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 Literary-Cultural ادبی ــ  فرھنگی
 

  ي,نی لبيبـــــــــــــــــــج

  ٢٠١۴فبروری  ١٨برلين ــ 

  

  

 

 :يادبودی از

  نادر نادرپور

ی و جامِی يافت ئھای حافظ، سعدی، سناب بوديم كه استاد ادبيات ما، شعرصنف ھشتم مكت

شاگردان خويش، تعبير و تفسير  ما شده در �ب�ی كتاب قرائت فارسی برای صنف ھشتم را، به

 .نمودمی

ساعت زودتر  بھشت آسا، يك ھای بھاری لطيف، پس از قراری پيشين، در صبحگاھیھاگ

توانای معاصر كشور ما  كه خود  شاعر و اديب دانشمند، ۀفرھيخترفتيم و با اين مدرسه می

ی سخنان بيشتر از شعر و ادب  نشستيم و برازير شكوفه ھای درختان اكاسی، می ھستند، در

 !شديم و گوشزندگی آينده بودند، سراپا ھوش میای بر ئی، كه راھنماشان

ی خودش، اغلب شماره ھای جديد روزنامه ھا، ئھای جغرافيا، با ويژگياشھر م ۀكتابخانھرچند 

و سخن گرفته تا سپيد و سياه و اط�عات  ھای فارسی زبان ايران را از يغماجريده ھا و مجله 

نوپرداز ايران اما ورد زبانھا شاعران  ۀچكامتر ، كمتگی، تازه و به وقت بدست می آوردھف

 جايگاه خود رھی معيری و عماد خراسانی ميان غزلسرايانی ھمچون شھريار، يندر. گرديدمی

 .شان را داشتند

 ۀچكامادبی شھر مان راه يافته بود و اگر كسی به سرايش  ۀجامعشعر امروز، ھنوز كمتر ميان 

با بيان بحر و وزن عروضی وی در محفلی مناسب، سرودنش  كوشيد، ميپرداختنو امروزی مي

  .را  توجيه كرده باشد
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بيان  نو،  زبانزد جوانان مكتبی شھر ما گشته بود و مظھر ۀچام دودر آن زمان بيشتر از ھمه 

  .فريدون مشيری ۀكوچنادرپور و شعر  از نادر” انگور“ ۀچكام:  امروز شعر

زيبا، از  ۀشدفارسی و دومی بخاطر تمثيل نقاشی نخستين به دليل نشرش در كتاب مضمون 

رفتم “احمد ولی ھم شعر  .ادبی لھایدوستداران ديكلمه گر وی در محف طبيعت يك شب بھاری و

دختر “Oند ځكه جليل  ، ھمچنانبود صدا ی دلپذيرش، آھنگی ساخته فروغ را با” مرا ببخشِ 

از معينی كرمانشاھی، به ” خدا داردعجب صبری  “.اين زودرفته از جھان را ”كنار پنجره

نادرپور نيز ” تراش پيرپيكر“ ۀسرودھا، در آن روز. ترانه بيشتر مطرح بودعنوان  تصنيف يك 

  .ترفاز شعر امروز بشمار مي ه اینمون

از چكامه سرايانی كه با پيوند تار و پود سخن معاصر و كھن، توانمندانه  پورگونه نادر بدين

 حوزۀ امروز شاعران ميان ، نماد و مظھری بحساب می آمد درشتانی داپيروان و ھواخواھ

  .دری پارسی ادبيات و زبان

ھای قابل لمس، غزلواره ھای خواھش ۀعاشقانبا وجود اينكه مھمترين و زيباترين چكامه ھای 

رای ی نسروده است، وقتی به ئی نظامی گنجئرا تا حاU ھيچ كسی به زيبا انسانی و نفسانی

آشنا گرديدم، تصور  شخورشيد ۀسرمدفتر شعری  ازپور نادر ”سفره“نخستين بار به  شعر 

ھمه جا پوشيده با برف،  سردِ  شامگاھان يك زمستانِ  در .پرداز برايم مجسم گرديدعاشقی خيال

 ! :  پزدنان میکه  در كنار تنوری داغ، ئیروستا یزيبا ۀدوشيز نزديكِ  تماشاگرِ 

 .رزميواندام ترا در دست مخمير گرم 

 ھای شيرين استپستان تو توتك دو

 تنور داغ آغوشم دھان از شوق وا كرده

 كه اين يك توتك ماھست و آن  يك توتك خورشيد

 ، چه رنگين استبيرنگ ما امشب ۀسفرخدايا 

******** 

ی و ساليان زيادی از آن زمان سپری شدند، بخش نه چندان كمی از روشنفكران ميھن مولو

 .... و نابسامان گرديدجامی مھاجر و آواره و سرزمين پژواك و خليلی ويران 

ھا مشكل ر بيدل چاپ كابل را پس از محو دهتوانسته بود ديوان اشعا كه روزی با دوستی عزيز

شھر كوزت و ويكتور ھوگو  بهبا�خره ھمراھش  انصاری و یسنائ سرزمين در ايجاد شده

دھلوی، طومار تن فوسود روزگار را به  بيدلميرزا عبدالقادر  ھایغزلگاھی، با ھگبياورد و 

   .، از ديار غربت گفتيم و شعر مقاومتتنيددست آرامش شب می 
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معروف  ۀجاد نبشِ  واقعِ  ه اشخانئی ھمسايگان تازه وارد افريقا ھایخروس کهچنان   شبی در

 و ھنر ۀشيفت مھربانِ  اين ،دادندذان ميا نابھنگامت الجزاير در پاريس، به وق ھنوز ،سان ژرمن

و نخستين  برددر پاريس بسر مي ست مدتی وی :افزود و نادر نادرپور داد سخن سر داد از ادب

 . سدميربه فروش  دانشگاه سوربون نیميز دانشجويان ايرا روی اثر چاپ فرانسه اش 

زمان به  ھای نھفته و تا آندردين دفتر شعری نادرپور با نوا و ھوای ديگری، بازتابگر ا نشر

حساب آثار  .ان غربت گزيِن كشور ايران شدشعر نو در ميان چكامه سراي ۀنگفت ھنوز ۀشيو

ی و ئصفھانی، نصرت رحمانی، سياوش كسرااز ميھن بسربردگانی ھمچون ژاله ا دور

 .دباشUھوتی از نادر نادرپور جدا مي سمابوالقا

  ئیھادروغين فريادگر نااميدی بحنام ص بهاين دفتر  با چاپنادرپور بدون وابستگی حزبی،  

 كسیگونه  بدينرا ھمچون وی شيوا و رسا  گلوی روشنفكران ايرانیسكوت محض  د كهيگرد

 :بودواژه  نگردانيده 

 !ای آفتاب روشن غمگين

 ويرانه ھا ھنوز به نور تو تشنه اند

 َدر بسته دار بر شِب فرجام ناپذير

  غروبت حرام باد بعد از چنان طلوع،

 !صبحی اگر نماند،  به شب نيز گو بمير

******** 

 عۀمجموھفت سال پس از نشر صبح دروغين، و اقامت دوساله در اتازونی، با نشر  نادرپور  

انسان خموش سرزمين ايران  ھاو خاكستر ممثل رنج  و درد ميليوننام خون  بهشعری ديگرش 

كمتر شاعری پس از نادرپور توانسته و يا خواسته . دشد و نجوای نياز آزادی آنھا را سر دا

 :ايدسرمي است  چنين بگويد كه او

 بگذار تا سپيده دم روز انتقام،

 وقتی كه سر برآوری از خواب صبحگاه

 پير و جوان و خرد و ك�ن نعره بركشند

 !كای ديو دل سياه

 مرگت خجسته باد بر انبوه  مرد و زن،

  ... و ماه نامت زدوده باد ز طومار سال
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فراوان سيمای  ھای شبكه يكی از وسيلۀ بهيكبار، سخنش را  ماه نادرپور در اض�ع متحده

و شد زآنچه كه نبايد می ؛بت گفت غر از ؛قسمت نمودمريكای شمالی با ديگران اايرانيان در 

 .ھاميتواند نباشد

زبان و ادبيات فارسی،  ھنگیفر ۀحوز ۀسالنادرپور با درك غنای شعر و ادب بيش از ھزار 

با ايجاد پيوندی متين، ميان سخن گذشته و امروز، الف و انس غزل و قصيده را با  توانست

، وی ۀشيوو پيشگام بخشی از شاعرانی بشود كه با  واژه و تصوير معاصر مھيا سازد و راھرو

شعری بجامانده از خود  نه دفتر ۀھمنادرپور در . نو در افغانستان گرديدند ۀچكامنغمه سرای 

خورشيد، گياه و سنگ نه، آتش، از  ۀسرمچشمھا و دستھا، دختر جام، شعر انگور،  ھاینام به

آسمان تا ريسمان، شام بازپسين، صبح دروغين و خون و خاكستر به اين پيوستگی ديرينه و 

   .حال زبان و بيان در چكامه و ادب  وفادار باقی ماند

به زودتر و بيشتر از ھمه  يژه توانسته بودبه و نادر نادرپور،  ده باشد كهھمين دليل نيز بو يدشا

امروز در شھر و  شعر ۀواسطمنتقل احساسات بدون  فروغ فرخزاد ی،مشير فريدون شمول

  .دآن دوران گرد ئیافغانستان رؤيا ،ديار ما

 

 : يادداشت

 انتشارات ،خورشيد ۀسرم ھاینامه ب نادرپور شعری دفتر سه از ويژه به مطلب نگاشتن برای

 كتاب، شركت نشر صبح دروغين و خون و خاكستر ،٢۵٣۶ تھران، چھارم، چاپ مرواريد،

 .ام برده بھره خورشيدی ھجری١٣۶٧ آنجلس، لوس

 پايان

 


