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مهمان هفته

مدير مركز خدمات اجتماعي
شهرداري منطقه اعالم كرد

برپايي نشست مشترك
دانشگاه شريف و شهرداري
منطقه

چهارشنبه  13آذر  1392شماره 485

نشست مشترك مركز كارآفريني دانشگاه شريف و مركز خدمات اجتماعي
ش��هرداري منطقه برگزار ش��د .مدير مركز خدمات اجتماعي ش��هرداري
منطقه هدف از برگزاري اين نشس��ت را توس��عه دانش و گسترش فرهنگ
مديري��ت و كس��ب و كار و ضرورت برقراري ارتباط مس��تمر و نظاممند با

گفتوگو با شاعر هممحلهاي «كريم رجبزاده»
كه به تازگي يكي از كتابهايش منتشر شده است

اين يك سالم
عاشقانه است
سحر رمضانعلی پور

دنياي ش�عر ،دنياي خيال و رؤياس�ت .دنيايي كه ميتواند هر يك از م�ا را از روزمرگي خارج
كند و با خود تا هر جايي از هس�تي ببرد .خالقان اين دنيا ،شاعران هستند .يكي از اين شاعران
در همي�ن نزديكي من و ش�ما در محله توحيد زندگي ميكند« .كريم رج�بزاده» كه 66بهار را
به زندگياش س�نجاق زده ،از راه ش�اعري با عنوان مسير سنگالخي نام ميبرد كه فقط با عشق
و عالقه ش�عر توانس�ته در اين مسير باقي بماند .او از دلبس�تگياش به شعر ميگويد و از اينكه
فرزندان و دنياي شعرش به ثمر نشستهاند لبخند شادماني بر لبانش مينشيند .با كريم رجبزاده،
همسر و دخترش در خانهاش در كوچهاي آرام از خيابان پرچم به گفتوگو نشستيم.

مراكز علمي و پژوهشي دانس��ت«.علي نورپور» افزود« :طبق اين نشست
كه در دانش��كده مديريت و اقتصاد دانشگاه ش��ريف برگزار شد ،مسئوالن
ش��هرداري منطقه با مسئول دفتر توسعه كارآفريني زنان دانشگاه شريف
در زمينه كارآفريني زنان بهويژه بانوان تحصيل كرده همكاري ميكنند».

يك هديه باارزش
9 ،8س��اله بودم كه در روس��تاي متعلق
محل��ه ،روس��تايي بين ش��هرهاي لنگرود و
الهيجان به مكتب رفت��م .منبع تدريس در
مكتبخان��ه كتابه��اي عربي ب��ود .از همان
دوران ،معلم��م انگار عالقهمن��دي يا ويژگي
خ��اص در من ديده بود ك��ه يك روز ،ديوان
حاف��ظ به من هديه داد .مرحوم «س��يدرضا
عس��گري پ��ور» معلمم ،خود ش��عر مذهبي
مينوش��ت .او با اين رفتار نق��ش مهمي در
زندگ��يام ايفا كرد .با اينكه معناي ش��عرها
را متوج��ه نميش��دم ولي غزله��ا را حفظ
ميك��ردم .همان زمان معلمم به پدرم نهيب
زد كه «چرا اين پسر را اينجا نگه داشتهاي؟»
و پدر را تش��ويق كرد مرا به مدرسه بفرستد.
در نتيجه تابس��تان ،مرا به شهر بردند؛ آنجا
خان��م عرفان��ي كه خ��دا بيام��رزدش از من
امتحان گرفت .يكم��اه نزد او بودم و چون
س��نم زياد ش��ده بود به كالس چهارم رفتم
و اي��ن رويداد ،وجه مش��ترك زندگي من و
همسرم است .ايشان نيز تحصيل را مثل من
از چهارم ابتدايي شروع كرد.
سرآغاز شاعري
كالس چه��ارم ابتدايي بودم؛
مشاعرهاي بين دانشآموزان
دبس��تاني برگزار كردند و
م��ن و جمعي از بچههاي
ديگ��ر با ه��م مش��اعره
كردي��م .شش��م ابتدايي
بودم كه احس��اس كردم
مطالبي مينويسم كه رنگ
و بوي ش��عر دارد و متفاوت
اس��ت .به كالس اول متوسطه
ك��ه رفتم يك روز ب��رادر بزرگ
ترم به شوخي به من گفت:
«اي��ن مزخرف��ات

چيس��ت مينويس��ي؟» و البته مرا تشويق
كرد ش��عرم را در مجله چاپ كنم .مجلهاي
به اس��م «صبح امروز» در شهرمان منتشر
ميشد كه صفحهاي متعلق به آثار شاعران
تازه كار و صفح��ه ديگري براي هنرمندان
ش��ناخته شده داش��ت .من هم يك رباعي
فرس��تادم15 .س��اله ب��ودم و ب��ه «وف��اي
لنگرودي» تخلص ميكردم .بعد از ارس��ال
ش��عر2 ،هفته بعد در مجل��ه جوابي با اين
مضمون نوش��تند« :آقاي كري��م رجبزاده،
وف��اي لنگرودي ،دوبيتي ش��ما وصله خوبي
ب��راي صفحه آثار دوس��تان اس��ت .از آن در
ش��مارههاي آينده اس��تفاده خواهد شد».اما
بعد از يكماه ،ش��عرم چاپ نش��د؛ برادرم با
من شوخي ميكرد و سربه سرم ميگذاشت.
بعد از مدتي كه از انتش��ار شعرم نااميد شده
بودم همس��ايهاي داشتيم كه در سال1342
مجموعه ش��عر نيمايياش چاپ ش��ده بود؛
يك روز يكي از دوس��تان مرا ب��ه او معرفي
كرد و به من گفت« :ش��عر شما منتشر شده
اس��ت» شعر اين فرد در صفحه آثار دوستان
و ش��عر من در صفحه ش��اعران ش��ناخته
ش��ده در كنار شعرهاي ش��فيعي كدكني و
شهريار چاپ ش��ده بود .حس بسيار خوبي
داشتم .با ذوق و ش��وق چند مجله خريدم
و ب��ه برادرم نش��ان دادم؛ او هم يك كتاب
«صائبتبري��زي»براي��مجاي��زهخري��د.
عبور از مسيرهاي سنگالخي
همزم��ان ب��ا انتش��ار ش��عرم در مجل��ه،
برنام��هاي ب��ا عن��وان «نغمهه��ا و ترانههاي
محل��ي» در «رادي��و ايران» پخش ميش��د
كه ش��عرهاي گيلگي در آن خوانده ميشد.
من هم شعر گيلگي س��رودم و به آن برنامه
فرستادم و پخش شد .اين روند تا سال1348
كه شمال بودم ادامه يافت و شعرهاي من در
اين برنامه خوانده ميش��د .انتشار شعرهايم
در مطبوعات و راديو باعث ش��د كه با عالقه،
مس��ير س��نگالخي دنياي ش��اعري را طي
كن��م و تا امروز پيش آي��م .يك مرتبه وقتي
دوبيتيام در مجله منتش��ر ش��د يك نفر از
مس��جد سليمان نامه نوش��ته بود كه پدرش
شب عروسياش فوت كرده بود اما با خواندن
دوبيتي من به آرامش رسيده است.
انتشار كتابهاي مختلف
س��ال 1348با خانوادهام به تهران آمديم.
ابتدا براي سربازي به شيراز و بعد غربکشور
وقتي دختر منبع الهام شعر
پدر ميشود

از پروانه و پرستو
كوچك ميشوند
كوچكتر از تو
به خاطر تو
يكي به شكل عروسك درميآيد
ديگري به هيئت اسب
خانه را
به اشتياق تو تاخت ميزند
تو دل به بازي نميدهي
و آنان
دست از آرزو برنمي دارند
از پروانه و پرستو پلي ميسازند
بلكه از زمستان بلند بگذري

