردند، به 
کار می بردند. شیوه هم به این شکل بود که پرده 
خوان، پرده بزرگ را بر پهنه ی دیوار نصب می 
کرد. تماشاچیان می نشستند روبرو و نقال با چوب 
دستی یک به یک سراغ تصاویر می رفت، مکث 
درباره ی هر کدام می  می کرد و روایتی کوتاه 
گفت. می خواست این کسی که به شمایلش بر 
پرده اشاره می کرد خوب شناخته شود. هر چیز در 
پرده بود از آدم و حیوان و گیاه و اشیاء، از توصیف 
ایستا و کامل نقال در امان نمی ماند. این نوع البته 
در پرده خوانی جواب می داد. چون تکیه داشت به 
سنت کالن روایت مذهبی یا حماسی که هر کس 
صدها بار به شیوه های مختلف آن را شنیده بود. 
پس اشارات تک به تک و جدا از هم پرده خوان را 
منصوب می کرد به خاطره اش از کالن روایت و 

به جهان مورد نظر نقال راه می یافت.
روایت به شیوه پرده خوانی ضمن اینکه تالشی 
ارجمند است برای دست یابی به فرم های بومی 
تکراری«  های  »فصل  نویسنده  اما چون  روایت، 
به  و  است  معاصر  جهان  داستانش  وقوع  محل 
هیچ کالن روایت مذهبی، حماسی و یا اساطیری 
منصوب و متصل نیست. قطعات توصیف شده در 
فضای مه آلود داستان معلق می مانند و داستان 

شکل نمی گیرد.
به گمان من شیوه خاص و ارزشمندی که محسن 
شریف برای روایت داستانش در پیش گرفته اگر 
بتواند همچون  تا  به عنصر تعلیق مجهز می شد 
نخی در یک منحی کشش پاره های معلق را به 
هم پیوند دهد می توانست به سبک خاص خودش 

در داستان نویسی امروز ایران دست یابد.
هنر دیگر او در این داستاِن بلند و دیگر کارهایش، 
استفاده از ظرفیت های کلمات، ترکیب های بومی 
و غنا دادن به زبان داستان معاصر ماست. استفاده 
از کلمات محلی که در جغرافیای جنوب و به 
تنگستان  و  دشتستان  بوشهر،  حوزه  خصوص 
های  ریشه  دارای  چنین  هم  و  دارند  کاربرد 
کهن و اصیل فارسی هستند می توانند به هر چه 
رنگین ترشدن زبان داستان امروز ما کمک کند. 
دیاری  چنین  زادگاهش  که  شریف«  »محسن 
از  هنرمندی  با  بالیده  آن  در  عمر  همه  و  است 
پس این مهم برآمده و زبانی جذاب و خواندنی 

خلق کرده است.

نوشتن از دشِت فرسوده
محمد کشاورز
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