انفجار ذرهھا در تصويرھای شاعرانه
گفتگوی نوشين شاھرخی با رباب محب ٩ ,تير ١٣٩١

نام مسئلهی زن جايی ندارد ".و من به شدّت اين گفته را باور دارم .امّا دوست دارم يکی دو کلمه به اين گفته اضافه کنم؛ در شعر چيزی
رباب" :تسوه تايوا میگويد "در شعر چيزی به ِ
خواندن
توھمات و بیدانشی درمیآورد .من تا پيش از
ی زن و مرد جايی ندارد .بياييم ادبيات را از ايندستهبندیھا رھا کنيم .قفل و
زنجير فرھنگ گاھی ما را به عق ِد ّ
نام مسئله ِ
ِ
ِ
به ِ
تصور میکردم »درونگری« يکی از ويژهگیھای خانمھای نويسنده است .امّا موراکامی دريچهی تازهای به رويم گشود .حال اگر جنسيّت نويسنده را
معاصر ژاپنی
موراکامی نويسندهی
ّ
ِ
زي ِر سؤال نبريم".

ی ساکن سوئد را به خودش میسپارم تا با واژگانی شاعرانه ما را به زمان و مکان زادنش ببرد و با زبانی تصويرگر از خود بگويد.
شھرزادنيوز :معرفی رباب محب شاعر و نويسنده ِ
رباب" :کاری دشوارتر از »ازخودگفتن« نمیشناسم .آيا را ِه گريزی ھست؟ اگر بگويم زنی ھستم با سُودای انسان شدن ،کافی است؟ يا حتمأ بايد بروم به
سراغ ماه و سال و عددھا و دفترھا
ِ
و سطرھا تا بگويم کيستم؟ به ھر تقدير اگر ماه و سال و عددھا و دفترھا و سطرھا بتوانند تصويری از من به دست بدھند که منم ،بايد بگويم در پانزدھم مھرماه ھزاروسيصد وسيودو
شھر اھواز متوّ لد شدم ،در خيابانی به نام حافظ که روزی ھمسايهی محلّی بود به نام آخر آسفالت .سومين فرزند خانوادهام.
ميالدی برابربا ھفتم اکتبر ھزارو نھصد وُ پنجاه و سه ميالدی در
ِ
ّلم راھنما .با سه فوق ليسانس در سه حوزهی مختلف
و امّا تحصيالت ،بله ،برا ِ
ی اينکه پزشک نشوم و آرزوی والدينم را برآورده نکنم شدم جامعھشناس .بعد شدم دبير .آمدم سوئد شدم مع ِ
امرار معاش .دوّ می برای نفس کشيدن و زنده بودن".
شغل اوّ ل برای
شغل روزھای آخر ھفته و تعطيالت.
رشتهی پداگوژيک که درياست .و نوشتن شد
ِ
ِ
ِ
ی گذشته از وی
نخستين کتابش را رباب در سال  1979در ايران منتشر کرده که مجموعه داستانی برای نوجوانان است به نام »با دستھای پر به خانه برمیگرديم« .و در دو دھه ِ
کتابھای بسياری منتشر شده است که خود چنين آنان را به تصوير میکشد.
انگشتان دست وُ پا".
رباب" :تعدا ِد کتابھای منتشر شده تصوّ ر میکنم چيزی در حدو ِد
ِ

زندگی بدون شعر؛ ھرگز
رباب دختر بچهای است که به شعر روی میآورد .شعر راھی میشود برای خودشناسی ،راھی میشود برای شناخت ديگری و در يک کالم راھی برای انديشيدن؛ ھمراه پدریکه چندان
موافق انديشيدن فرزندانش نيست.
رباب" :عقدهھا و ضربهی يک لگد مردانه برگردنم .پدرم بود .و به يقين فرزند دخترش را خيلی دوست داشت .بله ،من با جملهھايی بزرگ شدهام که ھنوز پژواکشان را در گوشھايم
احساس میکنم؛ »ھنوز بچهای سرت نمیشود«» ،ساکت باش«» ،شکر اضافه نخور«» ،از خواھرت ياد بگير«» ،وقتی بزرگترھا حرف میزنند ساکت باش ،يعنیکه خفه شو ،حرف
مثل گوستاو مالر از شکوه بشکنم .چون موسيقی حرام بود ،پس به شعر
نزن« و ...و صد الب ّته که
ميدان حرف ھميشه جوالنگاه بزرگھا بود و ....و بعد که کمی عقلم رسيد دلم خواست ِ
ِ
پيرامون من در مِه ،چيزیکه زندگی را
ت
روی آوردم .البته آنروزھا من دخترکی ده يازده ساله بودم و از شعر ھيچ نمیدانستم .شعر ھالهای از واژه بود بر گِر ِد اشياء و آدمھا و طبيع ِ
ِ
ی خانه مینشستم و مینوشتم ،از چه چيزی يادم نيست .فقط مینوشتم و با ھر ّ
خط که سياه میکردم موجو ِد تازهای در من پا میگرفت .اين حسّ يک کشف بود.
باشکوه میکرد .در پستو ِ
کشفی که کماکان ھنوز که ھنوز است به ھمان شيوهی گذشته ادامه دارد؛ من از متن و واژهھا به خودم میرسم .تصوّ ر میکنم اين به خود رسيدن را ِه به ديگری رسيدن را ھموارتر
دھان پدرم بيرون میآمد و به من گفت از
ی خشمگينی که از
ی گردنم احساس کردم ،ھمراه با صدا ِ
میسازد .در يکی از آن روزھای کشف بود که ناگھان ضربهی دوپای مردانه را بر رو ِ
ِ
چيز بدی نيست ،پس تصميم گرفتم ديوانه شوم .و
شعر پرھيز کنم چون شاعران ديوانهگانند .از در ِد ضربه و از در ِد تحقير به خودم میپيچيدم امّا با خودم گفتم اگر اين ديوانگی است که ِ
ی انديشيدن .و
ت ادبيات« مینامد .انديشيدن يعنی به
شدم .و اين شايد ھمان حقيقتی است که اسکاروايلد آن را »حقيق ِ
ِ
دنبال يک عبارت ،يک واژه ،يک حرف گشتن .و نوشتن يعنی راھی برا ِ
بدون نان میشود چند روزی زنده ماند ،امّا بدون شعر ھرگز"».
اينگونه بود که شعر شد يک نقطهی اتکا .که به قول بودلر » ِ

درس اديبانه شيمی
چه حس زيبا و چه مشوقی بھتر از آموزگاری که کالس درسش را با شعری از شاگردانش بياغازد.
رباب" :با تفسيری که آمد نبايد عجيب به نظر بيايد اگر بگويم که تا مھاجرت به سوئد شعر يکی از رازھای زندگی من بود .تا سالھا با نام مستعار شعر مینوشتم و چاپ میکردم .امّا اوّ لين
نام گلنار به بازار آمد .شعرھايم را با نامھايی چون ،گلنار ،آتش ،آتشين اينجا و
کتابی که منتشر کردم شعر نبود ،بلکه مجموعه
ِ
داستان »با دستھای پر به خانه برمیگرديم« بود که با ِ
ھنر کتاب خواندن آموخت.
دبير شيمی
آنجا ،در مجلهھا ِ
ِ
دوران دبيرستانم بود ،که من از ھمين تربيون به او درود میفرستم .او به من ِ
ی مختلف چاپ میکردم .مشوّ ق من خانم پورمحمدی ِ
کالس درس را با شعری از من".
درس شيمی را با غزلی از حافظ آغاز میکرد و بعدھا وقتی دريافت من شعر مینويسم
ِ
ِ

انگيزهای به گسترهی ھستی
رباب نوشتن از خود را جدا از تصوير جھان دور و برش نمیبيند و ھستی را تجربهای میبيند برای پرداخت ھنری آن.
ت شخصی نوشتن به اين معنا نيست که من دارم
رباب" :ھر خط گوشهای از من است .سطری که از
زندگی من ،آنگونه که ھست ،سرچشمهای نگيرد دروغی بيش نيست .امّا از تجربيا ِ
ِ
زوز بالھايش پتانسيلی ھست در حد يک رمان؛ در ح ِّد يک شعر.
چيز اين ھستی ارزش قائلم ،حتا برا ِ
ی آن مگسی که خواب مرا آشفته میکند؛ در ِو ِ
دائمأ از خودم مینويسم .من برای ھمه ِ
عنصر خاک و باد و آب و آتش را بر گرد بالھای مگس چرخانيد".
اين يعنی که از ذرّ ه ھم میتوان نوعی مراعات نظير آفريد .چھار
ِ

فراتر از جنسيت
به نظر رباب جنسيت در شعر نقشی ندارد و آنرا فراتر از اين تقسيمبندیھا میبيند.
نام
نام مسئلهی زن جايی ندارد ".و من به شدّت اين گفته را باور دارم .امّا دوست دارم يکی دو کلمه به اين گفته اضافه کنم؛ در شعر چيزی به ِ
رباب" :تسوه تايوا میگويد "در شعر چيزی به ِ
زنجير فرھنگ گاھی ما را به عق ِد توّ ھمات و بیدانشی درمیآورد .من تا پيش از
خواندن موراکامی
ی زن و مرد جايی ندارد .بياييم ادبيات را از ايندستهبندیھا رھا کنيم .قفل و
مسئله ِ
ِ
ِ
زير سؤال
نويسندهی
معاصر ژاپنی تصوّ ر میکردم »درونگری« يکی از ويژهگیھای خانمھای نويسنده است .امّا موراکامی دريچهی تازهای به رويم گشود .حال اگر جنسيّت نويسنده را ِ
ِ
نبريم".

رنگ مات خودسانسوری
رباب با صداقت به مقولهی خودسانسوری در آثارش اشاره میکند؛ اجبار ابھامنويسی در متن و ضرورت رنگ پاشيدن بر واژگان.
حيوان بارکشی ھستم
باکی من به گوششان رسيد .راستش با وجودی که ساکن »فرنگ« ھستم به نحوی ھمان
ِ
خبر بی ِ
رباب" :آنقدر که مادر و پدرم را نترسانم ،که آبرويشان برود؛ الب ّته اگر ِ
روح جمعی گره خوردهام و از ھمينروست که ھرچه مینويسم به نوعی در ھالهای از ابھام فرو
مثل بسياری ديگر با آن جامعهی فاقد ساختار ،آن
که فقط پاالنش عوض شده -است .من ِ
ِ
مثل موجو ِد
میرود .امّا خودسانسوری با آن سانسوری که قدرتمندان اِعمال میکنند از زمين تا آسمان فاصله دارد .اين
قدرتمندان تيغ به دست بايد بدانند که جامعه به ادبيات نياز دارد؛ ِ
ِ
زير سؤال نروم؛ کاردکی
جاندار که به خوراک و آب .من امّا تيغ به دست نگرفتهام تا خودم را ريشه ريشه کنم و از محتوا خالی .من فقط کمی
سطح سطرھايم را خراش میدھم تا ِ
ِ
آدم شجاعی نيستم .يا بھتر
برمیدارم و اندکی رنگِ مات روی واژهھا میکشم ،تا در مِه فرو بروند .و اين رياکاری نيست .اين کمی احتياط است که برا ِ
ی سالمت روحم الزم ديدهام .من ِ
بگويم ياد نگرفتهام بیباک و نترس باشم".

نويسندهی آموزگار
رباب بيست سالیست که در سوئد زندگی میکند.
رباب" :از اين تاريخ سالھا میگذرد ،ولی انگار ھمين ديروز بود فرودگا ِه مھرآباد را که حاال ھم جايش عوض شده است ھم نامش ،ترک کردم ،به مقص ِد فرودگا ِه آرالندا که اگر روزی به
مکان ديگری منتقل شود ،تصوّ ر نمیکنم نامش تغيير کند".
ِ
و حرفهی اصلیاش گرچه نويسندگی است ،اما امرار معاشش را از راه آموزگاری میگذراند.
ی معلّم ھستم .ماھانه حقوقی دريافت
رباب" :اگر منظور از »حرفه ِ
ی اصلی« شغلی است که کيفِ پول يا حسابی بانکی مرا آخر ھر ماه پر میکند ،تا من خالی کنم ،معلّ ِم راھنما يا راھنما ِ
کار بیجيره وُ مواجب ،بايد
میکنم که به من تا حدودی ِوجهی اجتماعی عطا کرده است .امّا اگر منظور از »حرفه ِ
نوع معنوی يا ِ
ی اصلی« پيشه و صناعت و فن و کار باشد ،الب ّته از ِ
تمامی من نويسنده است ،حتا رگ و پوست و استخوانم .و شايد از ھمينروست که اينگونه خميدهام؟ که:
بگويم که
ِ
کار نانکو میآيد
ت من از زمانه تو میآيد
بر پش ِ
وز من ھمه ِ
گفتا چه کنم خانه فرو میآيد
جان عزم رحيل کرد و بگفتم بمرو
از رباب میپرسم که اگر نويسنده نمیشد دلش میخواست چه حرفهای را میداشت و او میگويد:
رباب" :بھتر است بپرسيد اگر معلّم نبودی دوست داشتی چهکاره میشدی .در اين صورت پاسخ روشن است؛ نويسندهی تمام وقت".

آواز پرنده؛ لرزش برگ و شعر شاعر
رباب کتابھای بسياری در دست انتشار دارد و اميدوار است در سالھای آينده اشعار و ترجمهھايش در زمينهی نشر نيز به بار بنشينند.
انتشار کتابھا اصأل و ابدأ فکر نکنم .دلم میخواھد يکی از
رباب" :دوست دارم نفس بکشم و تندرست باشم .معلّم نباشم و نويسندهی تماموقت باشم .يکی دو داستان بنويسم .و چند شعر .و به
ِ
لی فرانسه ترسيم کرده است »وقتی شاعری میميرد پرندگان ديگر آواز سرنمیدھند .برگ درختان ديگر در باد نمیلرزد «.با اين آرزوست که
آن شاعرانی باشم که پل والری شاعر م ِ
ی شيلی« اثر نويسندهی شياليیاالصل را
تحفهھايی دارم درويشانه .امّا فراموش نکنيم آرزو برجوانان عيب نيست .که من ھنوز شاعری جوانم .و امّا بعد ،در ِ
ی »شبانهھا ِ
حال حاضر ترجمه ِ
نقل قولی است از جرج
شعر »جھان از يک عطسه میميرد« )
بھار  (2012عالوه براين يکی دو سال است که دفتر
آمادهی چاپ دارم ،امّا ناشر ندارم )
عنوان کتاب ِ
ِ
ِ
تاريخ آماده شدن ِ
ِ
ی »تجربهھای آزاد« اثر خانم شھرنوش
ت ناشری است در
اليوت( در دس ِ
انتظار تولد) .شعرھا ِ
ی اين دفتر در سالھای  ٢٠١١ -٢٠٠٩ميالدی نوشته شده است( ،و ھمينطور ترجمه ِ
ِ
زمستان سال  2011به پايان رسيد( ،ھمچنين ترجمهی مجموعه اشعار کريستينا لوگن ،شاعر سوئدی به زبان فارسی که آقای وحيد علیزاده
زبان سوئدی) ،اين ترجمه در
پارسیپور به
ِ
ِ
آغوش پدر خانهی فراموشیھاست« در سال  1388خورشيدی برابر با  2009ميالدی نوشته شد ،امّا
داستان بلن ِد »
ت آن را میکشند .و ھمينطور
رزازی
ت ادي ِ
ساکن ايران دارند زحم ِ
ِ
ِ
ِ
چون وقت و حوصله و توانايی گشتن
دنبال ناشر را ندارم از انتشار آن منصرف شده و آن را برای دوستی فرستادهام تا اگر صالح ديد پس از مرگم منتشر کند؛ وگرنه که ھيچ .و در آخر
ِ
ی خانم محبعلی به سوئدی ترجمه کردهام که اميدوارم فرصتی پپش آيد و ترجمه را پرداخت کنم و
کتا ِ
ب »نگران نباش« اثر خانم مھسا محبعلی را فراموش نکنم ،اين داستان را با اجازه ِ
به دست ناشری بسپارم".

تنھايی و کار خانه
رباب به رابطهی کار خانه و تنھايی اشاره میکند که در زمان پرداختن به آن نقش دارد.
ت کمتری
پرسش دشواری است .آمار نگرفتهام .سرانگشتی نمیتوانم حساب کنم .امّا شايد از دوسال پيش که فرزندم ،بينش از من جدا شد و به
رباب" :اينھم
دنبال زندگی خودش رفت ،وق ِ
ِ
ِ
ی خانه میکنم ،مثأل ديگر ھر ھفته جارو نمیزنم يا ھر ھفته مالفهھا را عوض نمیکنم .اينروزھا با کمی گرد و خاک و بو ھم میشود نفس کشيد و رنج نبرد .راستش از شما
صرفِ کارھا ِ
ی خانه خيلی ّلذت میبرم".
کار خودشان را میکنند ،ديگر جسم و جان جارو زدن و نظافت کردن ندارم .وگرنه از تميز ِ
چه پنھان که سالھا ھم دارند ِ

شيفتهی رنج نوشتن

تفريح و سرگرمی رباب نيز در خواند و نوشتن تنيده است.
رباب" :تفريح؟ يادم نيست به چه معناست .سرگرمی؟ نمیدانم چيست .گاھی به موزه میروم .گاھی به سينما .امّا اينکار سرگرمی نيست .نوعی مطالعه است .نوعی جست و جوست .بوديل
چيز خوبی نوشت جھنمی دارد «.من
مالم اِستن نويسندهی سوئدی میگويد» :خوب نوشتن يک جھنم است .و اين بدين معنا نيست که ھرکس جھنمی دارد خوب مینويسد ،يا اينکه اگر کسی ِ
تمام لحظهھا پاگرفته و باال .امّا خوشايند و دلپذير ،آنقدرکه دوست دارم معلّم نباشم تا مجبور باشم از
میگويم :نوشتن خو ِد جھنم است .چه نويسندهی خوبی باشی ،چه نباشی .آتشیست در ِ
بوق سگ بدوم ،در آرزوی با سرفرو رفتن در اين آتشدان .اين يعنی »شيفتگی و رنج"».
خروسخوان سحر تا ِ
ِ
رباب آموزگاری است که نويسنده است و حکايتھا دارد از رابطهی اين دو حرفه.
رباب" :مرا پارهپاره کرده است .ھمين .دست و پای مرا بسته است .ھمين .امّا نه اين چندان ھم درست نيست .بیشک در برخورد با آدمھای رنگ و وارنگ که ھر روز مالقات میکنم
ی نوشتن به دست میآورم .لحظهھا را در دفتری که ھميشه ھمراه دارم بطور خالصه ثبت میکنم با اين اميد که فرصتی بشود و از اين يادداشتھا شعر يا داستانی
ی جالبی برا ِ
خميرمايهھا ِ
بدبختی من اين است که میخواھم معلّم خوب و بامسؤليتی ھم باشم.
جھان کامآل متفاوت پرتاب شده و پراکندهام .و
پراکندگی من است .من در دو
ساخت .آنچه مرا نگران و بیقرار میکند
ِ
ِ
ِ
ت
حتا مطالعات من در دو حوزهی متفاوت صورت میگيرد .گاھی بايد دو يا سه کتاب را ھمزمان بخوانم .و درحال حاضر دارم سه کتاب را ھمزمان میخوانم؛ کتابی در بارهی مشکال ِ
ی
ی دول ِ
ت ترکيه ،آزاد ِ
ی»  Q 1 » 84اثر موراکامی که جلد سوم آنرا در دست دارم و »اورھان پاموک و تابوھا ِ
تدريس رياضيات در مدارس به زبان سوئدی میخوانم و رمان سه جلد ِ
ِ
انديشه و بيان« اثر آقای بھرام رحمانی است ،و طبعأ به فارسی .خب شما تصوّ رش را بکنيد چه جنگلی در کاسهی سر دارم".

کتاب زندگی
گيتار خانم ليلی افشار و جان لنون عالقمند است.
گيتار کالسيک به ويژه
رباب به موسيقی کالسيک ،به ويژه موزارت؛
ِ
ِ
ت فرھاد نرفتم .در آلمان برگزار شد ،اينطور نيست؟"
رباب" :و فرھاد .ھنوز است تا ھنوز است تأسف میخورم چرا به آخرين کنسر ِ
و درباره کتاب يا کتابھای تأثيرگذار زندگیاش میگويد:
قطور است ،نياموخت .امّا اگر بپرسی کدام کتاب تو را به تأمل و تفّکر واداشت بايد بگويم
عمر بيست و نه سالهی پسرم
ب مادرشدنم« که به
رباب" :به راستیکه ھيچ کتابی به اندازهی »کتا ِ
ِ
ِ
دوران جوانی خواندم .و ھمين اواخر کتاب » «2666اثر نويسندهی شياليیاالصل روبرتو بوالنيو ،و »کافکا در
بينوايان ،که در سن چھارده سالگی خواندم» .جنگ و صلح« که در
ِ
ساحل« از کاروکی موراکامی ،نويسندهی ژاپنی".
ازل و ابد شعر
رباب به تاريک روشنای شعر امروز اشاره میکند و بيش از ھرچيز جای نقد علمی را خالی میبيند.
ت جنينی به سر میبرد .امّا شعر ايران
داستان
ت گِر ِد خورشي ِد نيمروز است؛ يعنیکه
داستان
ی
امروز ايران ھنوز متولد نشده است و در حال ِ
امروز ايران روشنتر از صور ِ
رباب" :چھره ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جھان مردگان ،که خدايان به نامش قسم میخورند .من در مقام يک شاعر به عِ راقی و
جھان زيرين يا
نام رودخانهای است در
ت  Styx/استيکس در
مثل حکاي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اساطير يونانی است .استيکس ِ
ت ازلی و
نظير بشر است که نمادين شده و به حال ِ
حافظ و مولوی و نيما و فروغ و سپھری و ...قسم میخورم که اين رودخانه ھرگز نخواھد خشکيد ،چون شعر يکی از دستاوردھا ِ
ی بی ِ
ت بازيگران و حتا گاھی دلقکان ھم افتاده و
شعر
ابدی درآمده است .يعنی که ناميراست.
مثل ھر پديدهی ديگری به دس ِ
امروز ايران نيز از اين قاعده مستثنا نيست .امّا فراموش نکنيم که شعر ِ
ِ
ِ
ژانر
ت ديرينهاش را فراموش نخواھد کرد .اينجا ما اگر شعر را به فرض با نقاشی يا موسيقی مقايسه کنيم خواھيم ديد که در ھر دھه و در ھر
میافتد و خواھد افتاد .ولی
صافی زمان عاد ِ
ِ
ِ
ی خود را به آزمون میکشند و اغلب با رؤيای نام .امّا ما با چند داوينچی و رافائل و کاندينسکی ،وازارلی ،شاگال ،دالی ،پيکاسو  ،جاکومتی،
ھنری ھزاران ھزار نفر ،استعداد و توانايیھا ِ
وان گوک ،يا با باخ و ويوالدی و فرانز حوزف ھايدن و جرج بيزت و فردريک شوپن ،جوھان برامز و نيکالی ريميسکی کورساکوف و موزارت و واگنر و چايکوفسکی و بتھون و ...رو
ی ھشتاد چه
ف ھنر مشغلهی
به رو شده و میشويم؟ اغلب ،اين
ھنر آفرينش مشغول بودند و تعري ِ
ذھن آنھا نبوده است .شعر چيست و سادهنويسی با شعر چه میکند و دھه ِ
ِ
ِ
صاحبان نام به ِ
من شاعر مربوط نمیشود .از طرفی ديگر شعر با وجود ازلی -ابدی بودن يا شدن ،پديدهای جدا از
زمان خود تأثير میپذيرد.
ی انسانی نيست .از
ساير پديدهھا ِ
سر شعر آورد به ِ
ِ
ِ
باليی بر ِ
شعر
ی تفّکر متعدد است .و شعر فقط يکی از آن شيوهھاست .امّا آنچه
شاعر حتا اگر
ساکن »بوگوتا« که »بھش ِ
سر تسليم فرود آورد ،چرا؟ چون شيوهھا ِ
ِ
ِ
ت روح« است باشد باز جايی بايد ِ
تابش نور تنگتر میشود.
مثل مردمکِ چشم است .با
امروز ايران کم دارد ،نق ِد علمی و منتق ِد عالِم است .نق ِد ايران با معاملهھای دوستانه خدمتی به شعر نمیکند .ذھن و
خيال منتق ِد ايرانی ِ
ِ
ِ
ِ
عين خو ِد روشنايی است".
بادا دريچهای بگشايم بر اين تاريکی .تاريکی ِ
انفجار ذره در شعر
رباب برای ناميرا و ازلی ـ ابدی بودن شعر تفسير شاعرانهای ارائه میدھد.
روئين فيلسوف .ھمانطور که از
اثر ھانس
عنوان کتاب برمیآيد روئين شعر را يک راز تلقی میکند و از خود میپرسد
ِ
ِ
راز شعر« ِ
رباب" :اخيرأ کتابی به زبان سوئدی خواندمِ » ،
نظر من چندان ھم ناچيز
»شاعرھا چگونه میتوانند معجزه کنند و از ھيچ چيزی بسازند ،از پيشپا افتادهھا چيزھای جالب بيافرينند و از ناچيزھا ،چيزھا ِ
ی عظيم؟« الب ّته اين اجزاء ناچيز به ِ
ی به ظاھر ناچيز ،جوھرهاند .ھمانند بمبھای خوشهای منفجر میشوند و صحنهھای تازه میآفرينند .و ھمين است که شعر را بینھايت و بیپايان و ابدی میکند.
نيستند .برعکس اين چيزھا ِ
حال تکثير و شدن.
ی تازه بيافريند ،باور خواھيم کرد که شعر ناميراست .شعر سلولی است در ِ
اگر ذرّ ه را خميرمايهی شعر بدانيم )يعنی تکهای ازلی( که تا ابد میتواند تکثير شود و شکلھا ِ
مثل نفس .نفسی که در اين لحظه باال میآيد ھمان
نبض شعر است .بايستد فلج خواھيم شد .امّا فراموش نکنيم که ھر حرکت ويژگیھای
و اين يعنی »حرکت« .و حرک ِ
ِ
ت ِ
خاص خود را داردِ .
نيست که چند لحظه پيش باال آمد".
و در اين ميان به نقش زبان میپردازد.
ی زبان .يعنیکه زبان و شاعر دو نقش بازی میکنند .ھم فاعلاند ھم مفعول .ھم سوبژهاند ھم ابژه .امّا ھر دو
ی چرخھا ِ
رباب" :گاه زبان ابزاری ُتردی است در دست شاعر .گاه شاعر ال ِ
ترد و شکننده.
حواس شاعر جمع نباشد ،ابزارش را تکهتکه میکند و شعرش را مثله .زبان ھم به نوبهی خود شاعر را در ھزارتوی خود میپيچد .گاه او را به اوج میکشاند .گاه به قعر".
ِ
فانوس پشت سر
و در پايان رباب محب به سفر پيری و مرگ میپردازد و شعری که در آرزوی سرودنش است.
مرز شصت سالگی نزديک میشوم و میگويم چه خوب که دارم پير میشوم .ھر روز سايهھا و شيارھا گودتر و گودتر میشوند ،تا من در گودیاشان پناه بگيرم و بادھا
رباب" :دارم به ِ
سفر دريايی رفته باشی و حاال برگشته
ديگر بر من نوزند .يعنی که بادگيرند اين شيارھا و سايهھا .يا شعری نگفته در
مرز سنی ھم يک تجربه است :گويی به ِ
انتظار من .رسيدن به اين ِ
ِ
سر من است .و بعد برخيزی و به ساحل
باشی تا آسوده و آرام رو به خورشيد رو به غروب ،روی ايوان خانهات لم بدھی ،سبکبار از يک ِ
حس سرشار بگويی :حاال ديگر ھمه چيز پشت ِ
فانوس دريايی که ھميشه رو بهروی توست .حتا وقتی به دريا پشت میکنی ...امّا من نمیخواھم بميرم .میخواھم
ی بیتوفان و سوسوی
سر جايش است .با موجھا ِ
ِ
برگردی .و -ببينی دريا ِ
پيری را به شعر بکشم .و اين فقط يک آرزوست".

