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ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ھوﺷﻧگ ﺑود
ﻣﺎﻧﯽ ﺧوﺑﺎن
ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ طﺎھﺮی

اﮔر اﺟﺎزه ﺑدھﯾد از ﻧﺣوه آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎن ﺑﺎ ﮔﻠﺷﯾری و ازدواج ﺗﺎن ﺑﺎ او ﺷروع ﮐﻧﯾم .ﮐﺟﺎ و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد و ﻧﻘش ادﺑﯾﺎت در اﯾن اﺗﻔﺎق ﭼﻪ ﺑود؟
در ﻣﮫﺮ  ۵۶اوﻟﯾن ﺑﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی را در ده ﺷب ﺷﻌﺮ و ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ و داﺳﺗﺎن ﺧواﻧﯽ ﮐﺎﻧون ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن در ﺑﺎغ اﻧﺟﻣن ﻓﺮھﻧﮔﯽ اﯾﺮان
و آﻟﻣﺎن دﯾدم ،ﺷب ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ای ﺑود .از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور دﯾدم اش» .ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب« را ﺧواﻧده ﺑودم و ﻓﯾﻠم را ھم در ﻓﺳﺗﯾوال
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻓﯾﻠم ﺗﮫﺮان دﯾده ﺑودم .ﻧوزده ﺳﺎﻟم ﺑود و داﻧﺷﺟوی ﺳﺎل ﺳوم ادﺑﯾﺎت اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑودم .ﺧﯾﻠﯽ از ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ اش ﻟذت ﺑﺮدم و ﭼﯾﺰ
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺗم .ﺗﺄﺛﯾﺮش در ﻣن ﻏﺮﯾب ﺑود ،ھﺮﭼﻧد ﺷﻌﺮھﺎ و ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ داﻧﺷﺟوھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻧﺑﺎل ﭘﯾﺎم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺻﺮﯾﺢ ﺑودﯾم در ﺟﺎی ﺧود ﺟذاﺑﯾت داﺷت ،اﻣﺎ ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺟدی ﺑود و ﻋﻣﯾق و اﻧدﯾﺷﯾده و ﻧﺷﺎﻧﻪ اﺣﺗﺮام ﺑﻪ ﻣﺧﺎطﺑﺎن .ﺑﺮای
ھﻣﯾن ﻓﺮدای اش رﻓﺗم »اﻧﺳﺗﯾﺗو ﮔوﺗﻪ« ﺑﺮای ﭘﺮﺳش و ﭘﺎﺳﺦ و آن ﺟﺎ
ﺑﯾﺷﺗﺮ از ھوش و داﻧش و طﻧﺰ و ﺷﯾطﻧت اش ﻟذت ﺑﺮدم .ﭘس رﻓﺗم ھﺮﭼﻪ ﮐﺎر از او ﺑود» ،ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﻪ«» ،ﮐﺮﯾﺳﺗﯾن و ﮐﯾد«» ،ﺑﺮه
ﮔﻣﺷده راﻋﯽ« ﮐﻪ ﺗﺎزه درآﻣده ﺑود ،ھﻣﻪ را ﺧواﻧدم .ﺑﻌد ھم در ﺳﻣﯾﻧﺎر ادﺑﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯽ داﻧﺷﮐده ﻣﺎن اﺳﺗﺎدﻣﺎن دﻋوت اش
ﮐﺮد ﺑﻪ دﻟﯾل اﻧﺗﺷﺎر »ﺑﺮه ﮔﻣﺷده راﻋﯽ« ﮐﻪ آن ﺟﺎ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻧﺰدﯾک ﺗﺮ او را دﯾدم .ﺳﺎل ﺑﻌدش ﺑود ﮐﻪ در ﻣﯾﮫﻣﺎﻧﯽ ﯾﮐﯽ از
اﺳﺗﺎدان ام دﻋوت ﺷدم و او را از ﻧﺰدﯾک دﯾدم و ﺗﻣﺎم ﺷب ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﮫﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھم ﺻﺣﺑت ﮐﺮدﯾم و دﯾد ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی اش را ھم ﺧواﻧده
.ام .آﺷﻧﺎﯾﯽ از آن ﺟﺎ ﺷﺮوع ﺷد .ﭘس رﺑط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﻪ ادﺑﯾﺎت داﺷﺗﻪ و ﺑﻪ ﺷﺧﺻﯾت او .آﺑﺎن ۵۸ھم ازدواج ﮐﺮدﯾم
زﻧدﮔﯽ در ﮐﻧﺎر ﻧوﯾﺳﻧده ای در اﺑﻌﺎد ﮔﻠﺷﯾری ﺣﺗﻣن ﺳﺧﺗﯽ ھﺎی ﻣﺧﺻوص ﺑﻪ ﺧودش را داﺷﺗﻪ ،اﯾن دﺷواری
ھﺎ از ﭼﻪ ﺟﻧﺳﯽ ﺑوده؟

وﺟﮫﯽ ش ﺷﺑﯾﻪ ﺑﻪ ھﻣﻪ زﻧدﮔﯽ ھﺎی دﯾﮔﺮ اﺳت .درﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎرھﺎ ﻣﻔﺻﻼ ﺻﺣﺑت ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻣﺎن ام ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد .وﺟﻪ
دﯾﮔﺮی ھم اﻟﺑﺗﻪ ھﺳت ﯾﺎ وﺟوه دﯾﮔﺮی .ﺑﺧﺷﯽ ش ﻓﺷﺎرھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯾل ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑودن اش ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣد ،ﻓﺷﺎرھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
رواﻧﯽ ،ﮐﻪ ﮔﺎه زﻧدﮔﯽ را ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺧﺷﯽ ش ھم ﻧوﯾﺳﻧده ﺑودن اش ﺑود ﮐﻪ ﭼون ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﻧوﯾﺳد ،ﺑﺎﯾﺳت ﻣﯽ
ﻧوﺷت و اﯾن ﺗﻌطﯾل ﺑﺮدار ﻧﺑود ،ﭘس زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺑﺮ اﯾن اﺳﺎس ھم ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ اﯾن ﻧﺑود ﮐﻪ ﭼون ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺰرﮔﯽ
اﺳت ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه را ﺧوار ﺑﺑﯾﻧد .اﺻﻼ اﯾن طور ﻧﺑود .ﭘدر ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑﯽ ھم ﺑﺮای ﺑﭼﻪ ھﺎ ﺑود ،و ھم ﺑﺎزی ﺧوﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﭼﻪ
.ھﺎی دوﺳﺗﺎن
دوره ھﺎی داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ ﮔﻠﺷﯾری و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ او ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣدی ﺑر ﮐﺎر ﺷﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر داﺷت؟ آﯾﺎ ﻣﺛﻠن در
ﮐﺎر ﺗرﺟﻣﻪ ھﯾﭻ وﻗت اﯾن اﺣﺳﺎس ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭘﯾش آﻣد ﮐﻪ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر زﺑﺎن ﮔﻠﺷﯾری ھﺳﺗﯾد؟
ﮐﻧﺎر ﮔﻠﺷﯾﺮی زﯾﺳﺗن ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی زﯾﺳﺗن در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣن ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎر ﺟوان ﺑودم ﺳﺧت ﻣﻐﺗﻧم ﺑود .ﻣن ﺗﺷﻧﻪ ﺑودم
و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ اش ﮔﻧﺟﯽ ﺑود ﮐﻪ ﮐﺷف اش ﻣﯽ ﮐﺮدم .رﻓت و آﻣدھﺎ ھم در اﯾن ﻓﺿﺎ ﻣوﺛﺮ ﺑود .ﮔوش دادن ﺑﻪ ﺑﺣث ھﺎ و ﺣﺮف ھﺎی او
.و دﯾﮔﺮان ﺟﺰﺋﯽ از زﻧدﮔﯽ ﻣن ھم ﺑود .در واﻗﻊ ﻣﺳﺗﻣﻊ آزاد ﺑودم
زﯾﺳﺗن ﺑﺎ ﮔﻠﺷﯾﺮی درﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻣﻪ ﻣن ﺑود و آن اﺣﺗﺮام ﺑﻪ ﮐﻠﻣﺎت ﺑود ،و اھﻣﯾت ﮔﺰﯾﻧش ﺑﮫﺗﺮﯾن زﺑﺎن ﻣﻣﮐن
ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻣﻪ ھﺮ اﺛﺮ .ﻣِن ﻣﺗﺮﺟم ﺑدﯾﮫﯽ اﺳت ﮐﻪ از زﺑﺎن ﻣﺗن اﺻﻠﯽ و ﻧوﯾﺳﻧده اﺛﺮ ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﻪ آن وﻓﺎدار ﻣﯽ ﻣﺎﻧم .اﮔﺮ
ﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷم ھﻣﯾن درس را از ﮔﻠﺷﯾﺮی ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷم ،ﺑﻪ ھﻣﺮاه ﻓﺿﺎی ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺗم ،و ﺧواﻧدن ﻣﺗون ﮐﻼﺳﯾک در ﮐﻧﺎر او،
.ﺧوب ،دﯾﮔﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳت
ﭘس ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ اﺳت؛ ﻣن ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾﺮ »زﺑﺎن ﮔﻠﺷﯾﺮی« ﻧﺑوده ام ،اﻣﺎ از او اھﻣﯾت ﻧﺛﺮ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺗﻪ ام .ﺿﻣن اﯾن ﮐﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی ھم
ﯾک ﺳﺑک واﺣد ﻧداﺷﺗﻪ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺗﺿﺎی داﺳﺗﺎن زﺑﺎن اش ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﯾک ﺧﺻﯾﺻﻪ ﻣﺷﺗﺮک در ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎی اش داﺷﺗﻪ و آن ھم ﺷﮐل دادن ﺑﻪ اﺛﺮ ﺑوده و
.دﻗت در زﺑﺎن ھﺮ اﺛﺮ
ﮔﻠﺷﯾری داﺳﺗﺎن ھﺎی اش را ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﯽ ﻧوﺷت؟ طرح ﮐﻠﯽ آن ھﺎ را از ﻗﺑل ﻣﯽ رﯾﺧت ،طوری ﮐﻪ آﻏﺎز و
اﻧﺟﺎم ﮐﺎر را ﺑداﻧد ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﺎ ﮐﻠﻣﻪ ھﺎ و ﺗﺻﺎوﯾر داﺳﺗﺎن اش را ﻟﺣظﻪ ﺑﻪ ﻟﺣظﻪ ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐرد؟
ھﺮ دو .ﮔﺎه اﻧﮔﺎر ﮐﻪ ﭼﯾﺰی را ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺟﺰﺋﯾﺎت ﺑﻪ ﺧواب دﯾده ﺑﺎﺷد و ﻓﻘط ھﻣﯾن ﻣﺎﻧده ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺑﻧوﯾﺳدش ،ﻣﺛل »زﻧداﻧﯽ
ﺑﺎﻏﺎن« .ﮔﺎه ﺑﺎ ﯾک ﺗﺻوﯾﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷد ،ﻣﺛل »ﻣﻌﺻوم ﭘﻧﺟم« .ﮔﺎه ﻣﯽ ﻧوﺷت و در ﺣﯾن ﻧوﺷﺗن ﮐﺷف ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﺻﻼ ﻧوﺷﺗن
اﺑﺰار ﮐﺷف ﻣﯽ ﺷد ﺑﺮای اش .ﮔﺎه ﺧودش ھم ﻏﺎﻓﻠﮔﯾﺮ ﻣﯽ ﺷد ﮐﻪ داﺳﺗﺎن اش در ﻣﯾﺎﻧﻪ ﻧوﺷﺗن ﺑﻪ وادی دﯾﮔﺮی ﻣﯽ رﻓت .ﮔﺎه ﻣﯽ
.ﻧوﺷت و ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﮔﻔت اﯾن را ھم ﻧﻣﯽ ﺷود ﭼﺎپ ﮐﺮد ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﻟﺣظﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻧوﺷت ﻣﯽ دﯾد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷده اﺳت
آﯾﺎ ﻧوﺷﺗن ﺑرای او ،زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ داﺷت؟ ﻋﺎدت ﺧﺎﺻﯽ ،از آن ﻧوع ﻋﺎداﺗﯽ ﮐﻪ داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﺎﻧﯽ ﻣﺛل ﮔوﮔول
داﺷﺗﻪ اﻧد؟
ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﮐل .ﻣﯽ داﻧم ﮐﻪ ﺳﺎل ھﺎی ﺳﺎل ﮐﻪ ھﺮ ﺻﺑﺢ ﺑﺮای ﺗدرﯾس ﺑﻪ ﻣدرﺳﻪ ﻣﯽ رﻓت ﺷب ھﺎ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗت ﻣﯽ ﻧوﺷت .در طول
زﻧدﮔﯽ ﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺻﺑﺢ ھﺎ ﻣﯽ ﻧوﺷت .ﺻﺑﺢ زود ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺷد و اﮔﺮ اﺿطﺮاری در ﮐﺎر ﻧﺑود ،ﻣﯽ ﻧوﺷت .اﻣﺎ طﺑﻌﺎ ھﻣﯾﺷﻪ و
ھﺮروز ﻧﻣﯽ ﻧوﺷت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑﻧوﯾﺳد ،ﺑﺎﯾﺳت ﻣﯽ ﻧوﺷت ،ﻣﻧظم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ اﺿطﺮار زﻧدﮔﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻧوﺷﺗن اش
.در اﯾن وﻗت ھﺎ ﻣﯽ ﺷد ،ﻋﺻﺑﯽ ﺑود و دﻟﺰده ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺻت ﮐﻧد و ﺑﻧوﯾﺳد و ﺗﻣﺎم اش ﮐﻧد
او ﺧود از ﻣﯾﺎن داﺳﺗﺎن ھﺎی اش ﮐدام را ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﻪ دوﺳت ﻣﯽ داﺷت و ﻋﻠت اﯾن ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻪ ﺑود؟•
»راﺳﺗش ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯾﻘﯽ ﺑﻪ اﯾن ﺳؤال ﺑدھم .ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ را ﮐﻣﺗﺮ دوﺳت داﺷت ،ﻣﺛل »ﺟﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻣﺎ ﭼطور؟
ﻣن ﺑﻪ ﺧودش ھم ھﻣﯾﺷﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺗم ﮐﻪ »ﻧﻣﺎزﺧﺎﻧﻪ ﮐوﭼک ﻣن« را ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت دارم ،ﺧﯾﻠﯽ ﺟوان ﺑودم ﮐﻪ ﺧواﻧدم اش و ﺗﺄﺛﯾﺮی ﮐﻪ
در ﻣن ﮔذاﺷت ھﻧوز ﯾﺎدم ھﺳت .اﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺎرھﺎی اش را دوﺳت دارم .وﻗﺗﯽ ﺑﺎز ﮔﻪ ﮔﺎه ﻣﯽ ﺧواﻧم ﺷﺎن ،ﺣﺳﺮت از دﺳت
رﻓﺗن اش ﺑﺮاﯾم ﺻدﭼﻧدان ﻣﯽ ﺷود .ﭼﻪ ھﻣﻪ داﺳﺗﺎن ھﺎی درﺧﺷﺎن دﯾﮔﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷد ﺑﻧوﯾﺳد و ﻧﻧوﺷت .ﺧﺷم از ﻓﺷﺎرھﺎ و ﺿﺮﺑﻪ

ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺷﺗش را ﺧم ﮐﺮد ،زودﺗﺮ از آن ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﻓﺮﺳوده اش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗن اش دﯾﮔﺮ ﺗﺎب ﻧﯾﺎورد .ﺣﺳﺮت آن ھﻣﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷد
ﺑﯾﺷﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻧد اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯾل ﭼﺎپ ﻧﺷدن ﮐﺎرھﺎی اش ﺣﺗﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑود وﯾﺮاﯾش ﮐﻧد ،ﺧﺷم از ھﻣﻪ اﯾن ھﺎ و ﺣﺳﺮت ھﺎی دل ﻣن ذره ای
.در اﯾن ﺳﺎل ھﺎ ﮐم رﻧگ ﻧﺷده
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ ﮔﻠﺷﯾری ﺣﺿور داﺷﺗﯾد؟
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻورت ﻣﻧظم .ﺑﻪ دﻟﯾل اﯾن ﮐﻪ ﻧﻪ داﺳﺗﺎن ﻧوﯾس ﺑودم ﻧﻪ ﻣﻧﺗﻘد .ﮔﻪ ﮔﺎه ﺑﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺻوص ﺟﻠﺳﺎت ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﻪ ھﺎ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن
.ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ ﺷد
ﺑﻌدھﺎ ﺟﻠﺳﺎت ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽ رﻓﺗم ﮐﻪ ﺑﭼﻪ ھﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷده ﺑودﻧد و ﻣﯽ ﺷد در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﮔذاﺷت ﺷﺎن .ﻣﺎ ﺟﻠﺳﺎت دﯾﮔﺮی ﺣدود
ده ﺳﺎل داﺷﺗﯾم ﺑﺎ ﻋﺑﺎس ﻣﯾﻼﻧﯽ و آذر ﻧﻔﯾﺳﯽ و دوﺳﺗﺎﻧﯽ دﯾﮔﺮ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﻣﯽ رﻓت ﺟﺎی اش را دﯾﮔﺮی ﻣﯽ ﮔﺮﻓت و ھﺮ
.ھﻔﺗﻪ ﺟﻠﺳﺎت »ﻓﺎرﺳﯽ ﺧواﻧﯽ« داﺷﺗﯾم ﮐﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی راھﺑﺮ ﺟﻠﺳﺎت ﺑود
اﻣﺎ دوﺳﺗﺎن دﯾﮔﺮ ھم ﺑﺎ ﺑﺣث ھﺎﺷﺎن اﯾن ﺟﻠﺳﺎت را ھﺮﭼﻪ ﻏﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد .ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺗون ﮐﮫن را ﺧواﻧدﯾم ،از ﺣﺎﻓظ و ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ
و ﺑﯾﮫﻘﯽ و ﻧﺎﺻﺮﺧﺳﺮو و ﻧظﺎﻣﯽ و اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺳﮫﺮوردی و ...ﮔﻠﺷﯾﺮی داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺗﺎزه اش را ھم ﺑﺮای اﯾن ﺟﻣﻊ ﻣﯽ ﺧواﻧد،
ﯾﺎ ﻣﺛﻼ ﻋﺑﺎس ﻣﯾﻼﻧﯽ اﮔﺮ ﺗﺮﺟﻣﻪ ای ﮐﺮده ﺑود ﯾﺎ ﭼﯾﺰی ﻧوﺷﺗﻪ ﺑود ﻣﯽ ﺧواﻧد و ﺑﺣث در ﻣﯽ ﮔﺮﻓت ،ﯾﺎ آذر ﻧﻔﯾﺳﯽ ﯾﺎ دوﺳﺗﺎن دﯾﮔﺮ
.ﮐﺎرھﺎی ﺗﺎزه ﺷﺎن را در اﯾن ﺟﻠﺳﺎت ﻣﯽ ﺧواﻧدﻧد
ﮔﻠﺷﯾری ﮐدام ﯾک از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺎه را ﻣﺳﺗﻌدﺗر از دﯾﮔران ﻣﯽ داﻧﺳت و ﺑرای او آﯾﻧده ای ﻣﺗﺻور ﺑود؟
ﺑﻪ اﯾن ﭘﺮﺳش ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯾﻘﯽ ﺑدھم .ھﺮ ﮐدام ﮐﻪ داﺳﺗﺎن ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ ﻧوﺷت ،ﺑﻪ ﻋﺮش ﻣﯽ رﻓت .ﮐﺎر ﺧوب ﺑﺮای اش
اﺻل ﺑود ،و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮔوﯾم ھﯾﭻ وﻗت درﺑﺳت ﮐﺳﯽ را ﺑﮫﺗﺮ از ﺑﻘﯾﻪ ﻣﯽ داﻧﺳت .طﺑﻌﺎ آدم ھﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺿﻌﯾف و ﻗوی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد.
ﭘس ﺑﺎ داﺳﺗﺎن ﮐﺎر داﺷت ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧود ﻧوﯾﺳﻧده .دل اش اﻟﺑﺗﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓت وﻗﺗﯽ ﻣﯽ دﯾد اﺻوﻟﯽ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔذاﺷﺗﻪ ﻣﯽ ﺷود ،ﻣﺛل ﺗن دادن
ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔذران ﻋﻣﺮ ﮐﻪ ﮔﻠﺷﯾﺮی ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾد ،ھﺮز رﻓﺗن ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﻓﯾﻠﻣﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺳﺧﯾف و ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾن و آن و ﺑﺮای اﯾن و
آﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻول ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺑود .ﮐﺎر ﻧﮐﺮدن داﺳﺗﺎن ﻧوﯾس ھﺎ ھم ﺑﺮای اش دردﻧﺎک ﺑود .ﻣدام ھﻣﻪ را ﺗﺷوﯾق ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ،ﺑﻧوﯾﺳﻧد ،ﺑﺧواﻧﻧد ،ﻓﯾﻠم ﺑﺑﯾﻧﻧد ،ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻪ دور و ﺑﺮﺷﺎن ﻧﮔﺎه ﮐﻧﻧد ،و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎن ،و ﺑﻪ وﺿﻌﯾت ﺷﺎن ،و ﺑﻪ ﻓﺮھﻧگ
ﺷﺎن ،و ﺑﻪ ادﺑﯾﺎت ﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻧت ھﺎی ادﺑﯽ ﺷﺎن ،ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ،ﺑﻪ دﺳﺗﺎوردھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺧﻼﺻﻪ اﯾن ﮐﻪ ﻣﺗﻌﮫد ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﻪ
.ﻧﻣﯽ ﺷود در روز ھﺰار اﺻل را ﻟﮔدﻣﺎل ﮐﺮد و ﺑﻌد داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺧوب ﻧوﺷت
ﺷﻣﺎ ﮔﻠﺷﯾری را در ﺗرﺑﯾت داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﺎن ﺑﻌد از ﺧودش ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣد ﻣوﻓق ﻣﯽ داﻧﯾد؟
اﮔﺮ ﮐﺳﯽ آن ﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯾﻪ را ﻣﯽ داﺷت ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت از ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾﺰھﺎ ﺑﯾﺎﻣوزد .در ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎﯾش ﺑﻪ ﺻورت ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ و ﻧﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺷﯽ ،ھﺮ ﮐس ﻣﯽ دﯾد ﮐﻪ ﺑﺎ داﺳﺗﺎن اش ﭼﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﮐﻧد ﺗﺎ ھﻣﺎن داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧواھد ،ﺑﮫﺗﺮ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ »ﻣﺛل ﺧود ﻧوﺷﺗن« را
ﺑﻪ آن ھﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣﯽ ﮐﺮد .اﺻﻼ ﺗﻘﻠﯾد از ﺧودش را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدﯾد ،و ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﻪ ام؛ »ﺧودش ھم از ﺧودش ﺗﻘﻠﯾد ﻧﻣﯽ ﮐﺮد «.اﺳم اش
روش اﺳت دﯾﮔﺮ ،ﺗﻘﻠﯾد .ﭘس اﮔﺮ ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽ دﯾد ،ﺑﻪ ﺷدت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ اﺻﺎﻟت ﻣﯽ دﯾد ،و ﺑﺳﺗﺮ ﻣﻧﺎﺳب ،ﺗﻣﺎم ﺗﻼش اش را
.ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ آن ﻧوﯾﺳﻧده را ﭘﺮورش دھد
اﺻول داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ را ﻣﯽ ﮐوﺷﯾد ﯾﺎدﺷﺎن دھد ،و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ھﻣﺎن اھﻣﯾت ﺷﮐل دادن و ﺟدی ﮔﺮﻓﺗن ﮐﺎر و ...ﮐﻪ ﮔﻔﺗم.
اﺻول دﯾﮔﺮی را ھم ﺑﻪ اﻋﺗﻘﺎدم ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ اش و ﺑﺎ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎﯾش ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﯾﺎﻣوزاﻧد .ﺧوب ،ﻧﻣﯽ داﻧم در اﯾن ﯾﮐﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣد
ﻣوﻓق ﺑوده .زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺳﯾﺎر ﺑدی اﺳت و ﻧﻣﯽ داﻧم اﮔﺮ اﯾن ﻓﺮورﻓﺗن ھﺎ و ﻓﺮوﺷدن ھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم او ھم ﻣﯽ دﯾد ﭼﻪ
.واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد .ﯾﺎ ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ھﺎ را
ﮔﻠﺷﯾری ،آن طور ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ اﻧد ،ﺷﻌر را ﺧوب ﻣﯽ ﻓﮫﻣﯾد و ﭘﯾش ﻣﯽ آﻣده ﮐﻪ ﺳﺎﻋت ھﺎ ﺑﻪ ﺷﻌر ﺷﺎﻋری ﮔوش
ﺑدھد ،او ﺷﻌر ﭼﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﺑﯾﺷﺗر دوﺳت داﺷت؟
اﯾن را ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم دﻗﯾق ﭘﺎﺳﺦ دھم .ﭼﻧد ﺷﻌﺮی از »ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد« ،ﭼﻧد ﺷﻌﺮی از »ﺷﺎﻣﻠو« ،ﭼﻧد ﺷﻌﺮی از »اﺧوان« ،ﭼﻧد
ﺷﻌﺮی از »آﺗﺷﯽ« ،ﭼﻧد ﺷﻌﺮی از »روﯾﺎﯾﯽ« ،ﭼﻧد ﺷﻌﺮی از »ﺳﯾﻣﯾن ﺑﮫﺑﮫﺎﻧﯽ« ....ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﺎز ﺑﮔوﯾم ﮐﻪ »ﺷﻌﺮ«ھﺎﯾﯽ را
دوﺳت داﺷت ،ﻣﻣﮐن ﺑود از ﺷﺎﻋﺮی ﻓﻘط ﯾک ﺷﻌﺮ را دوﺳت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،از ﯾﮐﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ و ﺷﻌﺮ ﯾﮐﯽ را اﺻﻼ ﻧﭘﺳﻧدد .اﻣﺎ اﯾن ﮐﻪ
ھﺮﮔﺰ از او ﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷم ﮐﻪ ﻓﻼن ﺷﺎﻋﺮ ﺑﮫﺗﺮﯾن اﺳت ،ﻧﻪ .ھﻣﯾﺷﻪ ﻣﯽ ﮔﻔت اﯾن ﺷﻌﺮ ﻓﻼﻧﯽ درﺧﺷﺎن اﺳت و آن ﺷﻌﺮ دﯾﮔﺮی
.درﺧﺷﺎن اﺳت و ...ﺻﻔت »درﺧﺷﺎن« ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾن ﺻﻔت در زﺑﺎن اش ﺑود

دﯾدﮔﺎه و ﺳﻠﯾﻘﻪ او در ﻣوﺳﯾﻘﯽ و ھﻧرھﺎی دﯾﮔر ﭼﻪ ﺑود؟
دوره ھﺎﯾﯽ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻼﺳﯾک ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺻوص »ﺑﺎخ« را ﻣﺮﺗب ﺑﻪ ﺧﺻوص ﻣوﻗﻊ ﮐﺎر ﮔوش ﻣﯽ ﮐﺮد؛ دوره ﻗﺣطﯽ ھﻣﻪ ﭼﯾﺰ ھم
ﺑود و ﺑﯽ ﭘوﻟﯽ ﻣﺎ و ﻣن از اﯾن و آن ﻣدام ﮐﺎﺳت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺗم ﺑﺮای اش ﺿﺑط ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻼﺳﯾک اﯾﺮاﻧﯽ ھم ﮔوش ﻣﯽ داد.
»ﺷﺟﺮﯾﺎن« را دوﺳت داﺷت و »ﻧﺎظﺮی« را و »ﺗﺎج اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ« را .ﭘﺎپ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺛل »ﻧوری« را ھم دوﺳت داﺷت ،ﺗﺮاﻧﻪ ھﺎی
ﻓوﻟﮐﻠورﯾک ﻣﺛﻼ »ﺳﯾﻣﺎﺑﯾﻧﺎ« را دوﺳت داﺷت» .ﺳوﺳن« را ھم ﺧﯾﻠﯽ دوﺳت داﺷت .اﻣﺎ اﯾن ﮐﻪ ﻣﻌﺗﺎد ﺑﻪ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﻪ .ﻧﻘﺎﺷﯽ
ھم ﮐﻼﺳﯾک ھﺎی ﻏﺮب ﻣﺛل »رﻣﺑﺮاﻧد« را دوﺳت داﺷت ،و از ﻣدرن ھﺎ »ﭘﯾﮐﺎﺳو« را ﯾﺎ ﻣﺛﻼ »اﻧدوه« »ون ﮔوگ« را ﺧﯾﻠﯽ
.دوﺳت داﺷت .آﺛﺎری در او ﺧﯾﻠﯽ ﺗﺄﺛﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﯾن ﮐﻪ ﯾک ھﻧﺮﻣﻧد را ﻣدام دﻧﺑﺎل ﮐﻧد ،ﻧﻪ ،اﯾن طور ﻧﺑود
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