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شریف،  محسن  استاد 
پدیده ای خاص برای اتحاد 
ادیبان و هنرمندان بوشهری 
ادبیات  و  هنر  محور  حول 
را  تالش اش  تمام  او  بود. 
به کار می برد تا همه را با هر عقیده در یک 
تشکیل  از  مدتی پس  بگنجاند.  ادبی  تشکل 
مدیریت  شریف  استاد  قلم،  اهل  انجمن 
ویژگی های  از  گرفت.  عهده  به  را  انجمن 
ادیب  و  روشنفکر  زنان  که  بود  این  انجمن 
و هنرمند در شاکله ی انجمن نقش شایسته و 

بایسته ای داشتند. 
انجمن مثل بارانی بر یک زمین تشنه به زودی 
کارایی اش را نشان داد. ده ها شاعر و داستان 
نویس از برکت این باران سر برآوردند، رشد 
کردند و منادی ادبیات جنوب و بوشهر شدند.

 شریف این همه انرژی و دقت نظر را ازکجا 
مسئله  این  به  بردن  پی   برای  آورد؟  می 
که  برگردیم  به گذشته ی شریف  است  الزم 
این  در  و  تهران کشاند  به  را  او  سرنوشت، 
شهر خود را در تشکیالتی سیاسی یافت و 
آغاز رشد فکری و ادبی و تشکیالتی اش از 
همان جا رقم خورد. بر هر تشکیالتی، نظم، 
ارتقاء  شبانه روزی،  فعالیت  وقت شناسی، 
تاب  کسانی  گاه  است.  گستر  سایه  دانش، 
دل زده،  و  خسته  راه  اواسط  در  و  نیاورده 
بر  به زندگی عادی  راه خود را می گیرند و 
می گردند، شریف اما ایستاد و از خود فردی 

منظم و پایبند به اصول ساخت.
با ایمان و اعتقاد به پیش می رفت. روزهای 
ملتهب سال 32 و آوار ناگهانی کودتای دربار 
معادله ها  همه ی   انگلیس  و  آمریکا  و  شاه 
فرو  یکی  یکی  آرزو  کاخ های  زد.  برهم  را 
از  زده  دل  و  نومید  جوان،  شریف  ریختند. 
سیاست به کار ساختمان و راه سازی پناه برد 
تا سیطره ی غول دهشتناک کودتا و سرکوب 
در جنوب کشور  وانهد. سازندگی هایش  را 
که شامل جاده های شوسه و احداث مدارس 
و درمانگاه   می شد، کمی او را آرام کرد و در 
فرصت پیش آمده و رهایی ذهنی از کابوس 
دامان  به   32 مرداد  بیست و هشت  کودتای 
ادبیات و داستان نویسی پناه برد و تا آخرین 
روزهای عمر پر بارش  می نوشت و از این 
چاپ  به  را  داستان  کتاب  چندین  رهگذر 
با  عمرش  روزهای  آخرین  تا  حتا  رساند. 
مشکالت و تکیه بر عصا به دفتر هفته نامه ی 
پیغام می رفت و در دورهم خوانی متون کهن 

شرکت می کرد.
بعد از توقف فعالیت انجمن اهل قلم، مجدداً 
کرد  همت  قلم  اهل  دوم  انجمن  تشکیل  به 
پس  بعد  چندی  دالیلی،  به  بنا  متاسفانه  که 
از تشکیل رسمی منحل شد و همین مسئله 
هجوم  مورد  شدت  به  را  شریف  روحیه ی 

قرار داد و خسته و آشفته اش کرد. 
برای  شریف  فعالیت  هرگز  بوشهر،  مردم 
ملی  جنبه ای  که  آتشی  از  تجلیل  برگزاری 
هم چنین  نمی کنند،  فراموش  را  داشت 
پیکر  تشییع  سنگین  فوق العاده  برنامه ریزی 
ماجرا  برد.  نخواهند  یاد  از  هرگز  را  آتشی 
به همین ختم نشد و شریف متولی برگزاری 
کاری  شد.  آتشی  یادبود  مراسم  هرساله ی 
در  هنرمندان  و  اُدبا  گردآوردن  برای  بزرگ 
آرامگاه شهید شیخ حسین چاهکوتاهی و بر 

سر آرامگاه آتشی.
 من و محسن شریف به شدت رفیق بودیم و 
در هفته یا به وسیله ی تلفن یا حضوری از حال 
ایدئولوژی  با خبر می شدیم. در زمینه ی  هم 
و  قصه نویسی  مکانیسم  و  تفکر  نحوه ی  و 
محتوای داستان هایش هیچ تناسب اندیشه ای 
مهربانانه،  رفاقت  هرگز  اما  نداشتم،  وی  با 
عدالت خواهی و مردم دوستی او را فراموش 
برای  گسترده اش  سفره ی  هرگز  نمی کنم. 
را  غیربوشهری  هنرمند  مهمانان  از  پذیرایی 
همسر  از  است  بایسته  که  نمی برم  یاد  از 
این  در  بسزایی  نقش  که  نیز  دختران اش  و 

مهمان نوازی ها  داشتند، تشکر ویژه شود. 

محسن شریف؛ چهره ی ماندگار ادبیات

مهدی جهانبخشان

نام ات سپیده دمی ست
که بر پیشانی آسمان می گذرد

متبرک باد نام تو
                                 » شاملو «

چقدر / باید ستاره بچینم 
تا آبی کند مشق هایم را 

               در سطرهای مشدد جست و جو
بر کتف شب هایی –

که خاکستری می چرخم 
                       بی تو – با تو 

*
چقدر /  دریچه ها را 

شکل –
می آید / شاید / باید

باز کنم / ببندم / بشکنم
بر پاشنه ی انتظار

در بهت پلک های پریشان
میان شب های آلوده ی –

- فراق و حضور 
                       بی تو – با تو

*
چقدر نیامدن هایت را 

                سرک بکشم
پشت دیوار بگردم ات،

برگردم  /  با دست های خالی به اتاق
و حس آمدن هایت را

بتکانم در دفترم
شبیه پری ! 

                     بی تو – با تو
*

چقدر /  بنویسم ات
 بر خاطره های خطوط،

روی رگ پرده های دل
 در گوشه های افشاری ردیف ات کنم 

و بخوانم:
) نه در برابر چشمی / نه غایت از نظری (

چقدر ...
                   بی تو – با تو

تو  با  تو-  بی    
   برای شریف بزرگ

حسین عسکری    
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در  خورشیدی   1315 آذرماه  پنجم  شریف  محسن 
روستای چاهکوتاه متولد شد. پدر او، میرزاعلی شریف 
ملقب به میرزاعلی معارف رئیس اداره فرهنگ بوشهر 
در دهه ی 1310 خورشیدی بود، وی دوران دبستان را 
در مدرسه ی سعادت بوشهر گذراند، سپس برای ادامه 
تحصیل به تهران رفت و دوران متوسطه را در مدارس 
دارالفنون، اسکندری و رضاشاه تهران سپری کرد. دوران تحصیل برای 
او  نشیب  و  فراز  پُر  زندگی  و  بود  سیاست  با  آشنایی  دوران  شریف، 
با تمام دغدغه  ی سیاسی و  از همان دوران شروع شد. محسن شریف 
رمان  کم تر  و  نمی شد  غافل  ادبیات  مطالعه ی  از  هیچ گاه  اجتماعی اش 
ترجمه  شده ای را نخوانده بود. او بعد از پایان تحصیالت اش به معماری 
روی آورد و با تأسیس شرکتی ساختمانی به گذران زندگی پرداخت. 
چند سال پس از پیروزی انقالب فعالیت های فرهنگی او بر فعالیت های 
سیاسی اش سایه انداخت و خانه  اش محفل ادبی شاعران و نویسندگان 

شد.  
شریف اولین رمان اش به نام »فصل های تکراری« را در سال 1369 منتشر 
نمود  بازار کتاب  کرد و در سال 1377 رمان »آس نحس« را روانه ی 
که در همان سال کاندیدای کتاب سال شد. در همین دوره او ریاست 
انجمن اهل قلم بوشهر را پذیرفت و با تغییر اساسنامه، آن را انجمنی 

مستقل نمود )78-86(. 
در این دوران، فعالیت های انجمن اهل قلم شکلی تازه به خود گرفت، 
برپایی همایش ها و جشنواره ها در حوزه ی شعر و داستان و دعوت از 
نویسندگان و شاعران بزرگ ایران از ابتکارات وی بود که در این میان 
می توان به همایش بزرگ داشت منوچهر آتشی و همایش نقد و بررسی 
آثار محمدرضا صفدری اشاره کرد. برپایی سه دوره جایزه ی قلم طالیی 
در رشته ی داستان نویسی و جایزه ی شعر فصل از دیگر اقدامات وی در 
دوران ریاست اش بر انجمن اهل قلم بود. در کنار این فعالیت های ادبی، 
او هیچ گاه از نوشتن دست برنداشت و در سال 1379 رمان »سال های 

صبر« و دو سال بعد مجموعه  داستان »ورار« را منتشر کرد.  
محسن شریف تا آخرین روزهای حیات به نوشتن ادامه داد و برای چاپ 
نیافته بود لحظه ای دست  انتشار  آخرین رمان اش که هفت سال مجوز 
از تالش بر نداشت تا سرانجام این رمان در سال 1394 و در آخرین 

روزهای حیات او منتشر شد. 
با  مبارزه  مدت ها  از  مهرماه 1395 پس  هشتم  در شب  محسن شریف 
سرطان با زندگی وداع کرد و در قطعه ی هنرمندان بوشهر به خاک سپرده 

شد.
سالگی  آستانه ی 54  در  را  تکراری«  »فصل های  رمان  محسن شریف   
منتشر کرد، زمانی که در باور او کفه ی  ادبیات بر کفه ی سیاست سنگینی 
خود  سیاسی  عمر  در  او  شد.  او  ذهنی  دغدغه ی  نو  ایده هایی  و  کرد 
متفاوت دیده  با شخصیت هایی  بازجو، مأمور، مافوق، سردسته و... را 
بود که این تیپ ها می توانست جهانی داستانی را پدید آورند. او با خلق 
فضایی تمثیلی در »فصل های تکراری« از نقش تیپ های مأمور، بازجو، 
زن، بایگان و... در اجتماعی می گوید که در هر دوره ی تاریخی وجود 
داشته است و شریف با عصبیتی که در لحن راوی موج می زند آن ها 
را مورد قضاوت قرار می دهد. عصبیت لحن راوی با توضیح و تشبیه 

هر واقعه و یا تصویرهای مکرر تشدید می شود. عالوه بر این با استفاده 
از قیدهای حالت و صفت هایی که لحن راوی را جانب دارانه می کند 

رفتارهای هر شخصیت با دیدی بدبینانه قضاوت می شود.  
زمانی  به  نکردن  اشاره  با  می کند  تالش  رمان  این  در  شریف  محسن 
معلوم و مکانی مشخص به همراه استفاده نکردن از اسامی خاص برای 
شخصیت های داستان، فضایی تمثیلی برای این رمان به وجود آورد تا 

همه ی دوره های تاریخی را در بر گیرد.  
رمان  هم چون  نیز  رمان  این  است.  شریف  بعدی  رمان  نحس«  »آس 
»فصل های تکراری«، سیاست را نشانه گرفته است. آس نحس قصه ی 
پدید آمدن احزاب با رنگ و لعاب های گوناگون، نحوه ی عضوگیری و 
شکوه و فروپاشی آن هاست. فضایی تمثیلی، بدون زمان و مکان خاص، 
این  با  شگردی ست که شریف یک بار دیگر آن  را تجربه می کند، وی 
شیوه تالش می کند خود را از دیگر نویسندگان ادبیات سیاسی جدا کند.  
سیاست در این سال های زندگی شریف، معنایی عمیق پیدا کرده، جار 
و جنجال های سیاسی و دغدغه های روزمرگی سیاست جای خود را به 

ریشه یابی هر آن چه گذشته داده است.
محسن شریف با انتشار رمان »سال های صبر« نشان داد نمی خواهد در 
از  را  پا  رمان  این  در  بماند. شریف  باقی  )ادبیات سیاسی(  قالب  یک 
بار  این  می اندیشد.  بنیادی تر  موضوعی  به  و  می گذارد  فراتر  سیاست 
شکل گرفتن جهان بینی، هدفی است که بسط می یابد. راوی در این رمان 
به دنبال یافتن سرچشمه های ترس و آرزو، امید و ناچاری است. به همین 
نظر  به  که  جهانی  می شود،  خلق  اسطوره ای  و  تمثیلی  جهانی  منظور 

می رسد به گذشته ای بسیار دور تعلق دارد.  
شریف برای باورپذیر کردن فضایی که خلق می کند از جغرافیای بکرِ 
جنوب ایران کمک گرفته و افسانه ها و باورهای این منطقه را تعریفی 
تازه می کند، باورهایی که برخی از آن ها ریشه در افسانه ها دارند. وی 
گاهی  بومی  کاماًل  و خلق فضایی  های جنوب  افسانه  به  برای ورود 
و  واژه ها  این  انتخاب  می کند.  استفاده  بوشهری  گویش  واژه های  از 
وسواس  با  دارد  رواج  هنوز  که  اورادی  و  شعرها  یا  و  اصطالحات 
اساسی  وجه  دو  تشبیه  و  توضیح  است.  گرفته  زیادی صورت  بسیار 
سبک پردازش روایت در آثار شریف است و گاهی داستان هایش را 

به رمان نو نزدیک می کند.   
محسن  آثار  دیگر  از  شخصی تر  »ورار«  مجموعه داستان  داستان های 
شریف است؛ این داستان ها در زبان نیز ساده تر نوشته شده اند و ما با 
جهانی ملموس روبه رو می شویم. آدم های این مجموعه قابل باورتر و 
واقعی تر از دنیای تمثیلی شریف به نظر می رسند و دغدغه هایشان به 
دنیای امروز نزدیک تر است و حتا عشق هم در نهاد قهرمان های آن ها 

شکلی زمینی به خود می گیرد. 
رمان »تب نوبه« آخرین اثر محسن شریف است که کمی پیش از مرگ 
او منتشر شد. زبان تثبیت شده ی شریف در این رمان بیش از آثار دیگرش 

خودنمایی می کند و ضّد رمان بودن اش را به رخ می کشد. 
را خلق  »ایالت«ی  سوررئال  و  تمثیلی  جهانی  با  رمان  این  در  شریف 
می کند که در آن همه ی رخدادهای تاریخی به همان گونه که طراحی 
افسانه ها و ضرب المثل های  فولکلور،  از  او  واقع می شوند.  بوده،  شده 
برای  انتخاب شده اند  به وسواس  به همراه واژگانی کلیدی که  بوشهر 
تکرار واقعه ای که بارها تعریف می شود و هر بار بخشی از آن روشن 

می شود استفاده می کند.  
آثار داستانی منتشرشده ی محسن شریف:

   رمان »فصل های تکراری«، سال انتشار 1369، انتشارات نوشتار
   رمان »آس نحس«، سال انتشار1377، انتشارات قلمرو

   رمان »سال های صبر«، سال انتشار 1379، انتشارات نیم نگاه
   »مجموعه داستان »ورار«، سال انتشار 1381، انتشارت نیم نگاه؛ شامل       

 داستان های: »پیچانه ابری«، »خاطره«، »بن بست« و »قصه ی ورار«
   رمان »تب نوبه«، سال انتشار 1394، انتشارات افراز

مروری بر زندگی
 و آثار محسن شریف 

       

فرشید جان احمدیان
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نهراسیده ام/  مرگ  از  هرگز 
ابتذال  از  دستانش  چه  اگر 
من   هراس  بود/  شکننده تر 
در  مردن  از  همه  باری 
مزد  که  است/  سرزمینی 
آدمی/  آزادی  از  گورکن/ 

افزون تر باشد
شاملو

می ریزد،  برگ  »مهر«ش،  کنیم؟  با خزان چه 
کوچ  را  پرنده  و  می کند  عریان  را  درختان 
سرازیر  چشمان  از  اشک  می دهد.»آبان«اش، 

می کند و »آذر«ش آتش در وجود می افکند.
انسانی  هر  محتوم  سرنوشت  مرگ  چند  هر 
بلندای  بر  که  هستند  انسان هایی  اما  است، 
تاریخ می مانند و در قلب دوست داران خود 
با شکوه زندگی می کنند؛ زیرا این انسان ها در 

آثارشان زیست جاودانه دارند.
انسان های  آن  از  یکی  شریف  محسن  استاد 
کرد  کوچ  پرنده ای  چون  که  بزرگی ست 
هرچند  نشاند.  اندوه  در  را  خود  دوستان  و 
در  او  حضور  ولی  طوالنی ست  کوچ اش  

آثارش تابان است.
»به انتظار تصویر تو/ این دفتر خالی/ تا چند/ تا 
چند/ ورق خواهد خورد؟/ ... نامت سپیده دمی 
است که بر پیشانی آسمان می گذرد/ ـ متبرک 

 شاملوباد نام تو!«
دبیر  عنوان  به  که   84 78تا  سال های  بین 
صفحه ی ادبی »هوای تازه« با هفته نامه ی نصیر 
بوشهر همکاری داشتم، استاد محسن شریف 
هم ریاست انجمن اهل قلم را به عهده داشت. 
هر چند انسان های ارزشمندی چون بانو مینا 
درعلی و بانو سارا مؤیدی برای انجمن اهل 
قلم زحمات زیادی کشیدند ولی در زمان استاد 

شریف انجمن اهل قلم رونق بسیار یافت.   
زمانی جلسات انجمن در کتابخانه ی مصلحیان 
مرد  این  استاد شریف  بعدها  اما  بر پا می شد 
بزرگ و نامدار، دفتر کار خود را به برپایی 

جلسات انجمن اختصاص داد.
شریف برای برپایی جلسات انجمن اهل قلم 
زحمات  سالگشت ها  و  مراسم  برگزاری  و 
آتشی  منوچهر  بدرود  از  بعد  کشید.  زیادی 

شاعر نامدار جنوب،  او در کنار خورشید فقیه 

برای  از دوست داران آتشی  و تعدادی دیگر 
بر پایی این سالگشت ها تالش فراوان کردند 

و رکن اصلی این برنامه ها استاد شریف بود.
خصوص  به  و  فرهنگی  و  ادبی  جلسات 

داستان نویسی شکوهی خاص داشت.
دیگر  فرهیختگانی  شریف،  استاد  کنار  در 
برازجانی  سینا  جان احمدیان،  فرشید  چون 
جایگاه  تعالی  برای  دیگر  دوستان  بعضی  و 
می  زیادی  تالش  انجمن  ادبی  و  فرهنگی 
و  بزرگ  استادانی  که  طوری  به  کردند 
دیگر  و  هم جوار  استان های  از    ارزشمند 
جلسات  در  و  می شدند  دعوت  ایران  نقاط 

شرکت می کردند.
و  ادبی  مراسم  برای  سفرهایی  در  گاهی 
انسان  این  با  همراهی  سعادت  فرهنگی، 
افتخاری  برایم  ارزشمند نصیب ام می شد که 
داشتم  همکاری  نصیر  با  که  زمانی  در  بود. 
ایشان بعضی از داستان هایش را برای  چاپ 

در صفحه ی ادبی ارسال می کرد.
از استاد شریف در انتهای دهه ی80 در آیین 
به  مراسمی  طی  بوشهر  روز  گرامی داشت 
عرصه ی  در  درخشان  حضور  سال ها  پاس 
ادبیات داستانی تقدیر شد. هر چند او کوچ 
آثارش  اما در  نشاند  اندوه  را در  ما  کرد و 

تولدی دیگر یافت.

شریف، انسانی از تبار عشق و شرافت
مرتضی زندپور
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پیوستگی  حرف هایش  »اما   
نداشت، حرف ها باکلنجار و 
بریده می شد  درونی  آشوب 
یا به هم می ریخت« )از متن 

کتاب(
»ورار« عنوان داستانی کوتاه است از مجموعه 
در  که  داستانی  عنوان،  همین  با  داستانی 
ساختاری دایره ای شکل می گیرد و آغاز و پایان 
ِ بازی دارد و در این ساختار دایره ای رویدادها، 
مولّفه های موقعیتی)زمانی، مکانی(، شخصیت ها 
و عبارات در همه جا حضور می یابند و تکرار 
می شوند. تکرار در کنار برجستگی های زبانی 
قالبی نحو نوشتاری در  از گونه ی  با گریز  که 
صورت  وصفی  و  اضافی  گروه های  حوزه ی 
گرفته، سبب شده که نقش ادبی در این داستان 

رنگ ویژه ای به خود بگیرد.
این داستان  به مقوله ی تکرار کردم. در   اشاره 
آشوب زده  است  ذهنیتی  راوی،  ذهنیت  کوتاه 
و  ذهنیت  و  عینیت  میان  موقعیت  در  مدام  که 
خود  نگاه  و  است  حرکت  در  حال  و  گذشته 
را مدام بر شخصیت ها و مکان ها و عبارات و 
خاطرات می چرخاند. این ذهنیت ترس خورده 
با رویکردی استعاری در محور جانشینی زبان به 
موارد یاد شده اشاره می کند و تکرار می سازد: 
دو هم کالسی شیفته ی روزگارِ آن روزی، باالی 
ِنازنین، اتاق باالی نشیمن، عطار لعنتی،  ِ بلند  
آدم بدقیافه با ریش گرِ  پروفسوری، مأموران اجرا، 
روزگارِ آن روزی، خودِ بی سامان و ویالن، رّمال، 
خیابان پنجم، نامه ی شوم، جادوی صاحب خانه، 
میدان سواری، سق سیاه و ... این ها نمونه هایی اند 
که مدام در ذهنیت راوی تکرار می شوند و به 
موقعیتی  و  تکراری  کارکردی  خویش  همراه 

همسان در متن داستان حمل می کنند.
سبب  زبانی،  برجستگی  عنصر  کنار  در  تکرار 
خلق وهمی شاعرانه در متن شده است؛ یعنی 
نقطه ی: ورار )گفت و گوی  میان دو  روایت در 
تنهایی با خود( و پالرده )هذیان گویی در خواب 
و بیداری( در حرکت است، چیزی میان خواب 
و  امید  و  ترس  و  اکنون  و  گذشته  بیداری،  و 
سایه ی تردید که مدام، خواهش عاشقانه ِی بیان 
شده در نامه ی از جانب راوی برای باالی ِ بلند 
رویدادهای  همه ی  و  می گیرد  بر  در  را  نازنین 
میان این اتفاق را با تشویش و هذیان و ترس و 

تکرار همراه می سازد.
نمونه ی  از  دوری  طریق  از  داستان،  این  در 
قالبِی نحِو نوشتارِی معیار و در پی آن، آفرینش 
با  وصفی  ترکیبات  ساختماِن  در  تازه  نحوی 

می شویم.  مواجه  از وصف،  نامتعارفی  گونه ی 
به  زبانی  برجستگی  ایجاد  ضمن  کاربرد  این 
قاعده گاهی سبکی منجر شده است و زبان را از 
خودکاری انداخته و شاعرانه ساخته است؛ این 
برجستگی، نقش ادبی را پر رنگ نموده است و 
این چیزی که در فرمالیسم بسیار اهمیت دارد 
برای  نه  ادب  »زبان  می گوید:  موکاروفسکی   .
ایجاد ارتباط بلکه برای ارجاع به خود به کار 
فرایند  این   )34  ،1 ج   :1380 می رود.)صفوی 
برجسته سازی در داستان ورار با مهارتی شگفت 
صورت گرفته و این امر نشان می دهد که نویسنده 
از طریق توجه به ساختار نحوی، به خصوص در 
ساختمان صفات، سبک ویژه ی خود را پی ریزی 
می کند. کارکرد صفت، روشن نمایی گوشه و یا 
تمام موصوف )اسم( است. در نحو معمول و 
معیار زبان فارسی، ترکیب وصفی ِ بیانی برای 
همین امر و افزودن توضیحی در راستای وصف 
و گسترش و شرح اسم صورت می گیرد تا در 
نهایت اسم یا همان موصوف بتواند ملموس و 
در  اما  ببندد؛  نقش  روشن در ذهنیت مخاطب 
داستان ورار با توجه به ذهنیت نابسامان راوی، 
این امر رویکردی در پیش می گیرد که متن را از 
ایضاح به سمت ابهام سوق می دهد به خصوص 
که تتابع صفات، درک خودکار خواننده را نیز از 
کار می اندازد و نگاه خواننده را به نوع کارکرد 
این گونه صفات و نقش مهم و برجسته ی آن ها 
ارجاع می دهد و نیز تأثیر مهمی که توالی این 
صفات و نقشی که در روشنی یا تاریکی فضای 
داستان ایجاد می کنند نقش خود ویژه ی ادبی را 

نشان می دهند. در این داستان کوتاه به بیش از 
پنجاه مورد از این شکل وصف بر می خوریم 
که در این جا به ذکر نمونه هایی بسنده می کنم: 
رّمال  رنگارنگ،  لباس  و  رخت  با  آدم های 
با آن مروای نامبارک، دو تا  ِبدقیافه ی مزاحم ِ 
هم کالسی ِ شیفته ی ِ روزگار ِ آن روزی، کتاب 
 ِ مثل شکستن   ِ بی سامان، صدای  مقدمه ی  با   ِ
کاسه ی چینی ، حالت ِ مثل ِ پشیمانی ِ بعد از 
خطای ِ نادانسته، کنده های ِ زمخت ِ بدقواره ی 
تا  ِ غرق ِ پشته های ِ خاک، میدان ِ شورانگیز ِ 
دوران ِ هفت سالگی، دشت ِ لخت ِبی حاصل ِ تا 
افق، خود ِ پوچ ِ با آن همه تمایل ِ بودن، محله ی 
دل انگیز ِ آمیخته با جمعه ها  و روزهای ِ امتحان، 
خود ِ با پاشنه ی شوم ِ وحشت زا، غالم ِ دست 
به سینه ی از همه جا بی خبر، نسل ِ هیچ کاره ی 
قربانی، خودِ شوم ِ سر به هوا، قرار ِ نانوشته ی 
روند  این  سرگردان.   ِ پوچ  خویشاوندی، خودِ 
در مرتبه ی بعد در ترکیبات اضافی نیز می بینیم 
تتابع اضافات فراوانی را در عمق ساختار  که 
نحوی متن جای داده است: اسائه ی حریم ِ با آن 
حالت ِ روحانی، طنین ِ هق هِق بی قراری ِ مثل 
سکسکه، آسمان ِ آن شهر عزامانده، دوتا مامور 
ِ روز ِ اول ِ غالمی  و... این ها نمونه های فراوان 
تتابع صفات و در مرتبه ی بعد تتابع اضافات بود 
که با حضور سایه گستر خود تمام روایت را در 
موقعیتی تکراری به سمت وهمی شاعرانه رانده 
است. این  برجسته سازی، توانسته زبان روایت 
ویژه ای  ادبی  نقش  و  بیندازد  خودکاری  از  را 
گسترش  و  کوتاه سازی  نماید.  اعطا  متن  به 
فضای  تغییر  ضمن  متن  در  صفت  ساختمان 
تغییر  در  نیز  مهمی  نقش  داستان،  در  وصف 
لحن روایت و تشخص نگاه راوی در برخورد 
با حوادث درونی داستان، ایفا می کند. ساختمان 
ارائه ی  در  زبان  برجسته سازی  ضمن  صفت، 
شکل خاصی از معنا و مفهوم داستان هم تأثیر 
کوتاه،  داستان  این  در  که  همچنان  می گذارد 
فضایی  وصفی،  ساختار  شیوه ی  این  تکرار 
وهم آلود مبتنی بر موقعیت های واقع گرایانه خلق 
کرده و خواننده را در میان دو نقطه ی عینیت 
نامعلوم  وحال  گذشته  نیز  و  مه آلود  ذهنیت  و 
و رویدادهای پاره پاره رها می سازد و این که 
تمام این ها در ساختاری دایره ای در کنار تکرار 
نام شخصیت ها و مؤلفه های موقعیتی )مکانی، 

زمانی( اتفاق می افتد. 
یاری نامه :

شریف، محسن )1381( ، ورار، شیراز، نیم نگاه

صفوی، کورش )1380(، از زبان شناسی به ادبیات ، ج 1 ، تهران ، سوره مه

بررسی کارکرد ساختمان صفت
 در برجستگی زبان داستان کوتاه »ورار«

 علیرضا عمرانی
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شریف  محسن  مانایاد 
دور  سال های  از  را 
اوایل  از  می شناختم؛ 
زمانی  از  پنجاه؛  دهه ی 
طراحی  و  نقشه کشی  که 
در  مزرعه داری  تا  می کرد  ساختمان 
فعالیت های  تا  ملک پدری در چاهکوتاه 
مطبوعاتی و این اواخر که در نشست های 
بودیم؛  همنشین  کهن«  متون  »بازخوانی 
دکتر  همت  و  ابتکار  با  که  نشست هایی 
هفته نامه  دفتر  در  هفته  هر  معتمد  رضا 
شیوع  از  پس  و  می شد  برگزار  پیغام 
مجازی  شکل  به  تا کنون  کرونا  بیماری 

انجام می شود.
به راستی که نام شریف برازنده اش بود. 

بیماری  از  ناشی  مشکالت  وجود  با  او 
چشم،  کم سویی  و  حنجره  پیش رونده ی 
متون  خوانش  در  نمی توانست  اگرچه 
تا مدت   بود  شرکت کند و فقط شنونده 
تمام  در  درگذشت اش  از  پیش  کوتاهی 

این نشست ها فعاالنه شرکت می کرد.
این  ارکان  از  یکی  که  او،  درگذشت   
نشست ها بود، ضربه ای سنگین به همه ی 
سال  یک  به  قریب  کرد.  وارد  اعضا 
غیاب  با  کمی  توانستند  افراد  تا  گذشت 
دسته  من  روز  آن  در  بیایند.  کنار  استاد 
شریف  استاد  یاد  به  تا  بودم  آورده  گلی 
روی صندلی او )کرسی شریف( بگذاریم. 
دسته گل به همراه تصویری قاب گرفته از 
او بر روی یک صندلی در سمت چپ من 

لحظه ها  تمام  در  گرفت. حضورش  قرار 
یکی  خواندن  روند  در  می شد.  احساس 
استاد شریف  بردم که  از کتاب ها، گمان 
چیزی گفت. برگشتم که نگاهی پرسشی 
شدت  به  عکس اش  دیدن  با  کنم؛  او  به 
یکه خوردم. به جناب دکتر عاشوری نژاد 
که سمت راست ام نشسته بود گفتم: یک 

لحظه فکر کردم که محسن این جاست!
دست  چیره  نویسنده ای  شریف  محسن 
که  گونه ای  به  بود،  سبک  صاحب  و 
نوشته اش  انتهای  در  نام  ذکر  به  نیازی 
نوشته اش،  سبک  که  چرا  نداشت، 

بود. امضایش 
آرمان گرا  نسالن اش  اغلب هم  همانند  او 
بود، ولی تمام زندگی و عدم دست یابی 
و  می ریخت  خود  در  را  آرمان هایش  به 
تنها با خود می گفت. به همین سبب، اگر 
چه فقط یکی از داستان هایش »ورار« نام 
نوعی  آن ها  همه ی  واقع  در  اما  داشت، 
او،  و  بود  )ورار(  خویشتن  با  گفت و گو 

ورارگر فصل های تکراری پاییز.

ورارگر فصل های تکراری پاییز
غالمرضا ایزدپناهی

خوانده  را  نحس«  »آس 
بودم. داستانی سخت خوان 
و جان دار.  شوق دیدار و 
را  نویسنده اش  با  آشنایی 

داشتم. 
جالل  آقای  همراه  به  رفتم.  دیدارش  به 
خسروی. ما را با خوشحالی پذیرفت. و این 
پذیرفتن تا روزهای آخر ماندن اش نیز ادامه 

یافت.
خانه اش جای آمد و شد نویسندگان بسیاری 
بود. گاهی نیز به همراه نویسنده ای مهمان که 
داشت به خانه ام می آمد، اما بیشتر وقت ها من 

به خانه اش می رفتم. 
قصه های بسیاری در سینه داشت و تجربه های 
بود.  روزگار  چشیده ی  گرم  و  سرد  بسیار. 
نزدش  که  وقت  هر  اما  می گفت  سخن  کم 
که  هستم  روبه رو  کتابی  با  انگار  می نشستم 
گذشته،  زمان های  از  متفاوت  فصل هایی 

امروز و فردا دارد.
آقای شریف برای من آموزگار بود. انسانی با 
شرافت و اخالق. پرتالش و مهربان. ندیدم 
هیچ گاه که با سردی با من و دیگر دوستانی 
که به خانه اش می رفتیم رفتار کند. وجودش 

و  نویسندگان  آرام  جایگاه  و   سایه بان 
شاعران گذشته و امروز بود. همه را با عشق 
می پذیرفت. مهمان نواز بود و درِ خانه اش به 

روی دوستان باز. 
اجتماعی،  نبود.  شخصی  نگرانی هایش 
سیاسی و فرهنگی بود. از ریشه نگاه می کرد 
و می  نوشت. در سطح نبود هیچ گاه. حتا در 

روابط و رفتار شخصی اش ژرفا داشت.
نگرانی هایش  می توان  که  بود  نویسنده ای 
دریافت.  نیز  داستان هایش  خالل  از  را 
چه  اگر  داستان هایش  در  او  شخصیت های 
پیوند  اما  از جوامع روستایی هستند  بیش تر 
خوبی  به  شهر نشینی  و  شهر  با  را  آن ها 
می فهمد و به زیبایی به تصویر می کشد. از 
پیرامون و  با  روابط دیروز جوامع روستایی 
دغدغه هایشان برای به تصویر کشیدن روابط 
حتا  فرهنگی  گستره های  در  امروزی شان 
سیاسی آن ها وام می گیرد و پرداختی شگرف 

و ویژه دارد. 
تنیدگی  درهم  این  استاد  شریف،  محسن 
تاریخی میان دیروز و امروز بود. شخصیت 

خودش نیز این گونه بود انگار. 
در  داشت.  خود  ویژه ی  ترکیبات  و  واژه ها 

خالق  گونه ای  به  داستان هایش  معماری 
به  نمی توان  که  است  کرده  کار  سنجیده  و 
اما  گذاشت،  پایش  جای  پا  سنجیده گی اش 
از لحظه ها و ثانیه های این معماری می توان 

همیشه آموخت. 
مهم  من  برای  آن قدر  شریف  محسن  وجود 
با رفتن اش جای خالی اش  بود و هست که 
نویسندگان  از  او  می کنم.  حس  همیشه  را 
رفتن شان،  از  بعد  که  انسان هایی ست  و 

صندلی شان هم چنان خالی می ماند.

آموزگار زندگی
محمدرضا محمدزادگان
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تازه  که   1382 سال 
متولد  »بیرمی«  نشریه ی 
اشتیاق  من  و  بود  شده 
و انگیزه ی فراوانی برای 
کار تولیدی برای انتشار 
بزرگ داشت  آیین  داشتم،  نشریه  در 
آمفی  سالن  در  آتشی  منوچهر  استاد 
برگزار  بوشهر  فرهنگ سرای  تئاتر 
شد. روز با شکوهی بود و بسیاری از 
عزیزانی که امروز چهره در نقاب خاک 
کشیده اند در آن مراسم حضور داشتند 
از جمله آنان استاد شریف بود که به 
نوعی مدیریت این برنامه ی با شکوه را 
بر عهده داشت. برای اولین بار نبود که 
از نزدیک استاد شریف را می دیدم اما 
آن روز انگار همه مهربان تر و زیباتر و 

دوست داشتنی تر شده بودند. 

تا شب طول کشید  از مراسم که  پس 
اعالم شد که فردا صبح در قالب همین 
خواهیم  دلوار  به  بزرگ داشت  برنامه 
رفت. من نیز صبح زود خود را به هتل 
همه  تا  ماندم  منتظر  و  رساندم  دلوار 
حواس اش  شریف  استاد  شدند.  جمع 
ادب  بزرگان  همراه  بود.  چیز  همه  به 
دیارم با اتوبوس به دلوار رفتیم؛ روزی 
خاطره انگیز بود. گذشت تا باز »آتشی« 
بزرگ همه را دور خود جمع نمود، اما 
این بار او همه را سوگوار خود نموده 
کوچ  اشکبار  همگان  دیدگان  و  بود 
مراسم  این  در  بود.  آتشی  ناباورانه ی 
همه ی  علی  رغم  شریف  استاد  نیز 
برعهده  را  امور  هماهنگی  مشکالت، 
استاد  درگذشت  چهلم  روز  داشت. 
آتشی نیز این استاد شریف بود که از 

رونمایی  آتشی  استاد  آرامگاه  سنگ 
کرد و از همه ی ما خواست سرود »ای 

ایران ای مرز پرگهر« را بخوانیم.
مهربانی  و  شریف  مرد  شریف  استاد 
به سرزمین مادری خود عشق  بود که 
بوشهر  در  عمر  پایان  تا  و  می ورزید 
رضا  همت  به   1395 سال  در  ماند. 
»ققنوس  از  ویژه نامه ای  شبانکاره 
اختصاص  شریف  استاد  به  را  بیرمی« 

دادیم. 
دادگستری  خدمت ام  محل  روزها  آن 
تماس  رضا  بود.  بوشهر  استان  کل 
فردی  چاپ  از  بعد  گفت  و  گرفت 
برای  را  ویژه نامه  تعدادی  و  می آید 
آمدن  منتظر  من  می برد.  شریف  استاد 
که  گفت  و  آمد  ایشان  بودم.  قاصد 
توان  و  هستند  پایین  شریف  استاد 
عذرخواهی  و  نداشتند  آمدن  باال 
پایین  تا  ایشان  شنیدم  وقتی  کردند. 
اداره تشریف آورده اند بالفاصله خود 
را  ویژه نامه ها  و  رساندم  ایشان  به  را 
تقدیم شان کردم که این آخرین دیدار 

من با آن مرد ِ شریف بود.

حکایت آن مرد شریف
یونس جعفری

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

صبحگاهی که با شفق می آید.«
را  سطرها  این  بار  اولین  که  بودم  نوجوان 
همان وقت  و  کتاب آس نحس خواندم  از 
شیفته ی نثر شاعرانه اش شدم. جمالت کوتاه 
مکث  به  را  خواننده  بدیع،  تصویرهای  و 

کردن بر سر هر جمله وا می داشت تا سرسری 
که  مالیخولیایی  نگذرد. فضایی  آن  کنار  از 
اندک اندک در ذهن ته نشین می شد بی آنکه 
حل شود. صداها و رنگ ها و دردها و بوها و 
نورهایی آشنا که از دریا می آمد. خط واقعیت 
رؤیا  با  تا  می شکست  افق  در  روزمره گی  و 
برای من  این طور محسن شریف  یکی شود. 
به شکل نویسنده ای یگانه »آرام و پاورچین« 
ظاهر شد. به شکل خودش که همان قدر آرام 
و ناب بود با الیه ای از مه گرفتگی و شفافیت 
توأمان. اهمیت او همین طور است و راحت 
در  و  شخصی  زندگی  در  خودش  با  بودن 
نثرش بود. نثری که رد پای کسی در آن دیده 
تکه   بود.  زندگی  تأثیر  تنها تحت  و  نمی شد 
تکه های آدم هایش را می شد در خیابان، بازار، 
اتوبوس یا سوپرمارکت سر کوچه دید و این 
از جذابیت های یافتن سال های صبر، ورار و 

داستان های دیگر شریف برای من بود. 
منتشر  کتاب  چند  در  فقط  اما  او  اهمیت 
رفیق  و  یار  که  شریف  نبود.  شده اش 

جوان  نسل  با  او  هم چون  بود  آتشی 
و  ادبی  فعالیت های  بود.  همراه  و  همگام 
دیگر  و  قلم  اهل  انجمن  مثل  فرهنگی اش 
شروشور  پر  و  فعال  فضایی  ابتکارهایش 
و  کرده  کرده  ایجاد  من  هم نسالن  برای 
قلب شعر و داستان بوشهر را تپنده و گرم 

بود.  داشته  نگه 
بزرگ  و  بی ادعا  راوی  شریف  محسن 
با  بود؛ رفیقی معاصر  خاک و آب  جنوب 
نسل های بعد از خودش که یادش هنوز در 
خاطرات شب ها و روزهای شعر و داستان 
ما زنده و حضورش در امروز ما خالی ست. 

شریف؛ راوی جغرافیای جنوب
روجا چمنکار 
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ادبی  شخصیت  با  رابطه  در 
عزیزمان  استاد  فرهنگی  و 
»محسن شریف« حتمًا دیگران 
سخن خواهند گفت. به همین 
از  یکی  عنوان  به  من  دلیل 
نزدیکان این عزیز تکرار نشدنی زوایای دیگر 

زندگی اش را در این مقال می نگارم.
به  مرا  شریف  که  بودم  ساله  چهارده  سیزده 
شد  باعث  دعوت  آن  کرد.  دعوت  خانه اش 
جزیی از خانواده اش شوم. بیش از بیست سال 
نزدیکی به شریف باعث شد چیزهایی از او ببینم 
بیانگر  می تواند  تنهایی  به  یک  هر  که  بدانم  و 

بزرگی و شرف مثال زدنی ایشان باشد.
شریف را باید از چند منظر بررسی کرد تا او را 
شناخت؛ شریف به عنوان یک کنش گر فرهنگی 
)که می توان او را مهتاب فرهنگ بوشهر نامید 
زیرا به تنهایی بیش از یک اداره فرهنگی برای 
فرهنگ و ادبیات بوشهر کار  کرد(، شریف به 
مثال  )وجهه ای  سیاسی  کنش گر  یک  عنوان 
زدنی از شهامت و دلیری دارد که شاید بتوان 
بازگو کرد.  از آن را  اندک  بعد بخشی  سال ها 
ایشان در دوران  این بخش غرورانگیز زندگی 
انقالب و دهه ی شصت بی نظیر است(، شریف 
یک  عنوان  به  شریف  باالخره  و  داستان نویس 

پیمانکار ساختمان.
نوشتهی من در رابطه با شریف پیمانکار است. 
من این افتخار را داشتم که چهل روز کارمند 
پروژه ی ساختمان دیوان محاسبات استان بوشهر 
ـ که توسط ایشان اجرا می شد ـ باشم. شریف 
قله ی  عمرانی،  و  فعالیت ساختمانی  بخش  در 

رفیع استان بوشهر بود.
استان  از  نقطه ای  هیچ  در  می گویم  جرأت  به 
پروژه ی  یک  حداقل  شریف  که  نبود  بوشهر 
در  باشد.  نداده  انجام  عمرانی  یا  ساختمانی 
جای جای استان از عسلویه تا دیلم کار کرد. 
از دهه ی چهل کار کرد و تا چند سال قبل از 
درگذشت اش هم مشغول کار بود . یک بار به او 
است  محال  که  می کنم  کار  دارم  جایی  گفتم 
شما رفته باشید. گفت کجا؟ گفتم بین اهرم و 
دلوار در دل کوه! گفت سوله ی صدا و سیما را 
خودم زدم. قرار بود یک ساختمان کوچک هم 
احداث کنیم که نیمه تمام ماند. آن اتاقک هنوز 
هست؟ گفتم بله هست و از آن به عنوان اتاق 
نگهبانی سربازان ارتش استفاده می کنند. در راه 

چاهکوتاه به احمدی مشارکت فعال داشت.
شخصیت  شناخت  از  بعد  او  کارهای  بازبینی 
دولتی  ساختمانی  اگر  بود.  آسان  برجسته اش 
می دیدید که بعد از سی سال خراب نشده  بود، 

ساخته  شریف  را  ساختمان  آن  که  می دانستید 
چهل  دهه ی  در  را  عسلویه  بهداری  است. 
ساخت و تا دهه ی هشتاد سازه ی آن سالم بود. 
ساختمانی  مصالح  حمل  از  که  )تعریف هایی 
به عسلویه می کرد می توانست سوژه یک فیلم 

عالی باشد.(
پیمانه  پیمانکار محال بود تخلف کند.  شریف 
کردن سیمان و بتن در سال هایی که بتن آماده 
وجود نداشت برای او یک کار مقدس بود. تا 
یک پروژه برنده می شد پیمانهی بزرگی در کف 
زمین ایجاد می کرد و بتن مورد نیاز را در آن 
می ساخت. این کار را به این دلیل انجام می داد 
که بتن تولید شده دقیقًا طبق صورتی باشد که به 
کارفرما داده بود. با این کار هم سازه استاندارد 
می شد و هم تخلفی هرچند سهوی در کار رخ 
نمی داد. تمام میلگردها را سمباده می زد و بعد از 
پوشش دادن با ضدزنگ در ستون ها کار می کرد. 
این  می داد.  سیمان  دوغاب  را  دیوارها  تمام 
کارها معموالً کار اضافه محسوب می شد و قرار 
نبود هزینه ی آن از کارفرما اخذ شود. محال بود 
یک فاکتور غیرواقعی به کارفرما بدهد. آن قدر 
مؤمنانه کار می کرد که ناظرها و ادارات معمواًل 
به خود اجازه نمی دادند کارش را بازبینی کنند. 
ای کاش مدیران کارگاه او خاطرات شان را از 
استاد بنویسند و تحت عنوانی شبیه به »اخالق 

پیمانکاری« منتشر کنند.
شاید اغراق به نظر برسد که بگویم شریف در 
دوره هایی از کار خود روزی 16 ساعت به سراغ 
پروژه های خود می رفت و رانندگی می کرد. هر 
روز به پروژه هایش در بوشهر، برازجان، گناوه 

و کنگان سرکشی می کرد. برای خرید سنگ با 
برمی گشت  و  می رفت  فارس  استان  تا  کیفیت 
پادردی  درگیر  می  آمد  خانه  به  شب  وقتی  و 
طاقت فرسا می شد. می گفت انگار وزنه ی 200 
کیلویی به پایم بسته اند، نمی توانم راه بروم. با 
استراحت اش  ساعت  هم  ساعت  آن  حال  این 
نبود. از ادبیات می گفت و داستان. با این حال 
فردا روز دیگری بود. ساعت 5 صبح حرکت 

می کرد.
در پروژه ی دیوان محاسبات بودیم که چند روز 
شرکت  وانت بار  راننده ی  شد.  کمیاب  سیمان 
پاکت  یک  که  گرفت  اجازه  از شریف  و  آمد 
وقتی  گفت  اما  پذیرفت،  شریف  ببرد.  سیمان 
سیمان خریدی بیاور تا آن را ببینم. من حیرت 
که  مطمئن شود  می خواهد  گمان کردم  کردم. 

راننده سیمان را بر می گرداند. 
سه روز بعد باید نهصد سیمان در اسکلت کار 
آورد.  سیمان  بتن ریزی  روز  راننده،  می شد. 
نزد شریف بزرگ رفت و گفت آقا! سیمان را 
برگرداندم. شریف فوری آمد و سیمان را دید. 
گفت آن پاکت را جدا بگذارند و از آن استفاده 
تأکید کرد و گفت دست ات درد  بعد  نکنند.  
پلی  اگر  کنار.  بگذارید  را  سیمان  این  نکند، 
خراب شد یا در چاه از آن استفاده کنید. بعد 
هم به راننده شرکت پول داد و گفت برو پیش 
فالن مصالح ساختمانی فروش و سیمان دیگری 
بخر. کاغذی به راننده داد که مشخصات فنی 
سیمان روی آن نوشته بود. راننده رفت و سیمان 

دیگری آورد.
استفاده  سیمان  همان  از  چرا  گفتم  استاد  به 
آمده که سیمان  قراردادمان  نکردید؟ گفت در 
از آن  اگر  استفاده کنیم.  با مشخصات دیگری 
کرده  تخلف  انگار  واقع  در  می کردیم  استفاده 

بودیم. همین اخالق الگوی من شد.
شریف در کار حرفه ای پاک زیست.

یادش گرامی باد.

روایتی از شرافت »شریف«
سیامک برازجانی  



ف بودن
ت شری

اهمی

29

قاعدتًا  دیگر  روز  چند 
نَشاط  به  را  شما  تولد  باید 
که  کن  انگار  می نشستیم؛ 
است  پیش  سال   15 هنوز 
و کساِن  و حضور دوستان 
شما در مرکز غیررسمی ادبیات بندر بوشهر 
و رقص شادانه ی ماشا که با ویولون استادی 
ویولون  نواز َدرهم می آمیزد... مرکز غیررسمی 
این ها  از  پیش  خیلی  بندربوشهر  ادبیات 
نویسندگان  و  شاعران  و  برجستگان  میزبان 

بوده   است. هنوز هم من آن جایم!
آن جا: اولین هم نشینی مان را فراموش نمی کنم 
و چه هم نشینانی آقای »ش«؛ چه هم نشینانی! 
برخی از آن هاـ  تو گویی منـ  هنوز چهره ی 
اما  میزبان  بودند!  نفشرده  سینه  بر  را  عشق 
استاد  تفاوتی نداشت چه  برایش  بود.  پذیرا 
چه  و  باشد  میهمان ش  ایران  داستان نویسی 
شعر  بی بدیل  استاد  چه  نوقلم؛  نویسندگان 
تازه  شاعر.  جوانان  چه  و  باشد  میهمان  ش 
او ـ که شما باشید آقای »ش« ـ پذیرا بود، 

بی کم  و کاست و بی دریغ پذیرا بود.
بوشهر.  ادبیات  غیررسمی  مرکز  آن جا: 
تصمیمات خرد و کالن برای زنده نگه داشتن 
می شد.  اتخاذ  همان جا  بوشهر  ادبیات 
شاعران  نو.  طرح های  نو،  راه های  یافتن 
مطرح نگه داشتن  بوشهری،  نویسندگان  و 
می کردند.  تصمیم سازی  همان جا  را  مفاخر 
انجمن سازی می کردند و ایده ی همایش ها و 
بزرگ داشت ها و جشنواره ها را همان جا به 

ثمر می نشاندند.
»ش«،  آقای  بودید  شما  که  هرجایی  هرجا: 
بودید  میزبان  که  »آن جا«  بودید؛ چه  میزبان 
و چه خانه ی پدرومادری من و چه هر خانه 
و انجمن دیگری. مجلس به ضرورت حضور 
قائل ش  قول  به  ـ  و  می یافت  رسمیّت  شما 
بودید  شما  بوشهر  ادبیات  خیمه ی  عمود  ـ 

آقای »ش«.
نه  »ش«  آقای  شما  حضور  اهمیت  انجمن: 
که  است  رمان هایی  و  داستان ها  در  صرفًا 
نوشتید، که در مدیریت بی بدیل فرهنگی و 
جریان سازی تان بود. انجمن، انجمن نمی شد 
بی نام شما. طرحی نو و انجمنی نو درانداختید 
گرفت  نضج  اما  طرح تان  بندربوشهر؛  در 
هر جمع  یافت.  راه  استان  این  به سراسر  و 
ریشه ی  از  شاخه گرفتن  خواهان  مستعدی 

یاری شان  بی دریغ  چه  و  بود  شما  انجمن 
می کردید آقای »ش«. کل استان از شمال تا 
مخاطبان تان  ذهن  در  و  پیمودید  را  جنوب 
ایده ی راه اندازی انجمن سبز کردید. تمرکز 
به  را  وابستگی  و  توسیع  به  واگذاشتید  را 

استقالل؛ از شمال تا جنوب استان.
را  ملی  همایش های  که  زمان  آن  زمان:  آن 
برگزار  استادی  بزرگ داشت  به واسطه ی 
نگاه  ایجاد  هدف تان  مهم ترین  می کردید 
بود  استان  و  بندر  این  ادبیات  بر  تمرکز  و 
حضور  از  جوانان  برخورداری  خواهان  و 
شاعران و نویسندگان توانمند خارج از استان 
که  درانداختید  طرحی  و  همایش  بودید. 
باعث غبطه ی کل ادبیات غیررسمِی فارسی 
شده بود. حضور کسان و برجستگان ادبیات 
مستقل ایران در یک شهر کوچک بندری و 
معرفی چهره های نوآمده دستاورد بزرگی بود 

آقای »ش«.
»ش«،  آقای  را،  شما  انجمن  زمان:  دیگر 
از  را  مکان  و  جا  می کردند.  تعطیل  داشتند 
گویی  تو  بودند.  گرفته  شما  و  انجمن  و  ما 
اما  نادم؛  و  کنند  مستهلک  مان  می خواستند 
شما، شما آقای »ش« تحمل و تاب تعطیلی 
کارتان  دفتر  نداشتید.  را  ادبیات  و  فرهنگ 
را نیمه تعطیل کردید و انجمن را ـ که حاال 
به آن  جا بردید. معاش تان  انجمن ما بود ـ 
انجمن  رشد  سرعت  اما  شد  محدود  شاید 
داستان  و  نه  فقط شعر  دیگر  فزونی گرفت. 
و  فیلم  عکس،  شعرخوانی،  هنری،  نقد  که 
انجمن  فعالیت  به  هم  کهن  متون  بازخوانی 

افزوده شد.
هر زمان: غیرقابل توقف بودید آقای »ش«؛ 
هرساله وعده ای داشتید با رفیق  تان برای زنده  

نگه  داشتن نام و شعرش و از این وعده کوتاه 
نمی آمدید. می دانستید که وعده ی دیدارتان 
نه پشت پنجره که بعد از مرگ است اما نام 
او برای تان ارجمند بود و همچنان می دانستید 
است  فرصتی  هم  رفیق  تان  غیاب  همین  که 
به  بوشهر  ادبیات  نوآمدگان  معرفی  برای 

ادبیات فارسی.
آن دیگر زمان: بیماری توان شما را فروکاسته 
بود و قلب ما را فشرده کرده بود آقای »ش«. 
و  ادبیات  برای  اما  خستگی ناپذیری تان 
حضور در ادبیات رشک  برانگیز بود. با تن 
بیمار و پاهای لرزان کوچه ی باریک و انگار 
من  داستان  که  می کردید  طی  را  بی انتهایی 
انگار  و ما را بشنوید و نقد کنید. هنوز هم 
اولین  و  بود  من  نوجوانی  و  پیش  چندسال 
کردم  ]چه  نوشتید.  داستان  م  بر  که  نقدی 
بودید  نوشته  درست  چه  و  را؟  داستان  آن 
در  اما  لحظات  غم انگیزترین  منصفانه![  و 
این سال ها آقای »ش«، توقف های هرازچند 
باریک  کوچه ی  آن  در  که  بودید  قدمی 
می کردید تا نفسی چاق کنید و خودتان را به 

جلسه برسانید.
زنگ  مرتبًا  رفقایم  فاجعه:  از  قبل  یک شب 
وضعیت  بپرسند؛  را  حال تان  که  می زدند 
دیده  بیماری  بستر  در  را  بود. شما  بغرنجی 
بودم و می دیدم و تردید داشتم برای آوردن 
دوستان بر آن بالین؛ اما به قول خودتان آقای 

»ش«: چه باید کرد؟
شب فاجعه: آقای »ش«... آقای »ش«... آقا.

حاال: حاال که از آن باال، از آن بهشت، دائمًا 
ذکرتان  که  می دانم  هم  می کنید  نگاه  من  به 
و فکرتان تبلور ادبیات بوشهر است و هنوز 
این  برای  تالش  تالش؛  از  نشده اید  خسته 
بالندگی همچنان تالش شماست که با دستان 
آقای  می یابد  ادامه  دارد  دیگران  کم توان تر 

»ش«.
این جا: این جا و هربار که دستی به قلم می برم 
نام شماست که در ذهن م پژواک می یابد و 
بر  رضایتی  لبخند  هرازگاهی  که  می دانم 

لبان تان جاری می کنم؛ اگر که بنویسم.

زندگی و زمانه ی آقای »ش«
نگاهی به حضور و غیاب محسن شریف

سینا برازجانی
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محمد مصدق

آسِک یاد

رویِش خاطره آه می کند

و یادبان

ورار را ترانه ای!

از اهالِی امروز بود اما شریف 

هنرمند بود اما انسان

به جوان ترها بها می داد بدون هیچ 

چشم داشتی. از همه کس بر نمی آید. 

باید خیلی شریف باشی تا شرافت مندانه 

زندگی کنی.

به قول خود استاد:

»پیدا کردن ذاِت گمشده سخت است، 

شهامت می خواهد«

و استاد، اصالت اش را به تهدیدها و 

تطمیع ها نفروخت. 

بیاید »شریف« باشیم.

شریف،  محسن  استاد 
دیار  از  نویسنده ای 
روستای  زاده ی  و  جنوب 
چاهکوتاه از توابع بوشهر 
پاییز  فصل  با  استاد  بود. 
 8( رفت  پاییز  فصل  در  و  آذر(   5( آمد 

مهر(.
فصل های  عناوین  با  رمان  چند  ایشان  از 
تب  و  نحس، سال های صبر  تکراری، آس 
با  داستان  مجموعه  یک  اضافه ی  به  نوبه 
در  است.  رسیده  چاپ  به  ورار  عنوان 
با  گذراند  تهران  در  که  تحصیل  دوران 
که  تحصیالت اش  و  شد  آشنا  سیاست 
آورد.  روی  پیمانکاری  به  رسید  پایان  به 
کشید  کنار  سیاسی  فعالیت  از  بعدها  وی 
با  من  آشنایی  پرداخت.  نویسندگی  به  و 
می گردد  بر  دور  خیلی  سال های  به  ایشان 
نام اش را شنیدم  ادبی  از طریق محافل  که 
و  مقاالتی نیز در هفته نامه ها منتشر می کرد 
که از این طریق با نوشته هایش آشنا شدم. 
بعدها کتاب هایش را خواندم و  با تشکیل 

انجمن اهل قلم، عضو انجمن شدم. 
بودن  شریف  اهمیت  به  بخواهیم  اگر 
در  دغدغه اش  نکته  مهم ترین  بپردازیم، 
و  نشست ها  انجمن ها،  فعالیت  بازخورد 
نوجوانان  و  جوانان  به  ادبیات  آموزش 
زنده یاد  کنش های  مهم ترین  از  یکی  بود. 
انجمن  به  بخشیدن  رونق  شریف«  »محسن 
مدیریت شان  دوران  در  بوشهر  قلم  اهل 
متفاوت  شکلی  که  پویا  انجمن  یک  بود؛ 
بوشهر  در  ادبی  انجمن های  سایر  به  نسبت 

داشت. 
و  عالقه مندان  بین  در  ادبیات  شکوفایی 
فعالیت  زمان   در  ادبیات،  فعاالن گستره ی 

انجمن اهل قلم رخ داد. 
استادان  از  دعوت  آموزشی،  کالس های 
شعر  بررسی  و  نقد  جلسات  کشوری،   بنام 
استقبال  با  همه  شده،  منتشر  کتاب های  و 
اهل هنر مواجه شده بود. در شرایط کنونی 
اهل  انجمن  اعضای  کارنامه ی  به  اگر 
موفق  افرادی  همگی  کنید،  مراجعه  قلم 
بوشهر  ادبیات  حوزه ی  در  نام  صاحب  و 
باز خورد  می روند.  شمار  به  کشور  و 
این  و  بود  فوق العاده  انجمن  فعالیت های 
نکته ای است که »اهمیت شریف بودن« را 

به نمایش می گذارد. 
و  شعر  جوایز  ایده ی  همایش ها،  برپایی 
شریف  زنده یاد  ابتکارات  از  نیز  داستان 
در  هم  شهرستان ها  به  ادبی  سفرهای  بود. 
برنامه های انجمن اهل قلم بود و ما همراه 
استاد در طول سال به شهرستان ها می رفتیم 

و در انجمن های ادبی شرکت می کردیم. 
شهر  به  محدود  انجمن  فعالیت  واقع  در 
هم  این  و  بود  شده  استانی  و  نبود  بوشهر 

نشانه ای از اهمیت شریف بودن است. 
ارتباطات  و  سفرها  ایشان،  وداع  از  بعد 
و  کم رنگ  تدریج  به  شهرها  بین   ادبی 

بعدها قطع شد. 
رشته ی  در  طالیی«  »قلم  جایزه ی 
انگیزه ای  و  و  شوق  شور  داستان نویسی، 
این  بود.  کرده  برپا  قلم  اهل  بین  چشمگیر 
نیز اهمیت شریف بودن را برجسته می کند. 
نکوداشت  برای  او  وقفه ی  بی  تالش های 
چهره های نامدار از سویی و آیین با شکوه 
و  بوشهر  در  آتشی  منوچهر  تشییع  زنده یاد 
تدفین آن زنده یاد در جوار مقبره ی سردار 
نظر  از  چاهکوتاهی  شیخ حسین  جنوبی 
جامعه ی ادبی و هنری بوشهر پنهان نیست. 
بعد از توقف فعالیت های انجمن اهل قلم، 
داد.  رخ  ادبی  انجمن های  در  نابسامانی 
هیچ یک از آن ها به میزان انجمن اهل قلم 
بوشهر، فعال نبودند و باز خورد چشمگیری 
در  انجمن  این  طالیی  دوران  اندازه ی  به 

نداشتند.  ادبیات  حوزه ی 
بوشهر  قلم  اهل  انجمن  در  با عضویت  من 
از  پیش  تا  و  شدم  آشنا  شریف  استاد  با 
وداع شان، در جلسات ادبی، محافل هنری، 
همایش ها و جشنواره ها در ارتباط بودیم. 
آن که  برای  حیات  دم  واپسین  تا  ایشان 
راه اندازی  را  انجمن  مجدداً  نتوانست 
چند  هر  می خورد،  افسوس  عمیقًا  کند، 
آن  اما  کرد،  تأسیس  را  دیگر  انجمنی  که 
سرطان  بیماری  شد.  تعطیل  سرانجام  نیز 
لحاظ  به  آمد  سراغ اش  به  که  حنجره 
محافل اش  و  کرد  ضعیف  را  او  جسمی 
ماه  مهر  هشتم  روز  این که  تا  شد  خانگی 
این  پیکر  گفت.  حیات  بدرود   1395 سال 
مقابل  از  ادبیات  ماندگار  نامدار و  چهره ی 
مجتمع فرهنگی بوشهر تشییع و در قطعه ی 

هنرمندان بهشت صادق آرمید. 

من به هیأت ما زاده شدم
زهرا رضایی طرهانی

از اهالی
 امروز بود
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من ام مسافر عشقی که می روم تنها 
کسی به بدرقه ی من نمی آید

آسان  گفتن  شریف  از 
من.  برای  الاقل  نیست، 
با خود ورار می کنم  مدام 
چه بگویم؛ از کدام خاطره 

بنویسم. 

باور  و  شناختم  را  خودم  شریف،  جوار  در 
و  تأیید  با  همراه  مهربان اش  چهره ی  کردم. 
تشویق همیشگی، گوشه ای در ذهن ام حک 
شده و هیچ نیرویی قادر نیست نقش آن   را 

کم رنگ کند.
در روند برگزاری »آیین بزرگ داشت زنده یاد 
اکثر  برای گردآوردن  آتشی«، تالش شریف 
بزرگان عرصه ی ادبیات مثل رضا سیدحسینی، 

نازنین  جورکش،  شاپور  دریابندری،  نجف 
نظام  شهیدی و دیگر بزرگان حرکتی ویژه 
این  شدن  جمع  امکان  هیچ گاه،  دیگر  بود. 
که  چرا  ندارد،  وجود  نامدار  شخصیت های 
به  را  این   حسرت  و  شدند  آسمانی  برخی 
دانش  از  دل مان گذاشتند که چرا خوشه ای 

آن ها نچیدیم. 
شریف  محسن  ارزشمند  حضور  زمان  در 
و  بوشهر  قلم  اهل  انجمن  رییس  عنوان  به 
خالقیت ها  حاصل  که  ماندگار  رخدادهایی 
برگزاری  بود،  ایشان  درخشان  مدیریت  و 
یاری  با  داستان  و  شعر  مستمر  نشست های 
خانم ها درعلی و مؤیدیـ  که از بنیان گذاران 
انجمن بودندـ  و آقایان فرشید جان احمدیان 
اهداف  پیشبرد  روند  در  برازجانی  سینا  و 

انجمن را نمی توان نادیده گرفت. 
نام و خاطرات به یاد ماندنی با محسن شریف 
حضور  سال ها  که  آن ها  و  من  ذهن  در 
ارزشمندش را درک کرده اند هرگز فراموش 
یک  به  شبیه  ارتباطی  کنار  در  شد.  نخواهد 
برایم  ارتباط مرید و مرادی، محسن شریف 
یک دوست صمیمی بود. او همیشه می گفت 
تو مسئول تصویری که مردم در ذهن شان از 
تو می سازند نیستی. این تصویر شاید خیلی 
شفاف؛  و  صاف  خیلی  یا  باشد  غیرواقعی 
و  تصویرها  این  ورای  که  است  این  مهم  
هیچ  و  بروی  خودت  راه  به  سوءتفاهم ها 

اهمیتی به این تصویر سازی ها ندهی.
یادت تا ابد گرامی استاد ارجمندم

مرا تلنگر  یادت بس   

مهری کرمی

حسرت تویی
که رفته ای

حسرت صدای توست
که با باد رفته  است

   »تارا حیدری«
ادب  و  احترام  با  همه  با 
برخورد می کرد و اگر از 
با  داشت،  انتقادی  کسی 
می گفت.  او  به  صداقت 
را  شریف  محسن  استاد 
شریف  مردی  می گویم؛ 
چون نام اش، کسی که برای خیمه گاه ادب 

و هنر این دیار یک ستون محکم بود.
در طول سال هایی که از نزدیک از محضرش 
بهره می بردم، هیچ گاه ندیدم با غرور و ادعا 
در مورد خود و آثارش صحبت کند و وقتی 
دیگران در مورد برداشت ها و الهاماتی که 
به  می کردند،  داشته اند صحبت  آثارش  از 

لبخندی بسنده می کرد.
وقتی  تا آخرین روزهای حیات اش، حتا 
به  و  می کرد  نرم  دست و پنجه  بیماری  با 
سختی راه می رفت، متعهدانه در جلسات 
و  شاعران  میزبان  یا  می کرد  شرکت 

نویسندگان و هنرمندان بود.
آرام می نشست و صبورانه می شنید و در 
انتها، با اشاره ای، کلمه ای یا جمله ای، راه 

را نشان می داد و انگیزه می بخشید.

می توان از او و بزرگی اش دفترها نوشت و 
آموخت. او که رفته است و همه دلتنگش 
تا  مهربان اش  نگاه  ردپای  اما  هستیم، 

همیشه در قلم هامان جاری ست

مردی چون نام اش شریف
 

تارا حیدری  
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را  استاد  که  باری  اولین 
دیدم در راهروی مجتمع 
فرهنگی بود. آن روز هوا 
استاد  بود.  سرد  خیلی 
پالتویی بلند پوشیده بود. 
برانداز  را  هنرمندان  مهربان اش،  نگاه  با 
با تبسمی پاسخ سالم آن ها را  می کرد و 

می داد. 
به طرف او رفتم و با هم کمی گفت و گو 

کردیم.
استاد  دور  همه  نویسندگان  و  شاعران 
جمع شده بودند. صحبت از انجمن بود. 
ایشان  مرا نیز به انجمن اهل قلم دعوت 

کرد که خیلی باعث شادمانی من شد. 
روز سه شنبه ـ زمستان سال  1385 بود 
ـ ساعت 4 به طرف کتابخانه ی مصلحیان 
به راه افتادم.  آن جا وارد اتاقی کوچک 
بزرگی  میز  دور  نویسنده  دوستان  شدم. 

نشسته بودند.
آمد  خوش  همه  شد.  وارد  استاد 
و  دلسوز  مهربان،  بسیار  ایشان  گفتند. 
نام های  به  را  همه  بود.  دوست داشتنی 

کوچک شان صدا می زد. 
در جلسات انجمن چهره هایی که حضور 
و  خانم ها  از  توانم  می  داشتند،  مؤثری 
مینا درعلی، طاهره  آقایان: مهری کرمی، 
سارا  طرهانی،  رضایی  زهرا  غمخوار، 
حیدری،   تارا  درختیان،  سایه  مؤیدی، 
امید غضنفر، سینا  احمدیان،  فرشید جان 
محمد  و  برازجانی  سیامک  برازجانی، 

مصدق یاد کنم. 
 آقای جان احمدیان، نشست های مربوط 
می کرد.  مدیریت  را  داستانی  ادبیات  به 
مواقع  برخی  قلم  اهل  انجمن  جلسات 
استادان:  هم چون  داشت  ویژه  مهمانانی 
و  مهیمنی  سعید  آرش نیا،  محمد حسن 

احمد فریدمند.
در زمان مدیریت زنده یاد شریف، ایده ی 
از  باید  که  شد  اجرایی  هم  ادبی  جوایز 
که  کنم  یاد  طالیی«  »قلم  باشکوه  آیین 

ویژه ی داستان نویسان بود.
از ویژگی های مهم استاد شریف، عالوه بر 
اهل  انجمن  در  ایشان  درخشان  مدیریت 
و  فروتنی  چون  صفاتی  به  می توان  قلم 
احساس مسئولیت اشاره کرد. زنده یاد در 
طول مدیریت شان ایده های خالقانه ای را 

به همراه چند تن از اعضای انجمن که از 
شاعران و نویسندگان شناخته شده بودند 
به اجرا در آورد. یکی از ایده ها ارتباط با 
انجمن های ادبی شهرهای دیگر استان بود 
که به ارتباط بیش تر و تعامل ارزشمند بین 

اهل قلم منجر شد. 
یادماندنی  به  خاطرات  از  یکی  مایل ام 
ثبت  نوشتار  این  در  را  شریف  استاد  با 
دوستان  همه ی  اتفاق  به  شب  یک  کنم. 
آقای  مهیمنی،  آقای  با  همراه  انجمن 
من  دعوت  به  شریف  استاد  و  فریدمند 
همه  رفتیم.  لیان(  )ساحل  دریا  کنار  به 
گرم و صمیمی دور هم نشسته بودند و 
لحظات را به شادی سپری    می کردند. 
من و استاد کنار دریا دو صندلی نهادیم 
یکی  را  امشب  گفت:  استاد  نشستیم.  و 
تلقی می  ماندگار زندگی ام  از شب های 
دوستان  شما  کنار  که  این  ویژه  به  کنم 
یک  هم  غضنفر  آقای  هستم.  قلم  اهل 
عکس از ما گرفت که در این یادنامه به 

یادگار خواهد ماند.
در  تأثیرگذار  حضوری  شریف  مانایاد 
عرصه ی فرهنگ و ادبیات این کهن دیار 
عرصه  این  در  جوانان  مشوق  و  داشت 
بود. او تا آخرین لحظات حیات پربارش 
مثبت  پاسخ  ادبی  انجمن های  دعوت  به 
می داد و علی رغم بیماری در همایش های 
نشانه ی  این  که  می کرد  شرکت  فرهنگی 
بزرگ مرد  این  ستایش انگیز  و  وافر  عشق 

به ادبیات و اهل قلم بود.

شریف در آینه
فرح راوردشیری

به یاد محسن شریف
                            

بازکن پنجره را
تا ببینی که چه آسان بگذشت

باد بر جام گل الله ی زرد
و چه سان می گذرد

پرتو مهر ز بام افر.
*

بازکن پنجره را
تا ببینی که به باغ

برگ و گلبرگ خزان دیده ی زرد
کف زنان، رقص کنان

سوی یاران سفرکرده ی خویش
بال و پر بگشودند

*
بازکن پنجره را

تا ببینی که چه سان
دست تاراج گر باد خزان
بزدودست ز چشم جنگل

               خاطر سبز بهار
و چه سان

می زداید ز لب نازک برگ،
       برگ ریزان،

               گل لبخند بهار
و چه تَک می زند آتش به دل خرمن 

عمر
گرچه بگذشته ز سر آب حیات

*
بازکن پنجره را

تا که دریابی چون
کوتوال حرم دشت غبار

راوی محنت شهر خاموش
»مارش درناها« دیگر نشنودست به 

گوش
کین چنین

رام و آرام غنودست خموش
بازکن پنجره را.

باز کن پنجره را

   غالمرضا ایزدپناهی
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و  شدن  متولد  باید  چرا 
فنا  و  پایان  به  نو  آغازی 

ختم بشه؟
سال   85 می کنه  فرقی  چه 
دست  زندگی  این  توی 
دیگه  قراره  وقتی  سال   1000 یا  بزنی  پا  و 

نباشی؟
نداشتن بزرگترین تکیه گاه زندگی ات، هیچ 
و  نمی ذاره  باقی  اندوه  وسعت  برای  مرزی 

مثل  سر،  پشت  از  رفتی،  که  هم  تو  دقیقًا 
روگردان شده ها به نظر می آمدم درست مثل 

پریا ...
باید  انتظار و گرفتاری چه  با  خودت گفتی 
کرد. گفتی راز تجربه در خود تجربه است

اما این بی عدالتی یه که خواستی منم چنین 
باشم،  داشته  دادن ات  از دست  با  تجربه ای 
تمام خاطرات با تو بودن تجربه ای پر رمز و 

راز بود و همچنان ادامه دار....

سال  هر  تا  بمونم  منتظر  باید  فقط   حاال 
لبخندی  مرور خاطرات ات  با  فقط  تولدت، 
نقش صورت ام  دادن ات  از دست  تلخی  به 

بشه.
 روزها گذشت. پرستو دوباره اومد. بوته ها 
جای شان  موریانه  خشکیدند.  روییدند. 
من  شد. خورشید  تکرار  فصل ها  و  نشست 

خاموش شد.
تجربه ی  ناباورانه ترین  تو،  ابدی  کوچ 
تکرار  انتظار  به  من  و  بود  من  زندگی  تلخ 
فصل ها، سال های صبرم رو به امید پیوستن 

به تو سپری می کنم.
عاشقانه ترین تبریکات من برای تو اسطوره 

زندگی ام. تولدت مبارک پدر.

تولدی دیگر
سوگند شریف

به  دوباره  می شد  کاش  ای  پدر، 
این  همه ی  در  زحمات ات  پاس 
و  ببوسم  را  دستان ات  سال ها، 
که  بگویم  و  کنم  قدردانی  تو  از 
شانه های ات ستون محکمی است، 

پناه گاه اَمن خانه را...
پدر عزیزم، اَبَر قهرمان همیشگی من تو بودی و من 
خوش شانس ترین فرد ساکن این سیاره هستم که 

تو را دارم.
پدرم، تو تپش قلب خانه بودی و هستی. 

بادی  و  ابر   ِ بنفش  ناگهان،  می شد  سبز  »شنبه 
می شد، سر می رفت،

ِجزِولِز در می گرفت، جوشِ  گدازه ی آهن، ردِ نمک.
بانگ و بنای مشتوازی، طالِق بی رجعت«

  * از: کتاِب »تب نوبه«

دل نوشته ای برای پدر
ساناز شریف
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در  شریف  محسن  جایگاه 
ادبیات داستانی ایران:

معنای به  داستانی  ادبیات 
ایران  Short story  در 
صد سال  یک  از  کم تر 
اندوخته  و  تجربه  عمر، 
دارد، اما استان بوشهر هم پای این تجربه ی 
ایران  داستانی  ادبیات  تاریخ  در  مدرن 
نقش و حضوری پُررنگ داشته و دارد. در 
تقسیم بندی هر نسل از داستان نویسی ایران، 
استان بوشهر نمایندگان درخور و شایسته ای 
در  است.  کرده  معرفی  داستانی  ادبیات  به 
بزرگ  و  هدایت  صادق  کنارِ  در  اول  نسل 
با ارزش گذاری  علوی، ما صادق چوبک و 
کم تر ِ هنری، علی دشتی را داریم. در نسل 
دوم رسول پرویزی، در نسل سوم محمدرضا 
مهیمنی،  سعید  روانی پور،  منیرو  صفدری، 
محسن شریف و باالخره نسل چهارم احمد 
آرام، علی صالحی، سعید بردستانی، محمود 

سعیدنیا و ... را داریم.
در این میان محسن شریف از دهه ی 30 به 

نوشتن مشغول بوده و با بزرگانی در حوزه ي 
اما  است؛  داشته  ارتباط  اندیشه  و  ادبیات 
انتشار کارهای مستقل ایشان تا سال 1369 
تکراری«  های  »فصل  بلنِد  داستاِن  انتشار  با 
در انتشارات نوشتار شیراز به تأخیر می افتد. 
نویسندگان  بندی  نسل  در  لحاظ  همین  به 
ایران، محسن شریف  معاصر  نویس  داستان 
باور  به  داد.  قرار  سوم  نسل  در  باید  را 
منصور کوشان؛ نسل سوم آن گروهی اند که: 
»در دهه ی 60 به صورِت جدی و حرفه ای 
شروع به نوشتن کردند و یا آثارشان منتشر 
را  محتوا  و  تکنیک  تا  روند  می  و  می شود 
غرب  و  اروپا  به  وامی  و  کنند  خود  آن  از 
نداشته باشند...« به باور این نویسنده، غالِب 
و  هستند  شهرستانی  نیز  نویسندگان  این 
سن شان 40 تا 50 ساله است. که این موارد 
از  که  شود  می  نیز  شریف  محسن  شامِل 
میان سالی به بعد آثار داستانی خود را منتشر 

کرده است.
اکثر نویسندگان و منتقدان ادبی به ویژگی های 
نامتعارف نویسی  داستانی،  نثر  در  شاعرانه 

و  زبان  در  ساختارسازی  تمرین  نثر،  در 
استفاده  و  کارگیری  به  شخصیت پردازی، 
ابزارهای  و  بوشهر  فولکلور  عناصر  از 
تکرار  داستان،  در  غیرداستانی  گفتمان های 
کارگیری  به  و  دشوار نویسی  داستان،  در 
در  طوالنی  جمالت  و  پیچیده  متن های 
داستان، چند گانگی معنا، زبان محوری، زباِن 
و  ُرمان ها  در  شریف  ابهامِ  دارای  و  پیچیده 
داستان های این نویسنده اشتراک نظر دارند. 
و  جفری  دیدگاه  از  هنرمند  تعریف 

گرین بالت:
بالت  گرین  و   )Jeffri( جفری 
)Greenblatt( سه شیوه ی مختلف را برای 
تعریف یک هنرمند پیشنهاد می کنند: تعریف 
مبتنی بر بازار، تعریف مبتنی بر تحصیالت و 
وابستگی و تعریف مبتنی بر خود و همتایان.

تعاریف سه گانه ی »هنرمند«
1ـ تعریف مبتنی بر بازار

هنر  راه  از  را  زندگی خویش  الف: شخص 
از  بخشی  شخص  ب:  می کند.  تأمین  خود 
درآمد خود را از راه هنر به دست می آورد. 
ج: شخص قصد دارد که زندگی خود را از 

راه هنر خود تأمین کند.
2ـ تعریف مبتنی بر تحصیالت و وابستگی

هنری  اتحادیه ی  یک  در  شخص  الف: 
از  یکی  در  شخص  ب:  دارد.  عضویت 
هنرهای زیبا دارای تحصیالت رسمی است.

3ـ تعریف مبتنی بر خود و همتایان
همتایان اش  تشخیص  به  شخص  الف: 
ب: شخص  می آید.  شمار  به  هنرمند  یک 
ج:  می انگارد.  هنرمند  یک  را  خود 
صرف  را  توجهی  قابل  زمان  شخص 
دارای  شخص  د:  می کند.  هنر  آفرینش 
از  شخص  ی:  است.  ویژه  استعداد  یک 
هنری  آثار  ساختن  برای  قوی  انگیزه ای 

است. برخوردار 
شناسی  جامعه  مبانی  کتاب  از  »برگرفته    
هنر/ گزیده، ترجمه و تألیف "علی رامین"/ 

نشر نی(
اگر بخواهیم سنجش تشخص هنری محسن 
گانه ی  »سه   ِ تعاریف  اساس  بر  را  شریف 
بالت  گرین  و   )Jeffri( ِجفری  هنرمند« 
بگوییم  باید  دهیم؛  قرار   )Greenblatt(
بند  تعریف  اساس  بر  شریف  هنری  هویت 
همتایان  و  خود  بر  مبتنی  )تعریف  سوم 
ارزش گذاری  و  ارزیابی  هم صنفان(  و 
و  ادبی  آثار  خلق  با  شریف  می شود. 
چهار  طول  در  خود  خالقانه ی  هنری 
و  داستان  که  کرده  ثابت  نویسندگی،  دهه 
ادبیات و به طور کلی- کلمه- بخشی جدا 
ناشدنی از ذهن، زبان و هویت اش است و 
تالش  شریف  کوشید.  راه  این  در  عمری 

کرد در مرکز رقص کلمات بایستد.

ایستاده در مرکز رقص کلمات
رضا شبانکاره
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»محسن  خیلی ها  شاید 
را  داستان نویس  شریف« 
که  همانی  می شناسند؛ 
خاص اش،  فروتنی  با 
آموختن  اشتیاق  از  هرگز 
تا آخرین  لرزان حتا  با دستان  و  نشد  دور 
کند  خلق  تا  نوشت  می  بودن اش  روزهای 
»آس   ، تکراری«  »فصل های   رمان های 
نوبه«،  تب  صبر«،»  »سال های  نحس«، 
مجموعه داستان »ورار« و مقاله های بسیاری 
را در  اثرش  ماندگار شدند. آخرین  را که 
بستر بیماری می نوشت. به یاد دارم که نیمه 
انرژی  و  شور  چه  با  و  می شد  بیدار  شب 
درحال نوشتن بود. اعتراض که می کردم با 
صدایی که دیگر آهنگی نداشت، می گفت 
است؛  بسیار  خوابیدن  برای  وقت  دخترم، 
اما شاید کم تر کسی بداند که این دستان، 
عمرانی  بخش  اولین هاِی  از  بسیاری  خالق 
پروژه ی  ده ها  جمله  از  که  بوده  استان  در 
رفاهی، عمرانی، درمانی و اداری، فرهنگی 

و بهداشتی می توان برشمرد.  
ساخِت  تا  داد  سامان  را  خیال  نقش  او 
به  را  همشهریان اش  برای  سرپناهی 
هم  سنگ  حتا  نگاه اش،  از  برساند.   ثمر 
به  اما  بیگانه،  زبان  با  چند  هر  می توانست 

خلق آثار آدمی کمک کند. 
برای  که  احترامی  و  ارزش  واسطه ی  به 
آثار  ساختار  در  بود،  قائل  طبیعی  عناصر 
می  آن ها  به  ویژه ای  توجه  هم  عمرانی اش 

ماندگاری  راز  و  پایداری  حکایت  تا  کرد 
باشد. آفرینه هایش 

جای  نیست.  فراغت  جای  زمین  می گفت 
قصه و حکایت و داستان است. حماسه ی 
بهار و پاییز دارد. زمین و زندگی دو روی 
ایل  از  ما  که  اما حاال  دردند،  روایت  یک 
و تبار زمینی با حافظه ی از سابقه ی پیشین 
در  که  باید   ، هستیم  اجتماعی  حیات  در 
رها  را  یکدیگر  دست  هم  زندگی  فرود 
دلی  هم  با  باشد،  سقوطی  اگر  تا  نکنیم 

آسان تر گردد.
عمرانی،  سخِت  کار  و  نوشتن  تلفیق 
که  جایی  تا  بود  وجودش  از  شاهکاری 
در  را  ادبی  آثار  بیش تر  گفته ی خودش  به 

فضای کارگاهی و جاده ها نوشته است.
باید هر دو وجه  فرزندان اش که  ما  برای   
)پدر  کردیم  می  درک  را  پدر  شخصیتی 
دشوار  کمی  شاید  نویسنده(  پدر  و  معمار 
بزرگوار  مادر  هنر  و  حضور  اما  بود، 
تا جای خالی پدر را در  یاری مان می کرد 

اوج فعالیت های عمرانی پر کند.  
 غیاب پدر و دلتنگی ها و بهانه های دائمی 
دارد،  ادامه  هم  هنوز  که  او  نبودن  در  من 
تحمل  قابل  مادر  همیشگی  حضور  گرمای 

می کرد.
هیجان  و  شور  با  و  بود  »پدر«  نام اش 
فقط  نه  اما  کردم،  می  زمزمه  را  نام اش 
که  کسانی  همه ی  فرزندش،  عنوان  به  من 
همراه و هم نشین او بودند، پدر خطاب اش 

می کردند.
داشت   » »عدالت  و  آزادی«   « دغدغه ی   
دیگران،  اندوه  مردم.  نگران روزگار  و دل 
این  همه ی  درک  برای  می کرد.  آشفته اش 
چشمان اش  عمق  به  باید  فقط  دغدغه ها 
بر  آن چه  هر   ترجمه شود  تا  می نگریستم 

او گذشته.
بهار  پاییز،  روزهای  اولین  در  که  افسوس 
اندیشه اش  اما  شد،  خزان  برایم  حضورش 

تا ابد شکفته است در نگاه ام به زندگی.
***

فرهیخته ی  همراهان  از  است  بایسته 
ارجمندی  فرزانگان  تمامی  نیز  و  گرانقدرم 
که با ارسال آثار ارزشمندشان با ما در روند 
همراهی  یادنامه  این  انتشار  و  آماده سازی 

کردند قدردانی و سپاس گزاری کنم.
»خاستگاه  مقاله  از  بخشی  ختام  حسن  و   

نویسنده: هنر« شریِف 
است،  غم  روایِت  پرواز  خاطره،  شرح 
نمی شود،  بند  زمین  روی  بگیرد  اگر  بال 
کِش   برمی دارد، به آسمان و کهکشان هم 
زمینِی  غصه ِی  هنروران  تمام  اما  می رسد. 
آدم دارند: تمامی هنر هم در سیاهی جهان 

و در بی پناهی آدم گل کرده.

به نام پدر
 پردیس شریف

بخشی از رمان چاپ نشده ی زنده یاد شریف
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نگاهی  استاد  می گویند 
هستی  به  سیاه  و  تلخ 
داشت، زایش و حیات را 
پوچ می دانست و نگاه اش 
نمایش نامه نویس های  به 
البد  و  می زد  پهلو  ابزورد  تئاتر  گستره ی 
»در  به  احترامی  ادای  داستان هایش  تم 

انتظار گودو« بود.
از سال ها پیش اهمیت »شریف بودن« را 

به  نسبت  فلسفی اش  نگاه  و  بودم  دریافته 
هستی و حیات را می دانستم، اما تصویری 
مرور  اکنون  را  پویا  و  بزرگ  انسانی  از 
می کنم که سال ها با مرگ سرِ ستیز داشت، 
سرشار از حس تعهد نسبت به انسان های 
می شناخت،  را  عشق  بود،  پیرامون اش 
واژه ها را نفس می کشید، مدام در تالش 
بود تا »اهل قلم« را در »انجمن« گرد 
یک  با  جانکاه  بیماری  رغمارغم  آورد، 

دعوتیان  همه ی  از  پیش  تلفنی  تماس 
برای تجربه ی شب شعری یا محفلی ادبی 
می شتافت، طنین صدای مهربان اش، زالل 
قلب ات  مویرگ های  در  را  کمیاب  حظی 
می دواند و حضوری که پا تا به سر شور 

بود و شیدایی.
که  این  در  نیست  تناقضی  من  باور  به 
تأکید  هستی  ناپایداری  بر  فرزانه  انسانی 
بپراکند  »عشق«  زندگان  بین  اما  کند، 
عاشق  انسانی  لحظات اش  سراسر  در  و 
این  از  پیش  که  پیامی ست  این  بماند. 
و  خوانده ایم  و  شنیده  دیگر  بزرگانی  از 
شد  یادآور  ما  به  "شریف"بزرگ  اکنون 
و  عشق  هستی،  لحظه های  واپسین  تا  که 
عشق  یا "زندگی،  کنیم  رعایت  را  انسان 

و دیگر هیچ".   

اهمیت شریف بودن
امید غضنفر
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