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چیز اندکــی کــه بــر آن مداومــت کنــی ،بهتر
است از بسیاری که از آن ملول گردی.

گفتوگو با صادق کرمیار  ،نویسنده و سینماگر

نوشتن
مثل کندن چاه با سوزنه!
بایبسما...
قلمرویپربرکتروزنامهنگاریبود کهشکفتنگاهصادق کرمیار شد.تااینجاسخنماناظهرمنالشمساست!اما آنچه
او و قلمش را به فریاد آورد و صدایش ُب ُ
لندابلند در گستره رمان/داستان پیچید ،تجربه جبهه بود که فریادش را از زمینه
علی مظاهری

عکس :مجید آزاد -جامجم

روزنامهنگار

خاکستر به رسایی برداشت و گسترش داد و تا آنجا رسید که رسید(اندکی جستوجوی اینترنتی بهروشنی قدم و قلم
َ
این نویسنده و سینماگر را مینمایاند) مثال نامیرا با آن شمیم حسینی(ع) و استقبال چشمگیر مخاطبان ...قله بلندی
َ
ُ
را که اوست به روشنی مینمایاند و ...آنهم در زمینه خاکستر ! یعنی بیکوشش شخصی ،راه نمیتوانی بهجایی برد زیرا
زمینه و فضا هرگزا انگیزه و موقعیتی و امکاناتی که نمیدهد هیچ! شاید از قلع و قمع کردنت اگر بشود ،دریغ نکند ...خود
ایشان در نویسهای که درباره دوست سفرکردهاش ابوالفضل زرویینصرآباد برای این کمینه فرستهکرد ،نگاشته« :رفتن

نبود شخصیتی چون
زرویی نهتنها در طنز بلکه در ادبیات کشور واقعا خألیی ایجاد کرد که به این زودی جبران نخواهد شد .هیچ مدیر فرهنگی از ِ
زرویی احساس خألیی نمیکند که نشان از ناراحتی باشد .به همین دلیل هیچکدامشان در زمان حیات گرهی از کار او نگشود و کار به جایی رسید

که ابوالفضل آرزوی مرگ میکرد؛ آرزویی که اکنون نیز بسیاری از نویسندگان ما دارند».

م ــغ ــز ه ــن ــگ مــیک ــن ــه و نــمـیــشــه

من هیچوقت با واقعیت زندگی
نــکــردم فقط خ ــودم رو باهاش
تطبیق دادم.

سـ ــخ ـ ـتتـ ــریـ ــن کـ ـ ـ ـ ــاری کــه

مـ ــن ف ــک ــر مـ ـیک ــن ــم هــمـیــشــه
هــنــگــیــم .بــعــضــی وقـ ـته ــا بــاز
میشه و آدم یه چیزی مینویسه
حــاال شاید مــن اینجوریم کــه از
نوشتن فرار میکنم.

پس لذت زندگی درین میان به

میگل دو اونامونو میگه منظوره

چــه جــالــب کــســانــی کــه ه ــرروز

ل ــذت ــبــخــشت ــری ــن کـ ـ ــاری کــه
نوشتین؟

نوشت با وجود سرشار اون همه

دشتهای سوزان.

کلمه بودن.

نوشتین؟

نامیرا.
ع ــن ــوان نــامــیــرا ب ــه یـ ــادم آورد
«درد» رو اون درد جــاودانــگــی که
همون درد مشترک؟

مرتب مینویسن هنوز حرفهای

بله اون رو حسش میکنم ،هم
توی وجود خودم هم توی وقایع
تاریخی بهخصوص اون دسته از
وقایع تاریخی که روی نسلهای
بعدی تاثیر آشکارا داره.

نشدن .آخ از اون وقتها که میاد و

الــبــتــه ای ــن ح ــس ب ـهگــون ـهای
شهودیه دیگه؟

ن ـ ـ ــه ک ـ ـ ــه ف ـ ــق ـ ــط ح ـ ـ ــس ک ــن ــم
م ـیبــیــن ـمشــون .بــاهــاشــونــم،
واســـه همینه کــه مــثــا واقــعــه
عاشورا رو اونجوری که میبینم
اگ ــه بــخــوام گـ ــزارش کــنــم شاید
خــیــلـیهــا نــپــذیــرن یــا بــپــذیــرن.
چون واقعه فیزیکی عاشورایی
که شاهدم با اون روایت رسمی
در س ـ ــده اخ ــی ــر ت ــف ــاوته ــای
بنیادی داره.
پس نامیرا کانون بحثهای
ادامه دار میتونه باشه؟

نه با اون تفاوت بینش دربــاره
واق ــع ــه فــیــزیــکــی ک ــرب ــا ،بهتره
نامیرا در حد همون نامیرا باقی
بمونه.
در فرآیند نویسندگی ،هنگام
قــدمزدن در خودتون فرومیروید
یا از خودتون فراتر میروید؟

مـــن کـــا روی زم ــی ــن نیستم
همش روی هوام دیگه.
در عالم نویسندگی اینطوره
یا؟

چــه تــوی زنــدگــی عــادی چــه توی
عالم نویسندگی.
در رون ــدای ــن فــراتــررفــتــن اگــه

یقه رو میگیره.

االن دیگه همش فــرار میکنم
بــعــضــی وق ـ ـتهـ ــا کـ ــه م ــی ــاد و
یــق ـهامرو مـیگــیــره ول نمیکنه
کلمه مـیبــاره .اون موقع دیگه
نوشتن ب ــرام خیلی لذتبخش
میشه.
رگـههــای نویسندگی تا جایی

چی بوده؟

این که خیلی شخصیه!
نــه اســتــاد! منظورم در فضای
حرفهای نویسندگیه!

بیشترین لذت زندگی در همون
نویسندگی بوده.
جذبه کارگردانی چی؟

کــارگــردانــی بــعــدا بــه وج ــود من
اض ــاف ــه ش ــد مــنــتــهــا همیشه
نویسندگی میچربیده و غلبه
میکرده.
راســت ــش هــمــیــنــه ک ــه جــهــان
ام ــروز همانا جهان متنه ،تمدن

ک ـ ــه مـ ــیـ ــدونـ ــم از ب ــچ ــگ ــی ت ــوی
متنهای ســوزنــاک نوجوونی چه

چـ ــی مــســلــط بــشــیــن و بــتــونــیــن

خبر؟

وق ــت ــی بــچــههــا م ـیخــواســتــن
ت ش ــوم بنویسن
نــامــه ف ــدایــ 
(دوران مــدارس مختلط پیش
از ان ــق ــاب) بــه مــن ســانــدویــچ
م ـ ـیدادن تــا بــراشــون بنویسم
چ ــق ــدر ازی ـ ــن ســانــدویــچهــای
مجانی خوردم.

بیدار که شدم نوعی افسردگی
شــدیــد اوم ــد و حــس ک ــردم که
جهان داره به پایان میرسه.

مــثــل «دریـ ــدا و »...کــه میگن

چـ ــون ک ــه ب ـخــشــی از شــمــای

شرو عتون بود؟

ص ــادق هــدایــت 13و14ســالــگــی
ب ـیــشــتــر س ــر کـ ــاس ری ــاض ــی و
بینوایان و کنت مونت کریستو
و. ...

نـ ــه! ی ــه ب ـخ ـشــش ن ــاخ ــودآگ ــاه
ب ــود و پــیــامــد شــیــوه خ ــودم که
خرده ــ روایتها رو توی کارهام
م ـ ـ ـ ـیآوردم بــعــدهــا بـ ــود ک ــه با
دریــدا آشنا شدم و نظریاتش و
بحثهای پست ــ مدرن و. ...

ازتون جدا شده بود؟

در کتابهاتون مثل نامیرا که
مذهبیه و انتظار میره کالن ــ روایت
داشته باشه چنین نیست؟

کالن ــ روایت نداره و هرکس در
جایگاه خودش واقعه رو روایت
میکنه.
شاید دلیل اقبال مخاطب به
کتاب همین باشه.

باشه؟

من تنها دورهای رو که دوست
ندارم ،دوره حاله.

معاصر؟

اگــه بیام روی زمین ممکنه که
نتونم ادامــه بدهم چــون همه
چیز آشفته ست جهان به هم
ریخته است.
پــس اگ ــه بــا واقــعــیــت روبـ ـهرو
بشین؟

خالیخالی بودین و حیرون.

دوره کالن ــ روایتها گذشته و...؟

چی؟

پ ــس اگـ ــه بــیــایــن روی زمــیــن

شــک نـ ــدارم اســتــاد ف ــرداش

نویسنده بــه پــایــان رســیــده بــود و

احــســاس مـیکــنــم هــیــچ چیزی
ســر ج ــای خ ــودش نـیــســت .یه
جــای کــار میلنگه ب ــرای همین
دقیقا قابل تحمل نیست.

میگن سد نویسندگی؛ گاهی

مثال وقتی که در پایان کتاب

خب برگردیم به فراز قبلی اگه

نــم ـیــشــه چ ـ ــون روای ـ ـ ــت ک ــان
هیچگاه توی کارهای من نبوده
یا تالش کردم و قصد داشتم که
نباشه.

جالبه اســتــاد! ایــن حــس چه

کاله گذاشتن یا رنگتون کردن؟

َ
آرامش وقتیه که نقطه «تمت»
(تــمــام ش ــد) رو م ـ ـیذارم پــایــان
کتاب.

ه ــرچ ــن ــد کـ ــه سـ ــوسـ ــول بـ ــازی
میشه ؛ همسرم خیلی نقش
داشته .باعث میشه بنویسم.

دگرگون بکنین؟

در نــویــســنــدگــی بــا کــتــاب کیا

چی آباده و روشنه؟

وقتی نامیرا رو تموم کردم شب
با آرامشی خوابیدم که مدتها
نخوابیده بودم.

وجـ ــودتـ ــون پ ــررن ــگ ب ـ ــوده ازون

مدرسه؟

خانه نویسندگی شما به چی با

هم تعریف کنن( این رو از استاد

فره ایزدی یاریتون بکنه و به همه

ک ــت ــاب خـ ــونـ ــدن .پ ــات ــوق ــم یــه
کتابفروشی بود نزدیک مدرسه
البته سینما کـ ــارون ،خـ ــرم ...و
کانون پرورش فکری در چهارراه
لشکر.

پس تنها انگیزهای که میمونه
همون کشف اینهاست که من
نویسنده با نوشتن بهدنبالش
بودم.

که آدم رو وامـیداره به فکرکردن و

بله! همه چیز روایته.
اگه مثال مدادجادویی یا حتی

س ــرگ ــرم ــی اص ــل ــی در دوران

اگه چنین اتفاقی نیفته؟

برپایه متن برآمده و بناشده!

ناگهان سر از فضا زمــان دیگهای

ایــن که کــار همیشگیه .مرتب
ســرم کــاه مــیذارن .ایــن یه چیز
عادیه یه چیز غیرعادی بگو.

کجاست؟

زی ــاد ای ــن نکته اخــیــر رو گــوشــزد
میکرد! حاال! درباره اون چیزهایی

میذاشتین؟

دربیارین ،کاش کدوم دوره و کجا

در جهان واقعی واقعا سرتون

تــضــاربهــا سایبان آرام ــش شما

زیاد سراغ نویسنده میاد اینکه در
جهان متن ،همه کاره هستن!

آره دیــگــه .انــگــار در اون لحظه
دیـ ــدم جــهــان دیــگــه لطفی
نداره تا براش وقت بذارم.
و انگیزه بعدی و کتاب
ب ــع ــدیت ــون چـ ـهج ــور آغ ــاز
شد؟

انـ ــسـ ــان ف ــرام ــوش ــک ــاره
دی ـ ــگ ـ ــه .م ــط ــال ــع ــه هــم
ه ــس ــت و ال ــب ــت ــه ایــنــهــا
روس ـ ـ ـ ــاخ ـ ـ ـ ــت ق ــض ــی ــه
اســــت و زیــرســاخ ـتــش
همون اتفاقیه که درون
نویسنده میافته.
م ــث ــل رم ـ ـ ــان حـ ــریـ ــم کــه
روشنه یکی ازون اتفاقها بوده
و شما رو پروپیمون کرد پس ازون
خالی شدن؟

در حــریــم هــمــون اتــفــاق افــتــاد.
امـــام رضــــــا(ع) ...یــا ه ــرک ــدوم از
اولــیــای خ ــدا کــه ســعــی داشــتــم
ب ــه نــوعــی در فــرآیــنــد نــوشــتــن
بشناسمشون.

خــدابــیــامــرز حسین مــنــزوی

رون ـ ــدی غــیــرقــابــل پ ـیــش بینیه.
درسته؟

ن ــام ــی ــرا داش ــت ــی ــن نــقــطــه آخـ ــر رو

نپذیرفتن اکنون یعنی خالقین یا

کدوم دوره زمانی کوک بوده؟

در ه ــج ــوم ای ـ ــن ت ــض ــاده ــا و

نوشتن براساس این تاثیرات،

برای همین هم هست که االن
چندتا کار نصفه نیمه نوشتم و
و گذاشتم کنار.

به شما مــارک بزنن که نویسنده

«نه»گفتنتون به همه چیز و

همیشه یا توی گذشته زندگی
کردم یا توی آینده.

تضاد باشه و ناگهان هنگ کنین؟

تقریباهمهشونهمینهستن
برعکس اون چــیــزی کــه برخی
تصور میکنن شخصیتهای
داســتــانــی بــا نویسنده متضاد
هستن و نویسنده بــا همین
ت ــض ــاده ــاس ــت کـ ــه هــمـیــشــه
درگیره تا جایی که یادش میره
خودش کی هست.

دربـ ـ ـ ــارهشـ ـ ـ ــون ن ــمــیت ــون ــی ــم
بــنــویــســیــم م ــگ ــر ای ـ ـنکـ ــه بــه
ســطــحــی از وجـ ــود بــرســیــم که
بتونیم جــایــگــاهشــونرو بهجا
بیاریم و بشناسیم.

مذهبی هستین و بــراتــون آرمــان

صـ ــحـ ــیـ ــح! مـ ـ ــن ن ــوی ــس ــن ــده
هــیـچوقــت اون [دانـ ــای کــل یا]
خدای متن نبودم.

پــس ســاعـتتــون معموال به

شخصیتی بــهش ــدت ب ــا شــمــا در

نوشتن!؟

اگه بخوام اینجوری فکربکنم
که دیگه نمیتونم کاری بکنم،
مــن نویسنده فقط کــار خــودم
رو میکنم.

چــون تاثیراتی کــه هستی روی
من میذاره با موثرهای گذشته
متفاوته.

سـ ــیـ ــدمـ ــهـ ــدی شـ ــجـ ــاعـ ــی هــم

کار؟

بایدتاثیرگذار باشنبهخصوص
من نویسنده تاثیر بذارن.
روی ِ
وقــتــی چــیــزی روی نــویــســنــده
تاثیربذاره ،میتونه دربــارهاش
فــکــر و داوری بــکــنــه ،بنویسه
درباره اش ،مطالعه و کار کنه.
در ایــن سن و ســال از موثرها
بگین.

طبیعیه روی من چیزهایی که
تــاثــیــر م ـ ـیذاره خیلی متفاوته
بــا اونــچــه  20-30ســالــگــی تاثیر
میذاشت.

پرسیدم)؟

و نــتــیــجــه چنین

چــنــدان ب ــرام مهم
ن ـیــســت چـ ــی بــه
م ـ ــن م ــی ــگ ــن و
چــه مــارکــی بهم
م ـ ـ ـ ـیزنـ ـ ـ ــن چ ــه
پ ــاک ــاردی ب ــاالی
س ـ ــرم م ـ ـیآویـ ــزن

مهمی؟

دی ـ ـ ـ ــگ ـ ـ ـ ــه از
ایـ ــن ب ــه بعد
درســـــــــت بــه
همین دلیله
کـــــــــــه سـ ــخـ ــت
مـ ـیش ــه نــوشــت؛

از اون ک ــاره ــای ــی ک ــه جــدی
هــســتــن ن ــه تــمــریــنــی ی ــا کــشــف و
شــهــود امــا نــاگــزیــری و بــایــد مدتی
ازشون کناره گرفت؟

بله اینها کــارهــایــی هستن که
دوسـتشــون دارم و احساس
مـ ـیک ــن ــم مـ ــتـ ــفـ ــاوت مــیشــن
نسبت به دیگر کارهام اما فعال
به راحتی کنار گذاشتمشون.
ش ـمــا راحـ ــت م ـینــوی ـس ـیــن یا
ب ـ ـ ـهدشـ ـ ــواری بـ ــا خـ ــط خـ ــوردگـ ــی؟
نویسندگی ریاضته بیشتر یا لذت؟

نـ ــه م ــوق ــع ــی کـ ــه م ـینــویــســم
یــکــدســت م ـینــویــســم و م ـیرم
جلو بعدا که میخوام ادامه بدم
نوشتههای روز قبل رو ویرایش
میکنم.
یه ــا
و چـ ـق ــدر ای ـ ــن ب ــازخ ــوانـ ـ 
لذتبخشه حتی از خــود نوشتن
اولیه.

آره لــذتب ـخــشــه و حــتــی گــاهــی
نــوشــت ـههــای روز قــبــل رو پــاک
میکنم و م ـیذارم کنار و دوبــاره
ش ـ ــروع م ـیکــنــم و گ ــاه ــی اصــا
دســت نمیزنم و همونجوری
ادامه میدم.
ش ــده ی ــه ک ـتــاب رو از هـمــون
ن ـخ ـســت ی ـک ـســره ب ـنــوی ـس ـیــن و
بیلکنت تموم کنین؟

جالبه .چرا؟

چ ــون ب ــار روایـ ــت رو نمیتونن
بــه دوش بکشن یــا باید سطح
کالم و مفهوم رو نازل بکنم یا...
بــعــضــی وقـ ـته ــا ب ــه نــقــاشهــا
غبطه میخورم.
پــس کلمههای شما رو فقط
مشتی الفبا نمینویسن.

کلمه در هــر زب ــان بــا هــر اسمی،
چیزی فراتر و بیش از اینهاست.
در ساحت زبانورزی و نوشتن
آیا داستانهاتون شما رو نوشتن
یا شما اونا رو نوشتین؟

رمــانهــا رو که خــود من نوشتم
اما نه من االن بلکه اون من که
در اون ساحت و موقعیت بود؛
چــون من هم مثل بقیه چیزها
تغییر میکنم.
و نسبت شما با متن و زبان؟

خیلی نمیتونم ایــن حرفهای
سانتیمانتال رو بپذیرم که آیا مرا
رمان نوشته یا من او را توی کتم
نمیره چون خود منم که کلمات
رو انتخاب میکنم.
هنگام نوشتن توی فضاهایی

پــس اگ ــه بـخــوایــم در راس ـتــای
همون فضای فــان داسـتــان قلم
بزنین و بنویسین؟

دی ــگ ــه مــعــلــوم ن ـیــســت بــتــونــم
همون کار رو انجام بدم .هر رمان
(داســتــان) فقط یـکبــار نوشته
میشه.

فـ ــراز بــه فـ ــرازش رو برمیگشتین
وارسی میکردین؟

هیچوقت کارهایی رو که نوشتم
بعدا نخوندم.

تا کجا از خودتون فراتر رفتین و

اگـ ـ ـ ــه م ـ ــوق ـ ــع نـ ــوشـ ــتـ ــن یــه

دشــــواره دربــــاره اولــیــای خــدا

بــه قلمرویی رسیدین کــه کلمات

روشن خود شماست؟

همونی که هنوز ننوشتم نصفه
ک ــاره مــونــده روی زمــیــن .شاید
مجال پیدابکنم بنویسم.

ت ـن ـهــایــی و خــل ــوت ک ــه الزم ــه
نوشتن و نویسندگیه اگرنه متن
شکل نمیگیره!

الــبــتــه االن ه ــم م ــع ــاش ــرت رو
گ ــذاش ــت ــم ک ــن ــار و خـ ـ ــودم هــم
نشستم کــنــار تــا ببینم جهان
باهامون چه میکنه.
چــی ــزی ی ــا چ ـیــزهــایــی ک ــه ایــن
خلوت رو سبزتر و آبادتر میکنه؟

کــتــابهــای خـ ــوب! کــتــابهــای
خـ ــوب مـ ـیخ ــون ــم ،کــتــابهــای
آدمهایی که دوستشون دارم
حتی بارها خوندم.
پــس «ج ــان ــ سـخــت» ب ــودن از
لوازم نویسندگیه؟

نویسنده که باید پیکر و جانش
هـ ــردو ق ــوی بــاشــه و نــیــرومــنــد،
اگرنه زود از پا درمیاد.
دربــاره اونا که از قبل و آ گاهانه
ینــویـســن فـقــط یــک رمــان
دارن مـ 
البته تا هم شاهکارشون باشه هم
 ...و البته میدونیم که نمیشه؟

مـ ــن چــنــیــن نــویــســنــدههــایــی
میشناسم.

اینها یک مقوله دیگری است.

اگه سختگیری میکردین و

ه ـس ـتــی ،کـ ــدوم آ ثـ ــارتـ ــون بــازتــاب

چی میگین؟

االن مــدتهــاســت در تنهایی
زندگی میکنم .نمیتونم با کس
دیگری معاشرت کنم.

که بودین چگونه بود ،کجاها بود؟

چنین فرازهایی رو من نوشتما؟

شما به عنوان طنین کلمه در

دیگران و تاثیرشون بر کار و زندگی

نوشتن برای شما مثل چیه؟

نشر با شگفتی به خودتون بگین

یگ ــش ــت ــم
اگ ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـه ـ ــش ب ــرمـ ـ 
مــیدون ــس ــت ــم ک ــه فـ ــرم ب ــه هم
م ـیریــزه و همه چــی باید از اول
شـ ـ ــروع ب ــش ــه .واسـ ـ ــه هــمــیــن
بــرنــم ـیگــشــتــم و هــمــونــجــوری
ادامه میدادم.

درب ــاره نشست و برخاست با

ب ـ ــرای م ــن مــثــل چ ــاهک ــن ــدن با
ســوزن میمونه ،خیلی سخته.
کار سختیه.

شــده هنگام بازخوانی پس از

آره دقیقش همینه نه اینکه
بــخــوام دربـ ــارهشـ ــون چــیــزی با
محوریتشون بنویسم.

کشفشون بودین؟

کشفهاتون و...نبودن؟

گاهی در عالم نویسندگی آرزو
مــیک ــن ــم ک ـ ــاش ن ــق ــاش بـ ــودم
و کــلــمــاتــی رو ک ــه م ـینــویــســم و
مفهومشون رو نقاشی میکردم.

بــلــه شـ ــده« .غــنــیــمــت» رو
ی ـکــســره نــوشــتــم و تــمــوم
کردم.

دیگه [دوره اینها] گذشته وقتی
گوشی رو روشن میکنی و توی
ه ــرک ــدوم از فــضــاهــای مــجــازی
میری ،میبینی جهانی هست که
قابل تعریف نیست و نمیتونی
بــاهــاش زنــدگــی رو تفسیرکنی
پس دیگه مخاطب نمیتونه با
روایتهای کالن کنار بیاد.

چ ـ ـ ــون بـ ـی ــش ــت ــر ب ـ ـهدنـ ــبـ ــال

هم جوابگوی رخدادهای درونــی و

نشرش پشیمون نشم.

الب ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـهخ ـ ـ ــاط ـ ـ ــر کـ ـن ــش

دربـ ـ ـ ـ ـ ــاره اون ـ ـ ـ ــا م ــخ ــص ــوص ــا
م ـ ــس ـ ــؤوالن ک ـ ــه چ ـ ــه نــســخ ـههــا
نــم ـیپــیــچــن و چـ ــه ان ــت ــظ ــاره ــای
خلقالساعه که ندارن؟

برای همینه که اصال انتظارنداریم
ماجرا رو درک کنن .فکر میکنن
ک ــه مــیــایــم نــویــســنــده پ ــرورش
م ــی ــدی ــم ،ن ــوی ــس ــن ــده درسـ ــت
میکنیم و ی ــاد پـ ــرورش م ــر غ و
خروس میاندازنمون. ...
ال ـب ـتــه درک ف ـضــای حــرف ـهای

خودانتقادیتون که میزنه باال و ...؟

سخته استاد!

آخـ ــه چـ ــون بــعــدا ک ــه مـیخــونــم
بهخصوص کــارهــای چاپشده
رو حسابی از دست خودم حرص
میخورم میگم چیه اینهایی که
نوشتم .بشینم از سر بنویسم.
واسـ ــه ه ـم ـیــن پ ــس از کـتــاب

بــه همین خــاطــر انتظار نــداریــم
و بهشون حق میدیم اگــه درک
نمیکنن .چــون درک ایــن فضا
واقــعــا ســخــتــه .مـیشــیــنــیــم کــار
خــودمــون رو میکنیم و بــه کــار
کسی هم کار نداریم.

اولتون حدود دو دهه دوران تامل

حـ ـ ــاال اگـ ـ ــه ب ـ ــرگ ـ ــردم بـ ــه آغـ ــاز

شکـ ــاری و و پ ــژوه ــش
و خـ ــوی ـ ـ 

گفتوگومون و بپرسم :یکی بود

داشتین و چیزی چاپ نکردین؟

یکی نبود...؟

ب ــرای ای ـنکــه دل ــم مـیخــواســت
وقتی چیزی چاپ میشه بعدا از

یکی بود یکی نبود غیر از شهرزاد
قصهگو هیشکی نبود.

