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سرچشمه شعر غنايي چين

بي تردي��د يك��ي از گنجينه هاي عظيم و 
ش��گفت انگيز ش��عر جهان ب��ا قدمتي بيش 
از س��ه هزار س��ال به چين تعل��ق دارد كه 
قرن ها كش��ور همسايه و گاهي هم سرنوشت 

ما بوده اس��ت. 
ش��عر در ايران و چين از اعتبار و جايگاه 
مش��ابهي برخوردار است. ش��عر هنر ملي و 
ارجمندتري��ن دس��تاورد ادب و هنر اين دو 
س��رزمين باستاني است. تعدادي از شاعران 
طراز اول كالس��يك كه به ش��هرت جهاني 
رس��يده اند، از اين دو كش��ور برآمده اند. اما 
آنچه جاي تاس��ف بس��يار دارد اين اس��ت 
كه به رغم همس��ايگي ط��ي قرن ها و لطمه 
خوردن ه��اي مكرر از جانب دش��مني يگانه 
هرگز نتوانس��ته ايم از شعر و ادب و هنرهاي 
نوشتاري يكديگر تاثير بپذيريم. به استثناي 
مينيات��ور ك��ه از نگاره هاي چي��ن به ايران 
رس��يده اس��ت و هنر قاليبافي ك��ه بايد از 
ايران به چين رفته باش��د داد و س��تد قابل 

ذكر ديگري نداشته ايم.
اس��نادي ه��م موجود اس��ت كه نش��ان 
مي دهد انديشه هاي بودا از طريق خراسان و 
افغانستان  ديگر اياالت شرقي ايران به چين 
رفته اس��ت. اينكه چه عوامل و مش��كالتي 
باعث اين گسست و فقدان شده است شرح 
مفصل��ي دارد اما بي ترديد دش��واري خط و 
زبان چيني كه از س��نت و س��ابقه اي كاماًل 
متفاوت از زبان هاي هند و اروپايي برخوردار 

است يكي از آنها بايد باشد.
شعر چين همانند شعر اروپايي از سيستم 
س��يالب هاي يكسان تبعيت مي كند و تعداد 
كاراكترها در هر مصراع مس��اوي اس��ت كه 
به صورت افقي و از چپ به راس��ت نوش��ته 
مي ش��ود. هر اندازه شاعران رسمي چين در 
طول تاريخ به رعايت كاراكترهاي مس��اوي 
و نظم و عملكرد س��يالب ها تعصب به خرج 
مي دهن��د و پا بيرون نه��ادن از دايره قواعد 
جاري را جايز نمي دانند شعر فولكلوريك از 
جانب ديگر جهاني ديگرگون و آزاد از قيد و 
بند عرضه مي كند كه به شاعر اجازه مي دهد 
حتي در يك قطعه ش��عر چندين بار تعداد 

كاراكترها را تغيير دهد. 
جايگاه برجس��ته اي كه شعر فولكلوريك 
در فرهنگ مردم چين دارد ناش��ي از همين 
حس رهايي و آزادي عواطف و انديشه است.
در ن��گاه اجمالي به ش��عر چين آنچه در 
ن��گاه اول نظر خواننده را جلب مي كند وفور 
مناظ��ر و عناصر وام گرفته از طبيعت اس��ت 
و ن��وع رابطه اي كه ش��اعر با اي��ن مجموعه 

برقرار مي كند. 
از جيرجيرك پنهان در ش��كاف ديوار تا 
ابرهاي س��رگردان بر فراز معابد كوهستاني، 
از گلبرگ يك ش��كوفه آلوبن تا صخره هاي 
س��ياه برآمده از آب هيچ جل��وه و عنصري 
نيس��ت كه شاعر بر آن چشم پوشيده باشد.

اخي��راً كت��اب »كوچ��ه فانوس ه��ا« كه 
سرچش��مه هاي ش��عر غنايي چين است، با 
گ��ردآوري و ترجمه عباس صفاري منتش��ر 
شده است. ترانه هاي فولكلوريك چين بخش 
عم��ده اي از اين كتاب را ش��امل مي ش��ود. 
صف��اري در مقدم��ه كتابش مي نويس��د: از 
اولي��ن باري كه خبري درباره  اين مجموعه 
و آماده شدنش براي چاپ اعالم شده است، 
پنج سال مي گذرد. طي اين مدت بارها كار 
آن را پايان يافته پنداش��ته و درصدد ارسال 
آن به ناش��ر بوده ام. اما هر بار با پيدا ش��دن 
آنتول��وژي جديدي از ش��عر كه��ن چين يا 
مطل��ب و كتابي كه پيش از آن نديده بودم، 
دس��ت نگه داشته ام و انتشار آن را به تاخير 

انداخته ام. 
غالباً نيز ش��عر جدي��د يافته ام كه حيفم 
آم��ده در اي��ن دفت��ر نباش��د ي��ا اطالعات 
س��ودمندي ك��ه در مقدمه گنجانده ش��ده 
است. گذشته از اشعار مستقل و پراكنده اي 
كه از چندين آنتولوژي انتخاب ش��ده اند از 
س��ه آنتولوژي تاثيرگذار ك��ه جايگاه بلندي 
در شعر چين دارند در تدوين اين مجموعه 

استفاده شده است.
صفاري در كت��اب »كوچه فانوس ها« از 
مي��ان اش��عار كتاب ترانه ها ي��ا كتاب 300 
ترانه كه كهن ترين متني اس��ت كه از ش��عر 
چي��ن به جا مانده و قدمت��ش بين 600 تا 
1100 س��ال قبل از ميالد مس��يح تخمين 
زده مي شود، فقط عاشقانه هايش را انتخاب 
و ترجمه كرده اس��ت. پس از كتاب ترانه ها، 
19 ش��عر كهن متني است كه به رغم حجم 
ك��م، جايگاه رفيعي در ش��عر چين دارد. او 
همچنين از آرش��يو اداره موسيقي، منظومه 
بلند پرواز طاووس ها به جنوب شرقي را نيز 
انتخاب كرده است. كليه اشعار كتاب »كوچه 
فانوس ها« كه نام سراينده بر خود ندارند آثار 

بازمانده از شاعران گمنام هستند.

ادبيات ايران

نقديبرمجموعهداستان»درچوبي
بستهاست«

معني روشن است

اگر 20 داستان كوتاه را با هم بخوانيم و بعد 
با خود فكر كنيم چه راهي را آمده ايم كه حاال 
چنين درگير ش��ده ايم كه ب��ه »مرد« - »زن« 
تكرار شده در آنها نزديك شده و ناچار به قضاوت 
هستيم، معني اش چيست؟ اگر 20 داستان كوتاه 
هر بار گوش ما را بگيرد و بكش��اند جلوي آينه 
و به يادمان بياورد كه خيلي از ژس��ت هايي كه 
در زندگي روزمره مان تا به حال گرفته ايم دروغ 
است، معني اش چيست؟ اگر 20 داستان كوتاه 
به ما ياد بدهد كه در س��كوت، دس��ت و پنجه 
نرم كردن با ريزترين و بي اهميت ترين مسائل 
آزاردهن��ده چه طعم��ي دارد، چه هزينه هايي 
دارد و از آدم چه مي س��ازد، معني اش چيست؟ 
فكر مي كنم معني ساختن يا به معني رسيدن 
از 20 روايت بسيار كوتاه كار ساده اي باشد. )نه 
... باورتان نشود. س��اده ترين راه مواجهه با اين 
روايت ها اين اس��ت ك��ه فكر كنيد حاال كه هر 
داس��تان دو صفحه يا نهايت س��ه صفحه است 
پ��س همه چيز س��اده و راح��ت و روان پيش 
مي رود، ماجرا به اين سادگي نيست.( همه چيز 
در مجموعه داس��تان »در چوبي بسته است« 
نوش��ته »نصرت ماسوري« از آنجا آغاز مي شود 
كه از داستان اول تا آخر آن ما درگير يك هويت 
زنانه در كنار يك هويت مردانه مي شويم. يعني 
زن اين داستان ها در مقابل مرد تعريف و تبيين 
مي شود. شايد نويسنده نخواسته گفتمان غالب 
مردانه باش��د ولي در بيشتر داستان ها زن ها از 
نشان دادن  كنش هاي اثرگذار و ماندگار ناتوان اند. 
آنها تماشاگران معركه اي هستند كه خود بازيگر 
آن هستند. )َوه چه نمايشي... اين نمايش بزرگ 
همان صحنه درگيري هاي ريز و درشت هرروزه 
ماس��ت.( همه بازيگران از ي��ك آرمانخواهي و 
عدالت طلبي مدام هم در رنج و تعب اند، هم به آن 
افتخار مي كنند. در اليه هاي پنهاني نوعي تضاد 

در شكل  گيري زن ها موثر بوده است.
»نصرت ماسوري« در اين مجموعه از نشان 
دادن نش��انه هاي زندگي ه��رروزه ما در جهت 
برجسته كردن ديدگاه هايش فروگذاري نكرده 
و هر عنصر ابتدايي در توصيف ها و تصويرهاي 
رواي��ي اش كارك��ردي نمادين ه��م دارد. مثاًل 
مدادرنگي زرد واجد تشخصي است همچنان كه 
گربه الي شمشادها يا جوجه  اي كه در خيابان 
راه م��ي رود. در اين روايت هاي دو صفحه اي يا 
س��ه صفحه و چهار صفحه اي عناصر به دقت 
كن��ار هم چيده ش��ده اند. در واقع مو الي درز 
صحنه سازي و موقعيت هاي داستاني نمي رود. 
هيچ ديالوگ يا تصوير يا توصيفي هرز نمي رود. 
چفت و بست داستاني با توجه به ژانر داستان ها 
كه بيشترش��ان واقع گرا هستند، محكم است. 
شدت واقع گرايي در پرداخت عناصر روايي به 
حدي است كه اتفاق هاي عجيب به سطح فضاي 
فراواقع گرا نزديك مي شوند ولي در نهايت به طور 
كامل در آن معنا نمي شوند. شايد از اين منظر 
داستان ها هر يك تكميل  كننده ديگري باشند. 
كس��ي چه مي داند؟!... اما م��ن خودم ترجيح 
مي ده��م خوانش��م را از اي��ن مجموعه چنين 
دوباره تعريف  كنم: مجموعه اي 20 داس��تاني 
از »نصرت ماس��وري« مرا به ياد يك داس��تان 
بلن��د از زندگ��ي زن و م��ردي در جغرافيايي 
مي اندازد كه هر يك درگير مناس��بات خاص 
خود هس��تند؛ آدم هايي كه خارج از خاستگاه 
طبقاتي و جنسيتي و جغرافيايي و تاريخي خود 
قابل قضاوت نيستند. آنها در ظرف زمان و مكان 
خود قابل درك هستند. قدرت خيالپردازي هم 
دارند اما توانايي رساندن خيال ها به واقعيت ها 
مقوله ديگري است.  از خود گاهي جدا مي شوند. 
دوس��ت دارند به درك تازه اي از هستي خود و 
اين جهان برس��ند. به دنبال عالئم رسيدن به 
اين نقطه از درك و آگاهي هس��تند. فعال هم 
هس��تند اما با توجه به مق��دورات و محذورات 
گويي روزگاري س��وداي قهرمان شدن در سر 
پرورانده اند ام��ا حاال با روياي قهرماني زندگي 
مي كنند. مي خواهند براي دنياي اطراف خود 
ش��كل تازه اي را تصور كنند ام��ا در پرداختن 
اين تصور چندان جسور نيستند. شايد »نصرت 
ماسوري« در ساخت اين داستان ها بيش از هر 
تعريفي به شكل و شيوه پرداخت داستان كوتاه 
از سوي »چخوف« و »همينگوي« توجه داشته 
است. مي خواهد هر عنصري در جهت برجسته 
كردن ايده داستاني در شكل درستش عمل كند. 
جمله هاي داستان هاي او كوتاه و ضربه زننده اند. 
ديالوگ ه��ا ان��دك و بجا آمده ان��د و همه چيز 

درست سر جاي خودش قرار گرفته است.
حاال اگر ما اين داستان ها را يك داستان بلند 
از زندگي يك »زن« - »مرد« در موقعيت هاي 
مختلف بدانيم، معني اش چيست؟ فكر مي كنم 
انتخاب مسير جست وجو كردن معنا از هر روايتي 

بايد در درجه اول به مخاطب داده شود.
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مرور هفتاد سال شاعري عبدالعلي اديب برومند 

دنباله مكتب مشروطه در شعر امروز فارسي  هستم

در ظهور رضاخان و سقوط احمد شاه به دنيا 
آمدم 

عبدالعلي اديب برومند در خرداد ماه س��ال 1303 در 
شهر گز از شهر هاي برخوار اصفهان به دنيا آمد. به تعبير 
خودش »تولد من با تحول سلطنت مصادف شد و حكومت 
از احمد شاه به رضاشاه منتقل شد. در سال 1303 رضاخان 
به سلطنت رسيده بود ولي در سال 1304 تاج گذاري كرد، 
بنابراي��ن من در بين رفتن احمد ش��اه و آمدن رضاخان 
ظهوركردم.« خانواده اش مالك و زميندار بودند و در عين 
حال به مسائل فرهنگي و سوادآموزي هم عالقه فراواني 
نشان  مي دادند. اديب برومند خاطرش مي آيد: »هنوز به 
س��ن مدرسه نرسيده بودم پدرم مصطفي قلي خان برايم 
معلم س��رخانه گرفت. مال قنبر مكت��ب داري بود كه هر 
روز مي آمد به خانه ما و درس اول ابتدايي را شروع كرد. 
پدرم هرگز گذرش به فرانسه نيفتاده بود اما فرانسوي را به 
شكلي حرف مي زد كه ديگران گمان مي كردند سال ها در 
فرانسه زندگي كرده است. براي همين دوست داشت كه 
من هم زبان فرانسه را فرا بگيرم. فردي به قصبه ما آمده 
بود كه فرانسه مي دانست. پدرم پيش همان معلم فرانسه 
را تا حدودي آموخته بود و بعد با عالقه و پشتكار پيش  
خودش  خواند تا مس��لط ش��د. روز اولي كه مال قنبر به 
خانه ما آمد صدام زد و گفت همزماني كه زبان فارسي 
را مي خواني بايد زبان فرانسه هم ياد بگيري، همين شد 
كه من از كودكي با زبان و فرهنگي ديگر آش��نا ش��دم. 
اش��تياق فراواني براي درس آموزي در من ايجاد ش��د. 
فضاي عمومي در آن س��ال ها به گون��ه اي بود كه مردم 
متوجه اهميت تحصيل ش��ده بودند؛ احساس شده بود 
كه دوران، دوران مدرسه رفتن است. اين احساس نياز در 
دوره پهلوي شكل جدي تري گرفت. مملكت وارد ميدان 
تجدد مي شد و به تدريج مردم هم احساس مي كردند كه 
بايد بچه هاش��ان درس بخوانند. در اين روشي كه پيش 
آمده بود يك سكوتي در مملكت حكمفرما شده بود كه 
حرف و بحثي نبود. هر كسي سرش را به زير انداخته بود. 
دنبال كار و كاسبي خودش مي رفت. از اين جهت دوره 
بي آاليشي بود، ولي خب آنهايي كه از آغاز در سياست 
بودند و آزاديخ��واه بودند با آن حكومت خاموش كننده 
صداها مش��كل داش��تند و باطناً ناراحت بودند، ولي از 
آنجايي كه كارهاي منتخبي انجام مي شد آن ناراحتي را 
در خود يك جورهايي جواب مي گفتند، اما مردم متعارف، 
مردمي كه در سياست و اينها درگير نبودند، اين زمينه 
آرام و بي سروصدا فرصت خوبي برايشان بود كه هركسي 

كارش را دنبال كند و با همت پيش ببرد.« 
آثارم را دير منتشر كردم 

اكنون هش��ت دهه  از آن  روزگار مي گذرد. عبدالعلي 
اديب برومند در سن 86 سالگي است، همين اواخر يك 
چك آپ كامل داده است و پزشك گفته شما در سالمت 
كامل هستيد. در اين  روزها بيشتر وقتش به استراحت 
مي گ��ذرد و گاه هم در حياط مش��جرش قدم مي زند. 
اديب برومند از مجموعه دارهاي بزرگ است كه از تابلو هاي 
نفيس گرفته ت��ا آثار ديگر مربوط به دوره هاي مختلف 
تاري��خ ايران را در منزلش نگهداري مي كند و در جا به 
جاي راهرو ها، س��الن و اتاق  ها مي توان بخشي از ميراث 
تمدني- فرهنگي ايران را به تماش��ا نشس��ت. نخستين 
مجموعه ش��عر عبدالعلي اديب برومند در آغاز دهه 20 
منتشر مي ش��ود؛ در دهه اي كه كودتا عليه دولت ملي 
مصدق در مي گيرد، رضا شاه سقوط مي كند و هنگامه اي 
كه مدام بر تعداد سنت گرايان كه پلي بين شعر سنتي و 
مدرن هستند، افزوده مي شود.  مجموعه شعر »ناله هاي 
وطن« اديب برومند در ش��مار آثاري است كه در همين 
فضا با تكيه بر مولفه هاي زيبايي شناختي سنتي منتشر 
مي شود. آقاي شاعر در مرور خاطراتي از انتشار نخستين 
مجموعه شعرش گفت: »ناله هاي وطن نخستين مجموعه 

شعرم بود. نشر آن برايم لذت بخش و شورآفرين بود. 
در محيط اصفهان هم مورد اس��تقبال قرار گرفت و 
كم  و بيش در محافل شعر از آن صحبت مي شد. خاطرم 
هس��ت در روزنانه  »اخگر« اصفه��ان مقاالتي درباره آن 
نوش��تند كه يكي از آن مقاله ها را دكتر رضازاده ش��فق 
نوش��ت. همچني��ن در روزنامه هاي »نق��ش جهان« و 
»ارديبهشت« يادداشت هايي منتشر شد. پس از »ناله هاي 
وطن« در دهه 20 تا 50 كتاب شعري را منتشر نكردم. 
راستش دلمشغولي هاي سياسي يا دلمشغولي ديگري در 
ميان نبود كه مانع انتشار كتاب هاي شعرم شود. بيشتر 
بر اساس باوري قدمايي معتقد بودم آثار شاعر بايد بعد 

از مرگش منتشر شود.
 اين طور نبود كه هنگام سرودن شعرهايم، آثارم را 
در مجموعه هايي منتش��ر كن��م و اكنون هم از اين نوع 
نگاه پش��يمان هس��تم.« حاصل 70 سال فعاليت ادبي 
اديب برومند مجموعه شعرهاي »ناله هاي وطن«، »روزگار 
دژم«، »سرود رهايي«، »پيام آزادي«، »حاصل هستي«، 
»گل ه��اي موس��مي« و »راز پ��رواز« اس��ت و كار هاي 
تحقيقي »تصحيح ديوان حافظ«، »تصحيح و بازنويسي 
داستان هاي رستم و اسفنديار«، »سياووش و سودابه«، 
»به پيشگاه فردوسي«، »هنر قلمدان« و »طراز سخن« 
از ديگر آثار وي اس��ت. تدوين گزيده اي از سروده هايش 
در كتاب��ي به عنوان »پژواك ادب«، »كليات اش��عار« و 
»زندگينامه خود نوشت« از ديگر آثار اديب برومند است 

كه به زودي منتشر مي شود. 
نفر سوم كنكور سراسري حقوق شدم 

اديب برومن��د كاميابي ه��ا و ناكامي ه��اي زندگي و 
زيستش را خوب به خاطر مي آورد. در بازخواني خاطره 
ورودش به دانشكده حقوق دانشگاه تهران مي گويد: »من 
در سال 1321 وارد دانشكده حقوق شدم. در آن سالي 
كه در كنكور رشته حقوق دانشگاه تهران شركت كردم، 
1499 نفر ديگر هم بودند كه با من مي ش��ديم 1500 

نف��ر و قرار ب��ود از ميان اين انبوه عالقه مند به رش��ته 
حقوق و رقابت دشواري كه در گرفت سر جمع 120 نفر 
از برترين ها را انتخاب كنند. رقابت دش��وار و نفسگيري 

بود با اين حال نفر سوم اين رقابت شدم.«
ديدار با جالل همايي در ناصر خسرو 

از بي��ن بي ش��مار مكان هايي ك��ه اديب برومند در 
سال هاي جواني در رفت و آمد بوده است، نشاني خيابان 
ناصر خس��رو، كوچه خدا بنده لو، منزل استاد فقه اش در 
دانشكده حقوق يعني »جالل همايي« را خوب به خاطر 
دارد؛ خان��ه اي كه  پذيراي اهل فرهنگ و ادب بود و در 
آن از ادبي��ات و هنر س��خن به مي��ان مي آمد، بر خالف 
كالس هاي فقه استاد در دانشگاه تهران كه كمتر مجال 
طرح س��خن در باب ادبيات بود هرچند اگر س��والي در 
اين باره طرح مي ش��د از طرف جالل همايي بي پاس��خ 
نمي مان��د. برومن��د در مرور خاطرات اس��تادش جالل 
همايي به نخس��تين جلسه اي كه سر كالس فقه حاضر 
مي ش��ود، بر مي گردد. كالس تمام شده است و فرصت 
تنفس ميان دو كالس است. اديب جوان تازه از اصفهان 
به تهران آمده است و فرصت ديداري كوتاه و مختصر با 
جالل همايي را از دس��ت نمي دهد. در روايت آن ماجرا 
به قصيده اي كه براي همايي خواند و تحس��ين شد هم 
اش��اره مي كند هر چند حاال قصيده را در خاطر ندارد و 
همين فتح بابي مي ش��ود تا هراز گاهي در خيابان ناصر 

خسرو، كوچه خدابنده لو خدمت استاد برسد.
محفل ادبي حاج نايب 

در گپ و گفتي كه با اديب برومند درگرفته، تقريباً از 
هر دري بي مقدمه و ترتيبي سخن مي رود تا مي رسيم 
به محفلي كه دو هفته يك بار در رس��توران حاج نايب 
برگزار مي ش��د. ماجرا از اين قرار بود كه اديب برومند، 
غالمحس��ين بنان، رهي معي��ري، اميري فيروزكوهي 
و ابراهي��م صهب��ا هر 15 روز يك بار به هواي ش��عر و 
ادبيات در رستوران حاج نايب دور هم جمع مي شدند. 
ناهار را كه مي خوردند به تفرجگاهي مي رفتند و مثل 
همين گپ و گفت ما از هر دري س��خن مي گفتند؛ از 
ش��عر گرفته تا موس��يقي و ترانه، و غالمحسين بنان 
ه��م گاه آواز مي خوان��د و ش��اعران و تصنيف س��ازان 
جمع هم س��روده اي را مي خواندن��د. ادامه ماجرا را از 
اديب برومند بشنويد: »زنده ياد اميري فيروز كوهي هم 
مردي خوش برخورد بود، يادش به خير. اين ماجرا به 
سال هاي 1337 تا 1339 بر مي گردد.« اين نشست ها 
نامي نداش��ت، همين طور گفتي��م محفل ادبي حاج 

نايب خطابش كنيم!
از طرح تز ملي گرايي تا ديدار با محمد مصدق 
از پيوس��تن اديب برومن��د به جبهه ملي 60 س��ال 
مي گذرد. در س��ال هاي 1321 ت��ا 1323 به فكر جمع 
و تش��كلي ب��ود كه با محوري��ت اي��ران و رويكردهاي 
وطن دوستانه و ملي گرايانه شخصيت هايي گرد هم جمع 
آيند كه مخالف هرگونه بيگانه پرستي باشند. اديب برومند 
مي گويد: »نخستين بار تز ملي گرايي را من در سال هاي 
آغازي��ن دهه 20 مطرح ك��ردم. البته جمعي هم با من 
هماهنگ بودند اما تشكلي به آن معنا نبود كه بخواهد 
اين مساله را دنبال كند تا اينكه در ادامه تالش جمعي 
از نخبگان حزب ملي ايران در س��ال 1325 به راه افتاد 
و شخصيت هايي چون كريم سنجابي، كاظم حسيبي و 
احم��د زيرك زاده از اعضاي كميته مركزي بودند.« بعد 
از فعالي��ت و عضوي��ت در حزب اي��ران، اديب به جبهه 
ملي ايران كه در س��ال 1328 راه اندازي مي ش��ود روي 
مي آورد و به تعبير خودش از هواداران درجه اول جبهه 
ملي مي ش��ود. از قصايد وطني تا عضويت اديب برومند 
در حزب هايي با رويكرد ملي گرايانه و س��اير فعاليت ها 
و تالش ها يش ايران دوس��تي آشكارترين وجه است. در 
مرور خاطراتش از مبارزه براي ملي ش��دن صنعت نفت 
هم به همين نكته مي رسيم: من از پيشروان ملي كردن 
صنعت نفت بودم. براي اولين بار قصايد پرشوري را عليه 
انگليس در مساله ملي كردن صنعت نفت سرودم كه آنها 
از طريق راديو خوانده مي شد و خيلي هم تاثيرگذار بود. 
ي��ادم مي آيد يكي از قصاي��دم را به محمد مصدق داده 
بودند. با خط خودش حاش��يه كاغذ نوشته بود كه اين 

شعر بعد از اخبار با صداي شاعر از راديو خوانده شود. در 
آن هنگام قصايدم عليه استعمار انگليس و در حمايت ملي 
شدن صنعت نفت مرتب در راديو و جرايد منتشر مي شد 
و برخي از آنها را به طور گس��ترده چاپ مي كردند و به 
سفارتخانه هاي كشورها مي فرستادند. با اين فعاليت هايي 
ك��ه در زمين��ه حمايت از ملي ش��دن صنعت نفت در 
سروده هايم انجام دادم قاعدتاً بايد از من به عنوان يكي 
از پيشگامان ملي شدن صنعت نفت ياد شود. آن كاري 
كه من در قصايد مي كردم در هنگام خودش تاثير گذار بود 
و امروز هم ماندگار است اما از بي شمار نطق هاي آتشين 
كمتر خبري نيس��ت. كتاب »س��رود رهايي« مجموعه 
ش��عرهايي از كارنامه ملي شدن صنعت نفت است. اين 
س��روده ها در همان سال ها به صورت كتابچه اي منتشر 
شد و بعدها در سال 1357 به صورت مبسوط تر در يك 
كتاب عرضه شد. اديب برومند نسبت به محمد مصدق 
ارادت خاص��ي دارد و در مرور خاطره ديدارش با محمد 
مصدق به دوران دانشجويي اش بر مي گردد؛ هنگامي كه 
محمد مصدق نماينده دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي 
بوده اس��ت و در دانشكده حقوق دانشگاه تهران حضور 
پيدا مي كند و اديب برومند به اتفاق معاون دانشكده در 
ديداري خصوصي به خدمت ايشان مي رسد و از اين ديدار 

به عنوان ديداري فراموش ناشدني ياد مي كند. 
مي ارزيد به زندان بيفتي تا چنين حبسيه اي 

بسرايي 
عبدالعلي اديب برومند در سال هاي 1340 و 1341 
سه نوبت توسط ساواك بازداشت مي شود. پس از آزادي 
قصيده اي را كه در زندان نوش��ته بود براي همس��رش 
مي خواند و او هم در پاس��خ مي گويد مي ارزيد به زندان 
بروي و چنين حبسيه اي بسرايي؟ شرح جزييات ماجرا 
از اين قرار است: هنگامي كه در زندان قزل قلعه بودم، از 
دنيا دلگير بودم. حبسيه اي سرودم كه به اعتقاد برخي از 
منتقدان از حبسيه هاي ماندگار شعر فارسي است. شروع 
حبس��يه به سياق سنت حبسيه س��رايي شعر فارسي با 
تعريف شاعر از خود آغاز مي شود و شروعش اين طور بود 
كه: من كيستم اديب سخندانم/ چون در سخن سرآمد 
اقرانم. از هر دري سخن گفتن با اديب برومند به آمد و 
رفت در شعر و سياست محدود شده است. آقاي شاعر 
از آغاز دوره شاعري اش مي گويد كه دل در گرو مكتب 
خراس��اني و عراقي داشت و به آن سياق سعي مي كرد 
شعر بسرايد تا اينكه رفته رفته از آن دو سبك و سياق 
رويگردان مي ش��ود و به سياقي كه وي از آن به عنوان 
مكتب دوره مشروطه ياد مي كند، شعر مي سرايد؛ سياقي 
كه دستش را در اختيار كردن كلمه ها و عبارت تازه تر و 
به كار گرفتن مضامين اجتماعي – سياسي باز مي گذارد 
و تا امروز هم همين سياق را دنبال مي كند و همين جا 
مي خواهد ك��ه با دقت گوش دهم. »ببينيد من دنباله 
مكتب مشروطه در شعر امروز فارسي هستم. در دوران 
رضا شاه مكتب مشروطه كم رونق تر مي شود زيرا كمتر 
مجال اعتراض و سخن گفتن از دردهاي مردم هست.« 

براي ديدار با نيما از نظام وفا مشورت گرفتم 
همچنان تكيه اديب برومند به صندلي است با عصايي 
كه بر س��ر دست دارد. در پاسخ سوال ها مكث مي كند. 
كوتاه و شمرده جواب مي دهد. با كراوات و كت و شلواري 
شيك كه بر تن دارد. مي پرسم خسته ايد، پاسخ مي شنوم 
خير. پي  سخن را مي گيريم تا مي رسيم به نيما. برخالف 
آنچه تاريخ ادبيات معاصر اذعان دارد جناب اديب برومند 
تاثير نيما را در ادبيات منفي مي داند. چرا؟ »در ش��عر 
فارس��ي انحراف ايجاد كرد. اي��ن را هم بگويم كه نيما 
نخستين فرد نبود كه از اين مسائل حرف زد. پيشتر از 
او دكتر مقدم، مرحوم بهار، تقي رفعت و شمس كسمايي 
هم در اين باره گفته بودند. من هيچ وقت با نيما ديداري 
نداشتم. جزء كساني نبودم كه به ديدار نيما عالقه داشته 
باش��ند، البته مقطعي مي خواستم با نيما مالقات كنم. 
در اين باره از مرحوم نظام وفا مشورت گرفتم. نظام وفا 
از دوس��تان بستگان ما بود. ايشان با مرحوم محمدرضا 
اميد ساالر دوست بودند. اميدساالر يكي از خوانين آباده 
بود كه دخترش عروس خانواده ما بود. من از اين طريق 
با نظام وفا درباره نيما مش��ورت گرفتم. پرسيدم در شرح 

حال اين آقا نوش��ته اند از شاگردان شما بوده است، اين 
چطور آدمي اس��ت؟ پاسخ دادند بله فرانسه را خوب بلد 
است، ش��عرهاي فرانسه را ترجمه مي كرد بعد به همان 
ترجمه هاي فرانسه چيزهايي اضافه كرد اسمش را شعر 
نو گذاشت. آدم بدي نبود بنابراين نيما را ببينيد و نبينيد 
چيزي را از دست نمي دهيد. اين مشورت در همان سال 

1331 صورت گرفت.« 
انجمن ادبي فرهنگستان و آشنايي با سيمين 

بهبهاني 
»از سال 1322 به عضويت انجمن ادبي فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي پيوستم، خيلي هاي ديگر هم مي آمدند. 
از آنهايي كه خاطرم هست دانش بزرگ نيا، رهي معيري، 
احمد گلچين معاني، پارسا تويسركاني، پژمان بختياري، 
نصرت اهلل كاشاني و ناظم زاده كرماني بودند. جمع بيشتر 
مردانه بود و از زنان شاعر كه احتماالً به انجمن مي آمدند 
كس��ي را به خاط��ر ندارم البت��ه در آن هن��گام پروين 
دولت آبادي و س��يمين بهبهاني از ش��اعران مطرح زن 
بودند اما يادم نيس��ت كه به انجمن ادبي فرهنگس��تان 
مي آمدند يا خير. در همين س��ال ها بود كه با س��يمين 
بهبهاني آشنا شدم و االن سابقه دوستي و آشنايي ما به 
50 سال مي رسد. در آغاز آشنايي رابطه ام با ايشان گرم تر 
بود اما بعد ها ايشان به نحوي نو پردازي روي آوردند و به 
يك نوع اوزان من در آوردي روي آورد كه در علم عروض 
سابقه نداشت، به همين دليل بين ما قدري جدايي افتاد و 
كمتر همديگر را مي ديديم اما چند سالي هست كه توفيق 
حاصل شده است ايشان را مي بينم. من شعرهاي قبلي اش 
را بيشتر دوست داشتم و برايم دلچسب تر و دلنشين تر 
بود. اوزان تازه با روحيه من نمي سازد و برايم قدري ثقيل 
است.« اديب برومند دانش آموخته رشته حقوق است. در 
سال 1324 از دانشگاه تهران در مقطع ليسانس از اين 
رش��ته فارغ التحصيل مي ش��ود و در سال 1330 پروانه 
وكال��ت را مي گيرد و 35 س��ال وكالت مي كند، به رغم 
اينكه حكم قضاوت صادر مي ش��ود از  پذيرفتن آن س��ر 
باز مي زند زيرا محل ماموريتش را اردبيل اعالم مي كنند 
و از آنجاي��ي كه هنوز در اردبيل ماجراهاي پيش��ه وري 
فروكش نكرده است از  پذيرفتن اين حكم سر باز مي زند 
و از سوي ديگر در آن هنگام در پي آن است كه ازدواج 
كند. ترجيح مي دهد تهران بماند. اديب برومند همچنان 
پروان��ه وكالت دارد اما پس از انقالب با تغييراتي كه در 

دادگستري پيش آمد ترجيح داد وكالت نكند. 
مجموعه دار بودنم از عالقه فراوانم به ايران 

آب مي خورد 
تقريباً مجال ما به پايان رس��يده است. مي خواهم از 
ايشان در سالني كه آثاري هنري- تاريخي را نگهداري 
مي كن��د به اتفاق بازديد كني��م و از روي تابلو ها و آثار 
 خاطر ه هاي��ش را م��رور كني��م اما يكي چند س��اعت

گپ و گفت اديب برومند را خسته كرده است. در همان 
حالي كه تكيه اش را بر عصايش داده اس��ت، مي گويد: 
»راس��تش من به هواي تماش��اي آثار تمدني ايران به 
كش��ورهاي مختلف غربي س��فر ك��رده ام و از بريتيش 

ميوزيم، لوور و موزه هاي امريكا بازديد كرده ام. 
كار جم��ع آوري آثار تمدني ايران را از س��ال 1327 
آغ��از كردم. اوايل نقاش��ي ها، مينياتورها و قلمدان هاي 
كوچك از آثار هنري ايران را جمع مي كردم، رفته رفته 
به مجموعه داري كتاب و نسخه هاي خطي هم عالقه مند 
شدم. برايم اين مساله با اهميت است. از لذت هاي بزرگ 
زندگي فرهنگي- ادبي ام هم مجموعه داري بوده است. اين 
مساله به خاطر ايران دوستي و وطن دوستي ام است. براي 
اينكه اين آثار از ايران خارج نشود بسيار تالش كرده ام و 
بخشي از نسخ خطي را به يك سوم قيمت به كتابخانه 
مل��ي فروختم در حالي كه در خارج از ايران چند برابر 
آن قيم��ت را مي دادند اما از آنجايي كه عش��قم ايران 
است آن را در اختيار مراكز نگهداري ايران گذاشتم.« 
در س��كوت نشس��ته ايم. آلبوم اديب برومند را ورق 
مي زنيم. عكس هايي را براي انتش��ار در همين گزارش 
ديدار امانت مي گيرم. آرام خداحافظي مي كنم و عبدالعلي 
اديب برومند را با آلبوم عكس هايش و خاطره هايش تنها 

مي گذارم.

ببينيد من دنباله 
مكتب مشروطه 
در شعر امروز 

فارسي هستم. در 
دوران رضا شاه 
مكتب مشروطه 

كم رونق تر 
مي شود زيرا 
كمتر مجال 

اعتراض و سخن 
گفتن از دردهاي 

مردم هست.
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