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بانك نمايشنامه افتتاح شد

مهر-سهشنبه ۲۴شهريورماهآيينرونماييازوبگاهبانكنمايشنامهتوسط
كانوننمايشنامهنويسانخان هتئاترايراندرسالنكنفرانستئاترشهربرگزارشد.
درابتداياينمراسمبهزادصديقي،رييسكانوننمايشنامهنويسانخانهتئاتر
ايراندربارههدفازراهاندازياينوبگاه،تفاهمنامهكانوننمايشنامهنويسانخانه
تئاترايران،وبگاهبانكنمايشنامهوضرورتثبتنمايشنامهدربانكنمايشنامه
صحبت كرد و گفت :اين وبگاه به نويسندگان ما اين امكان را ميدهد كه
خود و اثرشان را معرفي كنند .پيشنهاد طراحي اين وبگاه سال  ۹۳از طرف
بخشخصوصي مطرح شد و چون كانون نمايشنامهنويسان از لحاظ مالي
اين امكان را نداشت كه شخصا اين وبگاه را راهاندازي كند بنابراين پيشنهاد
بخشخصوصي را پذيرفت .وي ادامه داد :در همين راستا تفاهمنامهاي بين
كانون نمايشنامهنويسان و بخشخصوصي نوشته شد كه اين تفاهمنامه از دو
ماه قبل آماده امضا شده كه امروز نيز از آن رونمايي خواهد شد .اين تفاهمنامه
در وبگاه بانك نمايشنامه قرار ميگيرد و شامل هفت ماده است و اعتبار آن
نيز به مدت دو سال و تا انتخابات بعدي هياتمديره كانون نمايشنامهنويسان
خواهدبود.صديقيدرتوضيحفعاليتهاياينوبگاهبيانكرد:هرعالقهمندي
ميتواند در اين بانك اثر خود را به ثبت رسانده و نمايشنامه خود را براي توليد
و عرضه به كارگردانها يا مديران سالنها در معرض ديد عموم قرار دهد.
گذاشتن مقاالت ،گفتوگو و يادداشتهاي تخصصي نيز از ديگر اهداف اين
بانك نمايشنامه است .اميدوارم اين وبگاه در آيندهاي نزديك بتواند به صورت
دوزبانه به فعاليت خود ادامه دهد.

دغدغههاي بانوان نقاش ايران در كاف ه گالري ماركف

ايلنا -در نمايشگاه «چه فكر ميكنند زنان نقاش» كه در اين مكان
برگزار ميشود ،تعدادي از بانوان هنرمند ايراني گردهم آمدهاند تا آثار هنري
خود را به نمايش بگذارند .در اين نمايشگاه كه نمايشگاهگرداني آن برعهده
مجيد احمدي است ،تمركز به جاي خود آثار روي تفكرات بانوان جوان
نقاش بوده است .در اين نمايشگاه كه از آن به عنوان مشتي نمونه خروار
ياد ميشود ،از  ۱۰هنرمند جوان نقاش ايراني خواسته شده كه آثاري كه
به تازگي خلق كردهاند را ارسال كنند كه از ميان  ۴۰هنرمند و نزديك به
 ۱۰۰اثر اين  ۲۰تابلو از  ۱۰هنرمند جوان انتخاب و براي نمايش به كافه
گالري ماركف برده شد .در اين نمايشگاه برخالف بيشتر نمايشگاههايي كه
به آثار توجه ميشود ،به ذهنيات اين  10بانوي جوان و آيندهدار نقاش ايران
توجه شده و به نوعي خواسته است كه نشان دهد دغدغه جامعه هنري
ايران به خصوص بانوان هنرمند به چه چيزي معطوف است.
در اين نمايشگاه آثاري از فرناز قرائي ،الهام سروشنيا ،صديقه فخرائيان،
كيانا عبداهللخاني ،مريم نوري ،فريبا ميرسعيدي ،نشاط فروتن ،نگار فروتن،
مريم فالحي و سپيده نژادستاري به روي ديوار خواهد رفت .اين نمايشگاه
در كافهگالري ماركف به آدرس خيابان شريعتي ،انتهاي خيابان مطهري،
باغ موزه زندان قصر ،كافهگالري ماركف ،ساعت  ۱۵تا  ۲۰روز پنجشنبه ۲۶
شهريور ماه افتتاح و تا  ۸مهر در اين كافهگالري روي ديوار خواهد بود.

منصور ضابطيان «صدبرگ» را ميسازد

ايسنا-برنامهتلويزيوني«صدبرگ»باهمكاريمشتركمنصورضابطيان
و محمد صوفي از يازدهم مهرماه هر شب روي آنتن شبكه چهار سيما خواهد
رفت .براساس اين گزارش ،در اين مجله شبانه موضوعات مختلفي چون
ادبيات ،روانشناسي ،تربيت ،تاريخ ،فرهنگ عامه ،گردشگري و ...مورد نظر قرار
دارد .پخش مستند ،گزارش ،نماهنگ ،شعرخواني و مرور بهترين رمانهاي
دنيا از ديگر بخشهاي اين برنامه است« .صد برگ» از شنبه تا پنجشنبه
هر شب از ساعت  ٢١تا  ٢٢پخش ميشود .ضابطيان و صوفي پيش از اين
تهيهكنندگي برنامههايي چون «راديو هفت»« ،مزه غذاي ايراني»« ،نقره»،
«فرش واژه» و ...را بر عهده داشتهاند .پس از خداحافظي عوامل «راديو هفت»
با تلويزيون كه پس از انتشار نامهاي صورت گرفت ،منصور ضابطيان براي
مدتي برنامه جديدي در تلويزيون نداشت .هر چند در مقطعي از مسابقه
«سالهاي نقرهاي» شبكه يك به عنوان برنام ه جديد اين برنامهساز نام برده
شد اما اين اتفاق هم ميسر نشد تا حاال خبر توليد جنگ فرهنگي جديد
ضابطيان با نام «صد برگ» در شبكه چهار اعالم شود.

سينما فلسطين همدان بازسازي شد

مهر -مديرعامل موسسه بهمن سبز اعالم كرد سينما فلسطين همدان
پس از هفت سال تعطيلي بازسازي شده و همزمان با جشنواره فيلمهاي
نوجوانان در مهرماه ميزبان مخاطبان خواهد بود .محمود كاظمي ،مديرعامل
موسسه بهمن سبز درباره افتتاح يكي از سينماهاي حوزه هنري در شهر
همدان گفت :بازسازي سينما فلسطين همدان از سال گذشته شروع شد و
اين سينما پاييز امسال به بهرهبرداري ميرسد .بازسازي اين سينما با حمايت
و كمك مالي معاون س��ازمان سينمايي حوزه هنري ،استانداري همدان،
مديرعامل سينماشهر و مدير حوزه هنري استان همدان ميسر شده است.
اين مدير سينمايي افزود :اين سينما هفت سال تعطيل بود و پس از بررسي
و طراحي مناسب تصميم گرفتيم آن را بازسازي كرده و از يك سالن به دو
سالن  ۲۰۰نفري تبديل كنيم و در روند بازسازي امكانات صوتي و تصويري
مجهز و بهروز براي آن در نظر گرفتهايم و سينما فلسطين همدان به زودي
با امكانات مناسب ميزبان خانوادههاي اين شهر خواهد بود.

شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
منطقه گيالن

عرف��ان پهلواني -ما ان��گار در يك تاريخي
محبوس ش��دهايم .شايد بتوانيم در يك جايي
نقاط مش��تركي بين خود و تفك��رات مغرب
زمين پيدا كني م ولي اين نقاط مشترك اگر از
يك فيلتر داخلي نگذرد ،آن وقت ما نميتوانيم
جهاني فكر كنيم.
رامتين خداپناهي ،كارش��ناس ارشد رشته
نمايش در گرايش كارگرداني و مدرس و عضو
هيات علمي دانش��گاه آزاد اسالمي است .وي
يكي از بازيگران بااس��تعداد بوده و بازياش در
فيلمهاي س��ينمايي «ارتفاع پست»« ،مزرعه
پدري» ،و س��ريالهاي «معصوميت از دس��ت
رفت��ه»« ،مريم مقدس»« ،فقط بهخاطر تو» و
«ب��راي آخرين بار» توجه بس��ياري را به خود
جلب كرده است .در ادامه مشروح گفتوگوي
رامتين خداپناهي را در مورد آسيبشناسي تئاتر
دانشگاهي ميخوانيم.
 مهمترين كمبودها و آسيبهاي تئاتر
دانشگاهي را در چه ميدانيد؟
ببينيم اصال تئاتر دانش��گاهي وجود دارد؟
در ابتدا وقتي صحب��ت از تئاتر ميكنيم ،چه
در دانشگاه و چه در غيردانشگاه بايد يك گروه
منسجم داشته باشيم.
وقت��ي كه در تئاتر گروه نداريم ،يك اجراي
مبتني بر يك كار گروهي هم نميتوانيم داشته
باشيم و اين به نظر من مهمترين عنصري است
كه امروز عليالخصوص تئاتر دانشجويي دارد از
آن ضربه ميخورد.
يعني تئاتري كه معموال در دانشگاهها شكل
گرفته اس��ت ،اگر اس��مش را تئاتر بگذاريم ،از
جنس و بافتي تش��كيل ش��ده كه بسيار گذرا
و بس��يار س��طحي اس��ت و راه به هيچ جايي
نخواهد برد.
به خاطر اينكه شما بنيانهاي تئاتر را ابتدا
در پارامترهاي تفكري آن گروه ميدانيد و وقتي
كه گروهي موجود نيست و تفكري پيرامون آن
گروه شكل نميگيرد ،پس مطمئنا شما مدام در
حال برانداز كردن آن چيزي هستيد كه اصال
به كار نميآيد.
نمايشهاي اجرا شده مثل لقمههاي هزار بار
جويده شدهاند كه بارها و بارها دارند از مسايلي
ح��رف ميزنند ك��ه امروز دغدغه مانيس��ت،
حاال چه در س��طح بينالملل و چه در س��طح
دانشگاهي.
 يعن�ي توجه ب�ه نياز و ض�رورت حال
حاضرجامعه نميشود.
اصال ،ببينيد ما در واقع داريم كاري را انجام
ميدهيم كه تافته جدا بافته اس��ت ،يعني در
دانشگاه دارد اتفاقي ميافتد كه ربطي به مسايلي
كه امروز انسان -انسان معاصر در ايران -با آن
دست و پنجه نرم ميكند نخواهد داشت .يك
شق دانشگاهي يعني يك پز دانشگاهي و شق
ديگر اتفاقي اس��ت كه دارد در بي��رون از اين
دانشگاه ميافتد.
 اين پز دانشگاهي چيست؟
ببينيد استنباط من اين است كه ما انگار در
يك تاريخي محبوس شدهايم .شايد بتوانيم در

گفتوگو با رامتين خداپناهي در باره آموزش تئاتر در دانشگاهها؛

ما در تاريخ محبوس شدهايم

يك جايي نقاط مشتركي بين خود و تفكرات
مغرب زمين پيدا كني م ولي اين نقاط مشترك
اگر تبديل نشود به يك فيلتر داخلي آن وقت
ما ميتوانيم جهاني فكر كنيم.
ولي هنگامي كه جهاني فكر كنيم و خانگي
عم��ل نكنيم باز راه به هي��چ دهي نخواهيم
برد .اينكه بخواهيم سرمنش��ا و مبدا تفكر را
در آن ط��رف مرزها بجوييم هيچ اتفاقي رخ
نخواهد داد به خاطر اينكه دغدغه امروز من
دغدغههاي امروز و آن روز آنها نيس��ت .پس
طبيعت��ا اگر بخواهيم اجرايي از نوع فكر آنها
در قالب نمايش��نامه داشته باشيم طبيعتا به
يك شير بييال و دم و اشكم ميماند كه ديگر
نه ش��ير اس��ت و نه چيز ديگري و هيچ چيز
جديدي هم نيست.
 صحبتهاي شما مرا ياد نوشتهاي از
دكتر قطبالدين صادقي انداخت .ايشان
در آن نوشته چهار خصوصيت براي يك
روشنفكر ذكر كرده بو د اينكه فرزند زمان
خودش باشد ،فرزند مكان خودش باشد،
نيازها و كمبودهاي زمان و مكان خودش
را درك كند و راهكاري براي برونرفت از
اين مشكالت ارايه بدهد .اين همان چيز
است كه شما اشاره كرديد؟
آلبركامو در جايي گفته است :انسان دست
ب��ه خلق تكنولوژي ميزند ولي در يك جاي
ديگر خودش اسير تكنولوژي ميشود .يعني
ديگر آن تكنولوژي است كه دارد او را هدايت
ميكن��د و پيش ميبرد اينج��ا ديگر هويت
انساني از بين رفته است.
ب��ه نظر من اينگونه اس��ت كه ما دريك
جاي��ي از تاريخ معاصرم��ان بدجوري درگير
عنوانهاي روش��نفكري -شبه روشن فكري
شديم  -ما ميتوانيم از تكنيكها و سبكهاي
مختلف غربيان استفاده كنيم كه در ادبيات يا
ادبيات نمايشي ما به عنوان بيس اصلي در نظر
گرفته شود .آيا من ميتوانم مترهايي داشته
باشم كه بتواند پاسخگوي دغدغههاي فكري
من با توجه به بيس خود من باش��د؟ خوب
ت و ما هر چند مراجعه مجدد
طبيعتا نيس�� 
ميكنيم باز ميرسيم به تاريخ ادبيات داستاني
و نمايشنامهنويس��ي از ده��ه  20،30،40و
.50
 يعني در ابتدا بايد نمايش�نامهاي براي
امروز توليد شود.
لفظ توليد را نميپذيرم بلكه خلق بشود.
چون به نظر من نمايشنامهنويس��ي يك كار
توليدي نيس��ت .كارگرداني يك كار توليدي
نيست .يك كار خالقانه است كه شما با پوست
و گوشت خودتان بايد اين را لمس بكنيد.

يادبود...

بيس��توهفتم ش��هريورماه بيس��توهفتمين سالروز
درگذشت محمدحسين بهجتتبريزي متخلص به شهريار
و روز بزرگداشت اين شاعر است كه در تقويم به نام روز شعر
و ادب فارسي نامگذاري شده است.
سيدمحمدحسين بهجتتبريزي از چهرههاي شاخص
ادبيات و شاعر منظومه معروف «حيدر بابايه سالم» بود كه
طي س��ال  1285در تبريز متولد شد .تحصيالت مقدماتي
را با خواندن گلس��تان و نصاب در مكتب نزد پدر دانشمند
خويش ش��روع كرد و در همان زمان با ديوان خواجه الفتي
سخت يافت.
مفتون اميني شاعر پيشكسوت كه كتاب «شهريارنامه»
را نوش��ته است ،اظهار ميكند :زندگي شهريار از راه شعر و
براي شعر ميگذشت و از آغاز روز براي نوشتن يا بازنوشتن
تازهترين ش��عرهايش قلم برميداشت و اگر كسي به منزل
او ميرف��ت ،تنها براي ارزش نهادن به ش��عر و لذت بردن
از آثارش بود .ش��هريار ش��اعر ممتاز و بينظيري بود كه با
ديگران تفاوت زيادي داش��ت و تمام س��اعتهاي خواب و

آگهي مناقصه عمومي /يك مرحلهاي

يعن��ي بايد درك كنيد ،احس��اس كنيد.
خ��وب اين درك و لمس و احس��اس از چه
ميآيد؟ از يك دغدغه ،ش��ما ابتدا بايد پاسخ
گوي دغدغههاي پيرامون خودتان باشيد.
وقتي كه اين نيست نميتوانيم يك سنتز
داش��ته باشيم .عنصر س��ومي شكل نخواهد
گرف��ت .تا وقتي كه جرح و تعديل نداش��ته
باشيم ،كشف نداش��ته باشيم خوب طبيعتا
نميتوانيم هيچ پل ارتباطي بين خود و آثار
خودمان بزينم.
پس در نتيج��ه آن چيزي كه از ما منتج
ميشود اثري است كه باز ربطي به ما ندارد.
وقتي كه يك اجرا درجشنواره فجر از يك اثر
غربي به صحنه ميرود بالفاصله آثار بعدي كه
در اي��ن مملكت در تئاتر روي صحنه ميرود
تحت تاثير آن آثار غربي است.
خوب چرا؟ اگر براي مثال يك گروه آلماني
يك گروه اتريشي كاري را روي صحنه ميبرند
با امواج فكري خودشان و شاخكهاي حساس
خودشان ممزوج شده است .ولي اگر آن متراژ
را برداري��م ،دقيقا مثل اين ميماند كه بنده
كت شوار كريس��تين انديور بپوشم با گيوه.
خوب هيچ ربطي به هم ندارند.
 يعني از فيلتره�اي خودمان عبورش
بدهيم.
كامال ما نمونههاهاي بارزشي را در تاريخ
س��ينما داريم .من ميگويم كوروس��اوا يك
كارگردان صددرصد ژاپني است .از آثار غربي
اس��تفاده ميكند ،از اثر شكس��پير استفاده
ميكند ،ولي آن چيزي كه در نهايت به وجود

ميآيد يك اثر صددرصد ژاپني است.
مانند كاري كه گرتفسكي درتئاتر ميكند
از تمام آيينهاي نمايشي شرق دور استفاده
ميكند ولي در نهايت به يك تئوري ميرسد
كه ش��ما ميتوانيد كامال عنوان يك تئوري
اروپ��اي ش��رقي را ب��ه آن اط�لاق كنيد .يا
حتي براي مثال باز در س��ينما كوروساوو از
پارامترهاي فيلمهاي وسترن غربي استفاده
ميكند .از آن ژان��ر فيلمي در ميآيد به نام
هفت س��امورايي .اين هفت س��امورايي يك
فيلم صددرصد ژاپني است ولي با پارامترهاي
غربي.
يعني شما مبناي اصلي را از آنها ميگيريد
ولي در واقع آن چيزي كه ساطع ميشود زير
مجموعه فرهنگ ژاپني اس��ت و نگاه خاص
كوروس��اوا طي آن تحقيقات و پژوهشي كه
در فرهن��گ ژاپني دارد و در نهايت وقتي كه
اين فيلم توليد ميش��ود و ب��ه عرصه ديدار
ميرس��د و اكران عمومي ميگيرد در سطح
جهاني مجددا اين بار غربيها از همين فيلم
استفاده ميكنند فيلم ديگري كپي اين فيلم
ميسازند كه ميشود هفت دالور.
اين حلقه مفقود ش��ده ماست كه به قول
داريوش ش��ايگان تبديل به آلكن شديم .ما
 40تكه شديم امروز .يك پاچه شلوارمان مال
لويي چهاردهم و يك پاچه ديگر مال هنري
سوم است و كت مان مال ريچارد سوم .اصال
معلوم نيست چي هس��ت و در نهايت بيس
فكري هم شكل نميگيرد.

چرا شهريار ماندگار شد؟

بيدارياش با ش��عر و ش��اعرياش سپري ميشد .مضامين
ش��عرهاي شهريار بيشتر در دو زمينه عشق و اخالق است
و او از نخستين و كاملترين شاعران رمانتيك ايران است؛
البته او مانند حافظ و مولوي خط عرفان را شرح نميدهد؛
بلكه تنه��ا عرفان را يادآوري ميكند .هر چند او در جواني
درويش بوده و روحيه عرفاني داش��ته ولي شعرش به اندازه
حافظ و مولوي عرفاني نيست.
محمد ش��مسلنگرودي ،شاعر و پژوهشگر پيشكسوت
درباره جايگاه شعر شهريار و نفوذ آن در بين مردم ميگويد:
همين كه همزمان با شهريار ،صدها شاعر غزلسرا پيدا شدند
كه از بسياري از آنها نامي نمانده و از بعضي فقط چند شعر
بر جاي مانده است ،نشانگر وسعت شعر شهريار و موفقيت
اوس��ت .نقطه برجسته كار ش��هريار اين بود كه بسياري از
كلم��ات روزمره را به تاس��ي از نيما وارد ش��عرش كرد كه
غزلسرايان همزمان و حتي بعد از او جرات اين كار را نداشتن د
البته تمام ش��اعران اوليه مشروطيت اين كار را كردند ،ولي
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ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن به شماره تلفنهاي  013 -33115068 -9و 013-33126930
برآورد مالي 3/958/130/000 :ريال
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :واريز سپرده نقدي به مبلغ  85/000/000ريال به حساب سيباي شماره  4120016500008با كد
شناسه  19400000026نزد بانك ملي به نام شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي يا ضمانتنامه بانكي معادل آن
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شرايط متقاضي (كليه شركتهاي توانمند):
داراي گواهي صالحيت از اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
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خيلي موفق نبودند و شهريار از اين نظر شاخص است.
همچنين ش��هرزاد بهجتتبريزي ،دختر شهريار درباره
پ��درش ميگويد :تا آنجا كه ياد داريم ،در تمامي گردشها
يا ش��ب ش��عرهايي كه ميرفت ،مرا همراه خويش ميبرد.
ميتوانم به صراحت بگويم كه بيشتر از مادرم با وي مانوس
بودم و وقتي با او بودم ،هيچوقت سراغ مامان را نميگرفتم.

  هر ساله تعداد زيادي دانشجو از رشته
نمايش ف�ارغ التحصيل ميش�وند اما بازار
كارموج�ود آمادگ�ي پذي�رش اي�ن تعداد
فارغالتحصي�ل را ندارد راهكار ش�ما براي
برون رفت از اين مشكل چيست؟
پاس��خ به اين سوال شما اصال در وظيفه من
نيست به نظر من متخصصان ديگري بايد بيان
پاسخ دهند.
  كداممتخصصان؟
برنامهريزه��ا ،تئوريس��نهاي اي��ن بخش،
جامعهشناسها و...
  كدام بخش؟
تئوريسنهاي فرهنگي متوليان فرهنگي اين
جامعه .ما يك مجري هستيم ،من طراح و برنامه
ريز نيستم اين يك بازار فرهنگي است .ما امروز
نميتوانيم اسم بازار كار روي آن بگذاريم به خاطر
اينكه مطمئنا اگر تقاضا باشد عرضه هم خواهد
بود .ولي وقتي تقاضا نيست وقتي كه سالنهاي
تئاتر شما محدود ميشوند به تماشاچياني كه يا
خود از بچههاي تئاتر هستند يا در نهايت افرادي
هستند كه متصل به اين آدمهايند نميشود اسم
بازار روي آن گذاشت.
علي ش��ريعتي ميگويد كه نيازي نيس��ت
م��ا كتابخانهها را افزاي��ش بدهيم .بايد فرهنگ
كتابخوانيرابهوجودآوريم.اگرفرهنگكتابخواني
ب��ه وجود بيايد پي��اده روهاي ش��هر تبديل به
كتابفروشي ميشود .ولي وقتي كه اين فرهنگ
تئاتر ديدن و احساس نياز به حضور يك عنصر
پويا و زنده و صاحب تفكر مثل تئاتر در جامعه
فرهنگي و جامعه عمومي مملكت ما احس��اس
نشود ،اگرصد تا سالن هم بسازيم باز همين سيكل
تكرار خواهد شد.
  به تعبيري تئاتر براي همه ،تبديل شود
به :تئاتر ،نيازي براي همه.
كامال .امروز شما درهر خيابانيكه پا ميگذاريد
از ابتدا تا انتهاي خيابان پر از سوسيس و كالباس
فروش��ي است .پر از گوش��ت فروشي پر از ميوه
فروشياست.درنهايتمنبهاينجمله«يونسكو»
ميرسم كه از پيادههاي يك شهر ميشود متوجه
شد كه چقدر ميتواند فقر فرهنگي داشته باشد.
آنوقت كدام كش��ور؟ كش��وري با اين عقبه
فرهنگي .با اين بنيانهاي ادبي ،ولي متاسفانه به
علت عدم پردازش درست و عدم كاركرد درست
و عدم برنامهريزي صحيح نسبت به ايجاد فرهنگ
نمايش و احساس حضور عنصري به اسم نمايش
متاسفانه امروز در اينجا ايستادهايم و بگوييم كه
بله ما جايي را نداريم كه جوابگوي فارغالتحصيالن
علمي آكاداميك رشتهاي به اسم تئاتر باشد.
كارهايي كه اكنون دارد انجام ميشود هنوز
كارهاي غيرمتخصصانه و غيرمس��ووالنه است.
من سخت تاكيد ميكنم روي واژه غيرمسووالنه
چون ما به عنوان حتي مجريان نمايش و مجريان
رس��انهاي به اسم تئاتر ،متاسافانه خيلي نسبت
به اين بخش غيرمس��ووالنه برخورد كردهايم و
تبعاتش را داريم ميبينيم و سال به سال هم اين
دارد بدتر ميشود.

در همان ايام بچگي كتابچ ه شعر بابا را ورق ميزدم و او بدون
اينكه مانع شود ،فقط مواظب بود كه كتابچه را پاره نكنم و با
نگاهي محبتآميز مرا مينگريست .در سنين پايين و مواقعي
كه به مدرسه نميرفتم« ،حيدربابا» و شعرهاي تركي را كه
برايم قابل فهم بود ،به من ياد ميداد.
كمي كه بزرگ شدم و سواد خواندن پيدا كردم ،خودم
كتابچ ه شعر او را ميخواندم و شعرهايي را كه زياد دوست
داشتم ،حفظ ميكردم .پدرم معموال تا پاسي از شب گذشته
ب��ه عبادت و خواندن قرآن ميپرداخ��ت و بعد از فراغت با
خواندن كتابهاي ش��عر و بيش��تر مواقع با س��رودن شعر
معموال تا اذان صبح نميخوابيد؛ مگر مواقعي كه واقعا خسته
بو د در زندگاني خصوصي ،آدمي بسيار بخشنده بود .غير از
كمكهاي مالي ،وسايل شخصياش را نيز ميبخشيد .قلبي
رئوف و مهربان داشت.
بسيار احساساتي و حساس بود و خيلي زود تحتتاثير
قرار ميگرفت .از مرگ دوستانش خيلي متأثر ميشد؛ چنانچه
وقتي مرگ صبا دوست نزديكش را به وي اطالع دادند ،اشك
در چشمانش جمع شد.
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