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 مرگ من روزي فرا خواهد رسید
  

  12/10/95سایت زیتون، روز یکشنبه، مورخ:  :منبع
  
ــــان غبــــار در زمستر/ هـــــاري روشن از امــواج نـــودر ب/ مرگ من روزي فـــرا خـــواهد رسید«

نرم می شویند از / بعدها نام مرا باران و بادر/...ـزانی خـالی از فریــــــاد و شویـا خر/ آلــــــود و دو
  1.»فارغ از افسانه هاي نام و ننگ/ ن گمنام می ماند به راهگور م/ رخسار سنگ

  
که در دهه  پوران فرخزاد در هشتاد و سه سالگی روي در نقاب خاك کشید؛ خواهر بزرگتر فروغ 

زنان بارة ر، داستان نویسی و پژوهش درنقد ادبی، ترجمه، شع حوزه هايهاي اخیر آثار متعددي در 
و فریدون، پوران، سومین عضو خانوادة تفرشیِ فرخزاد است که در سدة منتشر کرده است. پس از فروغ 

زن شبانۀ « رنگارنگ او،  قش آفرینی کرده است. درمیان آثارکنونی در فضاي فرهنگیِ ایران زمین ن
، گرد آوريِ »مسیح مادر: نشان زن در آثار و زندگی احمد شاملو« ، »موعود: زن در آثار سهراب سپهري

را » زن از کتیبه تا تاریخ« دربارة شعر فروغ فرخزاد و » کسی که مثل هیچکس نیست«ت مجموعه مقاال
 ام. برده خوانده و بهره ها 

و چگونگیِ دست و  مفهوم مرگ ناظر به، »نیناتوانیِ دستهاي سیما« ایامی که مشغول نگارشِ مقالۀ 
بودم، از جستارهاي  عر پنج گانه اشدفاتر ش درپنجه نرم کردن فروغ با این مقولۀ مهیب و عافیت سوز 

ۀ حورا یاوري دربارة از جمله مقال ،بسیار بردم ، بهره هاي»کسی که مثل هیچکس نیست« متعدد و متنوعِ 
آشناییِ با متون مقدس در شعرهایی  شِو چگونگیِ ریز» عهد جدید«و » عهد قدیم«میزان آشنایی فروغ با 

و اگزیستانسیل پوران فرخزاد دربارة احوال  ؛ همچنین مقالۀ »دیگرتولدي « دفتر در» آیه هاي زمینی«چون 
ایمان بیاوریم به آغاز فصل « شعر هنگام سرایشِ فروغ عمیق روحیِ  و زیر و زبر شدن هايتالطم ها 

   . ، برایم الهام بخش بود»سرد
ا می ر» سپهري هشت کتابخواهر تکامل خوشرنگ: زن در « افزون بر این، روزگاري که مقالۀ 

پاي قصه هاي اساطیري که در گوش  و استشهادات پوران فرخزاد به رد» زن شبانۀ موعود«از  2،نوشتم
                                                

 ». عصیان« دفتر ، »بعدها«فروغ فرخزاد، شعر  .1

فلسفه سپهري در  » : زن در هشت کتاب سپهريخواهرتکامل خوشرنگ« و » ناتوانی دستهاي سیمانی: تاملی در احوال واشعار فروغ فرخزاد« هر دو جستار   .2
 سپهري، منتشر شده است.  »هشت کتاب« ، جلد دوم مقاالتم دربارة شعر معاصر با محوریتالجوردي
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کودکان خوانده می شود و قهرمان این داستانها که در نقش فرشتۀ مهربان و یا لولو ایفاي نقش می کنند، 
و ضمیر  خشی از کهن الگوهاگرِ ب وایترمطابق با آموزه هاي مکتب روانکاويِ یونگ ، قصه هایی که 

لولوي « شعرهاي، نظیر »ار آفتابآو« و » زندگی خواب ها«و در اشعار دفاتر  یندما ناخوادآگاه جمعی
و فروغ و دوستانۀ سهراب   ریزش کرده اند، استفاده کردم. در این اثر، به روابط »شاسوسا« و  »ه هاشیش

 ؛نیز پرداخته شده  دو دهۀ سی و چهل شمسی گرفتهر سرایش اشعار خود دهنگام تاثیري که از یکدیگر 
« و  »مسافر« ، »صداي پاي آب « ،»شرق اندوه« ، »آوار آفتاب«دفاتر  خلق روزگاري که سپهري در کار 

آغاز می شود؛ اگر » شرق اندوه«سهراب از اواخر «. فروغ در مصاحبه اي گفته بود: بود» حجم سبز
را مصروف شاعري کند، خواهید دید که چگونه در این مسیر پیش  سهرابِ نقاش، تمام وقت و همش

، بهتر می توان به داد و ستد ادبیِ میان سهراب و »زن شبانه موعود«  در مطالعه گرفتنِ با ». خواهد رفت
  فروغ در آن روزگار پی برد. 

  
ارت عجین گشته و و جس موج می زد؛ نبوغی که با تهور بارقه هاي نبوغ در فروغفرخزاد،  خانوادةدر 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل « و » تولدي دیگر«  ،»عصیان« شعر  خلق آثاري ماندگاري چون دفاتر بِمسب
 ال و خالق کهشده بود. از این حیث، می توان او را با شریعتیِ، مقایسه کرد؛ متفکري با ذهنی جو» سرد

آثار ، پیش از انقالب حوزة نواندیشی دینی و درانداختن پارادیمی نو در» طرح هندسی مکتب« افزون بر
 شریعتی با فروغعلی را خلق کرد. » گفتگوهاي تنهایی« و » هبوط در کویر« ی چون و بدیع غریبادبیِ 

 بودند برخوردار و بختیار؛ انسانهایی . هر دو1313، دیگري 1312همسن و سال بود؛ یکی متولد  فرخزاد
پس از خلق آثاري نبوغ آمیز  ؛نبودند موشکافانه یق وتتبعِتحق بندچندان در  گی پر تالطمی داشتند؛زند

» پشت حوصله نورها« هیچستان هبوط کردند و در  ،به پرواز درآمدند در عمر کوتاهشان، به سمت بی سو
حافظ از مشرب «  ؛ که:میان ما شدنددانه در و جاو ی اسطوره ايیبدل به شخصیت هادراز کشیدند و 

 ازران از سوي دیگر، سهم پو». قسمت اوضاع چنین باشد در دایرة« و » صافی استقسمت گله بی ان
در این راستا، طی . اشتغال داشتدر حوزة زنان  پژوهش به  به نحو اغلبیاو  ؛لون دیگري بود زندگی از 

ۀ برجست زن در آثار دو تن از شاعران نوپردازِمقولۀ  ، آثار نیکویی دربارة خودخیز حاصل بلند عمر
بر قلم زدن، نقش مهمی در معرفی و  عالوهمنتشر کرد. همچنین، سپهري، سهراب  شاملو و احمد معاصر،

  در دهه هاي اخیر ایفا کرد.  فرخزاد  شناساندن شعر فروغ 
و تامالت  مجدانه و صادقانه در کار تتبعات آرزو کنیم زنانِ پژوهشگري از جنس پوران فرخزاد که

یان ما بیشتر سر برآورند ادامه دادن ادامه می دهند، در م قول داستایفسکی به بهدرازآهنگ خویش اند و 
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بر  ، صبر و شکیباییِن و عالقه مندانِ این عزیز از دست رفتهبراي بازماندگان و بستگان و دوستا. دو ببالن
  :این ضایعه را به دعا از خداوند خواستارم.

  چون دعامان امر کردي اي عجاب
  یش را کن مستجاباین دعاي خو

  
  
 
  
  
 
 
   


