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جنوب

سحرم دولت بیدار به بالین آمد

گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد

قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام

تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد

مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای

که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد

گریه آبی به رخ سوختگان بازآورد

ناله فریادرس عاشق مسکین آمد

مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست

ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد

ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست

که به کام دل ما آن بشد و این آمد

رسم بدعهدی ایام چو دید ابر بهار

گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد

چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل

عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد

قایق

در آب های جاذبه ات
لنگرانداخته ام

و آب های سبز دور
 به رؤیایم

پریده رنگ شده اند.
قایقی

که رودخانه های خروشان را
 به دریا می کشاند

که از جزیره مهتاب
پرنده و نقره به رؤیاها می آورد

که خلیج را به اقیانوس
و اقیانوس را به بندر کوچکی می کشاند

 روبروی ایوانت
که اقیانوس ها را

در نگین کوچک تو می نشاند
به شکل درهم مرواریدی یکتا

به گل نشسته
در خلیج جاذبه ات امروز
و رؤیاهای خروشانش را

به فراموشی واهشته است.

پرنده ای می آید سراسیمه
که بخواند: دریاها زیبایند!

دریاهای زیبا در انتظار
پرنده ای می آید آرام و بال زنان

تا بسراید:

جزیره های تازه مرجانی
از آب های سبز
باال خزیده اند

و بذر تازه می طلبند
گل هایی

در دره های نوزاد روییده اند
که نام می طلبند

و عطرهایی
که دماغ پرسودا می جویند

و غزال هایی
 که شیر می طلبند

و زن هایی...

و در خلیج کوچک جاذبه ات
به گل نشسته ام امروز

و تمامی دریاهای دور
رؤیای دوردستی هستند

-پریده رنگ و فراموش...-

سعدی

ایمان زارع

طاعون معرفی کتاب:

گفتم آهن دلی کنم چندی
ندهم دل به هیچ دلبندی

وان که را دیده در دهان تو رفت
هرگزش گوش نشنود پندی

خاصه ما را که در ازل بوده ست
با تو آمیزشی و پیوندی

به دلت کز دلت به درنکنم
سختتر زین مخواه سوگندی

یک دم آخر حجاب یک سو نه
تا برآساید آرزومندی

همچنان پیر نیست مادر دهر
که بیاورد چون تو فرزندی

ریش فرهاد بهترک می بود
گر نه شیرین نمک پراکندی

کاشکی خاک بودمی در راه
تا مگر سایه بر من افکندی

چه کند بنده ای که از دل و جان
نکند خدمت خداوندی

سعدیا دور نیک نامی رفت
نوبت عاشقیست یک چندی

»طاعون« نام کتابی زیباست که زندگی آدم ها را غربال 
و زیرورو می کند، نوشته آلبر کامویی که فرانسوی تبار 
 ۱۹۶۰ سال  و   ۱۹۱۳ متولد  کامو  الجزایر...  اهل  است، 
درگذشت، یعنی چیزی حدود چهل وهفت سال. آلبرکامو 
از همان مکتب  رمان  نوشت،  را سال ۱۹۴۷  رمان طاعون 
در  اران  نام  به  شهری  در  داستان  است.  اگزیستانسیالیست 
و  طبیعتی خشک  با  بندری  می افتد. شهری  اتفاق  الجزایر 
خشن. با مردمی که از قرار به هیچ چیزی جز پول درآوردن 
فکر نمی کنند، اما طاعون با قتل عامی که به راه می اندازد، 
تمام اندازه ها و مقیاس های آنها را به هم میزند. ابتدا مردن 
معمولی  اپیدمی  یک  و  نمی شود  گرفته  جدی  موش ها 
انسان ها  اجتماع  به  مرگ ومیر  وقتی  اما  می شود،  تصور 
رنگ  قضیه  می گیرد،  تصاعدی  سیر  و  می شود  کشیده 

عوض می کند.
این داستان که با صحبت های راوی شروع می شود که صبح 
که دکترریو، راوی داستان که در آخرین اپیزود داستان 
با یک  یا خانه که خارج می شود و  رو می شود، از مطب 

جسد یک موش که جلوی پای او افتاده مواجه می شود:
از  پیش  و  بود  ایستاده  خانه  کریدور  در  ریو  شب  »آن 
اینکه از پله ها باال رود، دنبال کلیدهایش می گشت. در آن 
هنگام موش بزرگی را دید که با رفتار بی قراری و پشم های 
خیس، از اعماق تاریک داالن بیرون آمد. حیوان لحظه ای 
توقف کرد، معلوم بود که می خواهد تعادل خود را حفظ 
جیغ  و  دور خود چرخید  دوید،  دکتر  به طرف  بعد  کند؛ 
کوچکی زد و درحالی که خون از میان لب های گشوده اش 

فوران می کرد، افتاد«.
آقای  می آورد.  هجوم  اران  شهر  به  طاعون  این گونه  و 
میشل، سرایدار منزل دکتر ریو که بعدها براثر بیماری ای با 
بروز تاول ها می میرد و مرگ چند نفر دیگر با همین عالئم، 
احتماالً  بیماری  را  مرگ  علت  ریو،  دکتر  می شود  باعث 
مسری بداند و کمی بعد دکترکاستل )همکار دکتر ریو(، 
این بیماری را طاعون تشخیص می دهد. با سستی مسئولین 

برای واکنش، بعد از مدتی در شهر طاعون و وضع قرنطینه 
اعالم می شود. با اعالم وضع قرنطینه، اعضای خانواده های 
زیادی از هم جدا ماندند. عده ای اقدام به فرارهای متوالی 
کردند و عده ای تا جایی که می توانستند با بیماری مبارزه 
با دکتر  کردند. ژانتارو، یکی از مسافرانی بود که همراه 
ریو اقدام به تشکیل سازمان بهداشتی داوطلبی برای مقابله 

با بیماری می کند.
جهان  روی  به  شهر  درهای  که  می شود  حاد  وقتی  جریان 
خارج بسته می شود. ارتباط محدود به کمک های پزشکی 
رانبر،  ریو،  دکتر  داستان  اصلی  شخصیت های  می شود. 
با  انسان هایی  نقش  در  داستان  در  که  هستند  تارو  کوتار، 
سالیق متفاوت در کنار هم قرارگرفته اند که البته به نوعی 
جبر روزگار و شاید نوعی احتیاج آنها را مانند قطعات یک 
پازل کنار هم نشانده است. انسان هایی که وقتی موش های 
فرصت  زیاد،  مشغله  و  کار  از  حتی  می دیدند،  را  مرده 
در  نداشتند.  را  موش ها  مرگ  علت  مورد  در  کردن  فکر 
زانوی  که  می رسند  استیصالی  چنان  به  داستان  میانه های 
غم بغل می گیرند و غده های برآمده از بیماری را در بدن 
می شوند.  مرگ  ورود  منتظر  عاجزانه  و  می شمارند  خود 
چه کارهایی  هم  برای  عادی  حالت های  در  که  انسان هایی 
که نمی کردند، اما از ترس سرایت طاعون حتی حاضر به 
حضور در مراسم تدفین عزیزان خود نمی شوند یا آن قدر 
جنازه ها زیاد است که دیگر قبرستان کفاف تدفین قربانیان 
را نمی دهد و کار به سوختن جنازه ها در کوره ها می کشد، 
ولی مردم فقط از بوی تهوع آور جنازه ها، گله و شکایت 
آنها  کنار  در  روزی  که  آدم هایی  برای  کسی  و  می کنند 

بودند، دل نمی سوزاند.
محله ها  ممنوع،  اجتماعی  هر  می شود؛  تعطیل  صومعه ها 
مؤسسات  بیشتر  سریع،  مرگ ومیر  با  می شود.  قرنطینه،... 
افراد  برای  قرنطینه  اردوگاه های  به  دولتی،  سازمان های  و 
خانواده بیماران یا بیمارستان تبدیل شدند. دفن دسته جمعی 
از  و  داد  به کوره های جسد سوزی  را  جای خود  اجساد، 

راه آهن تنها برای حمل اجساد استفاده شد.
- بیماری، انسان ها را آن چنان در هم می کوبد که دیگر نه 
طاعون  عارفانه ها.  برای  نه  می ماند،  عاشقانه ها  برای  جای 
می کند.  قتل عام  مگس«  چون  را  »انسان ها  دیوانه وار 
می رود،  طاعون  جنگ  به  ناچار  اما  مغلوب،  ریو،  دکتر 
گرچه تمام درمان های او ثمره ای جز اجساد انسانی مقابل 
باید تسلیم مرگ  یا  اما چه می توان کرد  چشمانش ندارد، 
شد؛ آن وقت باید گفت: »چه زندگی پوچی، یا به زندگی 

چنگ زد تا آن را از نوع ساخت«
اعالم  آغاز  در  سخنرانی  با  شهر  آن  کشیش  پانلو،  پدر 
طاعون  و  می کند  محکوم  گناه  به  را  مردم  طاعون،  وضع 
گناه  علت  به  که  می خواند  همگان  برای  مجازاتی  را 
کردن و توبه نکردن مردم نازل شده بود؛ بنابراین طاعون 
از  و  خواند  بی فایده  را  آن  علیه  اقدام  و  تربیت کننده  را 
اراده  این  که  کنند  حفظ  را  خود  آرامش  خواست  مردم 
را  انسان ها  تارو،  باخداست.  کارها  باقی  و  است  خداوند 
و  دارند  خود  در  را  طاعون  که  می داند  طاعون زدگانی 
مدت  این  در  برده اند.  پی  خود  طاعون زدگی  به  اکنون 
آقای کتار که قبل از طاعون اقدام به خودکشی کرده بود 
و توسط گران نجات یافت، روابط اجتماعی خوبی برقرار 

کرد و از وضع طاعون راضی بود. 
رامبر روزنامه نگار جوان هم که وقتی اعالم وضع قرنطینه 
شد، چندین بار برای رسیدن به معشوقش برنامه فرار چید، 
نیز  او گفت ریو  به  تارو  با آماده شدن شرایط، وقتی  اما 
از همسرش که به علت بیماری در شهر دیگری است جدا 
مانده، نظرش را تغییر داد و به گروه نجات پیوست. پدر 
پانلو نیز به گروه نجات پیوست و با دیدن مرگ سخت و 
دردناک پسر قاضی اتون، با ایراد موعظه ای دیگر از لفظ 
»ما« به جای »شما« استفاده کرد و مرگ پسر را آزمایشی 
مقابله  بیماری  با  خواست  مردم  از  و  می خواند   الهی 

کنند. 
کودکی  مرگ  نظاره  از  بعد  پانلو(،  )پدر  روحانی  پدر 

بعد  مدتی  و  می شود  سست  عقیده اش  و  باور  معصوم، 
در اثر بیماری که دکتر ریو آن را مشکوک اعالم می کند، 

می میرد.
ریو  دکتر  از  می دهند؛  پس  امتحان  شخصیت ها  تمام 
گرفته تا کوتار و رانبر و غیره و جالب است که همه کم 
می آورند... همه جا از بیچارگی و استیصال انسان در رنج و 
سختی گفته می شود. همه جا از انسان هایی می گوید که کم 
پایمال می کنند  اندوخته یک عمر بشریت را  می آورند و 
تارو  کتاب،  بعدی  صفحه های  در  ترحمی...  هیچ  بدون 
شروع به معرفی شخصیت در محاق خود می کند؛ اینکه من 
که هستم و از کجا آمده ام و فرزند یک دادستان مهربان و 
پدری رئوف، ولی همین پدر رئوف کسی است که کاری 
نداشت جز طلب مرگ، حاال محکوم فرقی ندارد که باشد 
و من برای اولین بار با میکروب طاعون کشتن مواجه شدم 
و فهمیدم کسی پیروز است که بیشتر بکشد و ازاینجا بود 
فراری...،  خانه  از  و  شدم  منزجر  رئوف،  پدر  آن  از  که 
با پیدا کردن سرم، کاستل برای چند مورد موفقیت پیدا 
کرد. گران با عالئم طاعون ریوی نجات یافت. قاضی اتون 
قرنطینه  دوران  رسیدن  اتمام  به  و  پسرش  مرگ  از  پس 
آنجا  در  و  بازمی گردد  اردوگاه  به  کمک  برای   خود، 

می میرد. 
با  و  می رسد  ثابتی  مقدار  به  بیماری  کشته شدگان  تعداد 
که  درزمانی  و  می شود  کمتر  و  کم  سرما  فصل  رسیدن 
موش ها دوباره بیرون آمدند و ترس از طاعون کم می شد، 
بیماری آخرین قربانی خود یعنی تارو را در برگرفت. پس 
بازمی گردند.  روزمره  کارهای  به  مردم  طاعون،  پایان  از 
به  تیراندازی  علت  به  کتار  می رسد.  معشوقش  به  رامبر 
هر  شاید  طاعون،  می شود...  دستگیر  پلیس  توسط  خیابان 
اسیر خود می کند. گاه  را  امروزی  انسان  رنجی است که 
ما با این رنج ها به تعالی می رسیم و گاه تغییری را به سوی 
قهقرا در پیش می گیریم. از این شاهکار پرمعنای کامو چند 

بار باید خواند.

نه در جان تاب و نه در دل صبوری

امان از عاشقی و درد دوری

که نه بختم نوای دلکشی خواند

نه ساز زندگی بنواخت شوری

***

تنم بی تاب و در جانم تبی نیست

که وقتی نیستی روز و شبی نیست

شرابی کهنه در ساغر نمودم

 بیا که بی تو بر جامش لبی نیست

عهد و وفاها را تو نشکستی؟... نگو نه!

هر اّتهامی را به من بستی... نگو نه!

رفتی و ثابت شد تو هم ای پاک دامن

اندازه من الاقل پستی... نگو نه!

رفتی و فهمیدی کسی مانند من نیست

وقتی به مشتی هرزه پیوستی... نگو نه!

حاال پشیمانی و عکسم روبه رویت

با آبروِی رفته از دستی...نگو نه!

پیچیده امشب های هاِی گریه هایت

در کوچه تاریک و بن بستی... نگو نه!

ای در مسیِر کوچه سرگردان تر از من

امشب تو هم مانند من مستی... نگو نه!

نامهربانم این چه کاری بود کردی؟!

رفتی ولی دلتنگ من هستی... نگو نه!

حافظ

منوچهر آتشی

محمدرضا نظری )الدون پرند(

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
دفتر روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال 
مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا  نمائید. 
برگشت  ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی، 

داده نمی شود.
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