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مقدمه ای بر مرگ  شاعر

متولد 1343 روستای سرچاه از توابع نیشابور. ساکن دیار خیام 

تاریکی  در  می خوابد  صداها  که  »شبها  معلم.  و...؛  عطار  و 

اتاق خیالبافی های من شروع می  شود. چفت در را انداخته ام. 

دریچه ها را بسته  ام. باد زوزه می کشد، دهکده ی دوری است؛ 

برف باریده است. عمویم پوستین پوشیده است پیرمردها چپق 

به دست گرد او حلقه زده اند، عمویم اختالط می کند، حسی 

ناشناخته و حماسی در رگ و پی شان مورمور می کند، تندتند به 

چپق هاشان مک می زنند، در گپ و گفتارهای عمویم دو اسب 

به عشق آباد  رو  به صدای گرسنه ی گرگان  بی اعتنا  براق  و  سیاه 

می تازند.«



هفتاد کشیش یخی

8

تاریخ دارد، خالصه خودش را، خیالبافی های  جغرافیا دارد، 

شاعرانه اش را و هر آن چیزی را که به شعر علی نجفی مربوط 

می شود، برای این معرفی سروده است.

خواست  مرشدی  بهاء  روزها  آن  »نشانی«  ماهنامه ی  برای 

که چند شعرش را چاپ کند. به سفارش بهاء، گفتم »علی یه 

معرفی هم خودت بنویس با شعرهات چاپ بشه.« توی نیشابور، 

»جاده ی باغرود« را باال می رفتیم، آن روزها دوست داشت دوباره 

کار  طرح  یک  روی  داشتیم  کند،  بازی  نمایش  صحنه ی  روی 

می کردیم. سیگاری گیراند و روی تکه کاغذ مچاله شده ای همان 

جمالت مطلع را یک ریز و پی درپی نوشت و توی پک زدن های 

برای من خواند. کف می کرد دهانش  با ولع و هیجان  متوالی، 

وقتی این طور هیجان زده چیزی می خواند و فرصت نمی کرد دور 

لب های درشت تیره اش را پاک کند. مکث کرد. تأیید می خواست 

این جور وقت ها. زل می زد توی چشم هات. »چطوره؟« 

گفتم: »تو دوست داری خودت رو این طور معرفی کنی، خوبه.« 

گفت: »نه. من این طور فکر می کنم.« 

گفتم: »باشه در هر صورت تو که اهل پاکنویس نیستی، بده 

من برای بهاء می فرستم.«

به همت  نبود علی  نه چندان دراز، در  از سال های  حاال پس 

بهاءالدین مرشدی و جعفر پوینده و تنی چند از دوستان قرار 

حیاتش  زمان  در  هیچ وقت  که  را  اشعارش  مجموعه ی  شد 



علی نجفـی

9

نتوانست جمع و جور کند، چاپ کنیم. وقتی قرار شد مقدمه ای 

دور ریختن  و  نوشتن  بار  از چند  بنویسم پس  کتاب  این  برای 

دیدم همان کاغذ مچاله ی دستنویس، بهترین مقدمه برای ورود 

او دوست داشت  اینکه  به خاطر  به شعر علی نجفی است؛نه 

می کرد.  فکر  اینگونه  او  آنکه  برای  بلکه  شود  معرفی  اینگونه 

پستوهای همین  توی  عناصر شعری علی  تمام  دیگر  زبانی  به 

جمالت ساده سروده شده اند.

می نویسد »سرچاه« از توابع نیشابور، و از عمویی می نویسد 

اینها  می کند.  داستان سرایی  عشق آباد  به  سفرهایش  از  که 

و  خیال  سیال  جغرافیای  به  ورود  برای  است  پیش درآمدی 

واقعیت پیرامون علی. جغرافیایی که علی نجفی نه تنها در آن 

که  جغرافیایی  می زیست.  آن  در  بی شک  بلکه  می سرود  شعر 

در آن، گاه آنقدر آمیختگی خیال و واقعیت پیچیده می شود که 

در  که  را می سراید  قومی  نیست.  آن  تفکیک  برای  هیچ مرزی 

انتهای خیالش هنوز کوچ، یکی از عناصر اصلی آن محسوب 

باشد.  شده  بند  زمین  به  پاشان  سال هاست  اگر  حتی  می شود 

ویژه  تشخصی  علی  نگاه  در  اسب  و  آن ها...  باور  در  اسب  و 

می یابد که زلف توی باد رها می کند، توی غروب کوچ، هنگام 

بازی دخترکان کلمات علی، انحنای تنش را می سراید حاال که 

خسته پاالن پیاده کرده شاید، خواهرش می شود. و اسب توی 

است  عشقی  خاطره  می زند  حرف  روسی  که  عمه  برای  باران 
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ممنوعه. روستایی را می سراید که هنوز توی خاطرات پیرمردها 

که  می زند  موج  مردان جهان دیده ای  داستان های  پیرزن های  و 

و  تا عشق آباد، شاید زعفران  تا روسیه  راه  این  از  برای تجارت 

پارچه می بردند و قند و چای و سماور می آوردند. علی نجفی 

و  منفعل  اما  و حماسه،  داستان  با جهانی  را می سراید  قریه ای 

خسته، مردانی که در پخ دیوار آفتاب می گیرند. »چپق می کشند 

و به خرسی می اندیشند که هیچگاه ندیدند.«

نمی شود  بزرگ  هیچ گاه  که  است  کودکی  جغرافیا،  این  علی 

و حتی نه آنقدر که بتواند ازدواج کند یا مسئولیت یک خانواده 

را بر دوش بکشد. کودکی ست سرشار از رنج ها و آزردگی ها با 

چشم های خیره ای که همه چیز پیرامونش را به دقت ثبت می کند. 

که  کوچه پس کوچه ها  این  سایه روشن های  توی  شناور  کودکی 

علی رغم اینکه در نگاه دیگران و البه الی حماسه سرایی های قبیله، 

حتی دیده هم نمی شود، اما یک راوی تیزبین است.

حرف زدن  شاعرانه  قصدم   
ً
اصال کودک،  می گویم  که  این 

نیست و اینکه می نویسم خیال، توی واقعیات زندگی اش آنچنان 

 شبیه هم بود، از 
ً
ریشه دوانده بود که زندگی و شعرهاش واقعا

قّوت می گیرد. کودکی که شوخی هاش  او  با  زیسته ام  تجربه ی 

ل می شد در دهان دوستان. کودکی که 
َ
هم شاعرانه بود و گاه مث

فرخزاد  فروغ  فریاد  با  و  می بست  را  چشم هایش  فرمان  پشت 

می خواند یا توی کارگاه مجسمه سازی علی قدمیاری رخت از 
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و شوخی  و شعر می خواند  پایین می پرید  و  باال  و  تن می کند 

گاه  که  است  همین  بود.  جدی  بسیار  مقوله ا ی  برایش  کردن 

شعرش سوگ خندی عمیق را فریاد می زند:

»گناهکاری روسیاهم

باید به قطب بروم

هفتاد کشیش یخی بتراشم

و آ ن قدر اعتراف کنم

تا از خجالت آب شوند.«

خاطره نمی نویسم. مقصودم این است تا در این گپ وگفت ها 

تحلیل  و  تفسیر  قصد  هیچ  کنم.  تصویر  را  دیده ام  که  علی ای 

شعر را هم ندارم، زیرا بسیار معتقدم که برای فهمیدن یک شاعر 

مجال  این  در  بخوانی.  بارها  و  بارها  و  بخوانی  را  او  باید  تنها 

کوتاه تنها سعی بر این بود، گذرا آنچه را که از علی نجفی در 

به  اقدام  که  متأسفم  بسیار  و  کنم  ذکر  بود   بسته  نقش  خاطرم 

چاپ کتاب شعرش در زمان حیات خودش هیچگاه صورت 

تالش  سطری  چند  در  امروز  من  نباشد  الزم  که  تا  نگرفت، 

کنم تا تصویری از علی در ذهن مخاطبش بسازم، که اگر بود 

شک  بدون  می رسید  چاپ  به  اشعارش  زمان  همان  در  اگر  و 

این کتاب پیشنهادی بسیار جدی به جریان شعری معاصر بود. 

تبدیل می شد  به گفتمانی  با حضور علی نجفی  پیشنهادی که 

که هم در علی ایجاد برانگیختگی های مضاعف می کرد و هم 
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برای بسیاری از شاعران معاصر، آموزه هایی برای درک و خلق 

شعر ناب در پی داشت. علی نجفی در هجدهم مرداد ماه هزار 

دلیل سکته  به  در سن 45 سالگی  و هشتادوهشت،  و سیصد 

قلبی درگذشت، اما ما همچنان معتقدیم که چاپ شعرهای او، 

نه تنها ادای دین به شاعر است، بلکه بیشتر انجام وظیفه ای ست 

شعرش  و  نجفی  علی  می کنیم  فکر  که  امروز  شعر  قبال  در 

برای  زیادی  حرف های  و  است  شگرف  و  خواندنی  همچنان 

شعر امروز می تواند داشته باشد. این دو کتاب که در یک مجلد 

چاپ می شود تنها شعرهای علی نجفی نیست، پس از مرگش 

آن  به مرور  امیدواریم  که  شده اند  گم  شعرهایش  از  بسیاری 

شعرها نیز پیدا شوند تا به دست خوانندگانش که وارث اصلی 

نیز  داستان  و چندین  ناتمام  رمان  او هستند، سپرده شود. یک 

آن ها  چاپ  زمینه ی  امیدواریم  که  مانده  جا  به  نجفی  علی  از 

نیز فراهم شود. در خاتمه الزم می دانم از همکاری بهاءالدین 

مرشدی استهباناتی، جعفر پوینده و مجید نصرآبادی به نوبه ی 

خود تشکر کنم.

احسان گرایلی
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1

خدایا ممنونم که این شب تاریک را آفریدی

ابر و 

باد بسیار فرستادی

صاعقه و وحشت آفریدی

تا این مردم عاصی

از ترس بلرزند

 چه خوب کردی که داستایفسکی و چراغ گردسوز را آفریدی 
ً
اصال

تا در شب هایی که برق نیست 

جنایت و مکافات بخوانم.
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2

باد که هوهو می کند

از مدرسه که بر می  گردم

                      غروب می  شود.

از پله تا کنار اجاق شب می  شوم

مادرم – گردسوز – بر تاقچه می  سوزد.

پدرم فانوس است

                تاریکی حیاط را جابه  جا می  کند.

من مشق می  نویسم

                 دهقان فداکار.
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3

همهمه  ی دهقانان در باد

چون باران است در برگ  ها.
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4

درآخرین ایستگاه جهان

بر  نیمکتی سبز بنشین

آن  جا دوباره عاشقت خواهم شد.
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5

گفت بعد از مرگ کجا می  روی؟

گفت من از گم شدن می  ترسم.


