
  ايران كانوندر اصفهاني ژاله ادبودي

 ماست هنرمندي يكتاي ي صحنه زندگي

 رود صحنه از و خواند خود ي نغمه هركسي

 جاست به پيوسته صحنه

  !ياد به بسپارند مردم كه نغمه آن خرم

   اصفهانى ژاله بارهدر گفت شود مي چه

 و پرنده چهچه هر رگبار، هر ،بهارى هرغنچه زى،پايي برگ هر در كه شاعر جانى با بود زنى ژاله

  .ديد مي شعر يك قطار حركت در حتا

 ها سال خودش كه تبعيد و هجرت در انسان، ناكامى و رنج در چون بود هم مسئول و مردمى اما

 شعر جامه به ژاله زبان از انسانى تالمات و عواطف ينا همه و همه .ديد مي شعر هم بود  نآ دچار

  .بود مدهآبر دل از زيرا برا، و بود دلنشين كه شعرى. مدندآ يم در

 محبت هميشه من به. داشت خاص محبت و لطف تر جوان شاعران به نسبت و بود مهربان ژاله

 مثل هم تو چون. بينم مى را خودم جوانى تو در من. هستى من دختر مثل تو گفت مي و  داشت

 هم تو. اى داده دامها هم را شعرت كنارش در و اى كرده كار عمر تمام اى، برده رنج تبعيد از من

 شاعران از ديگر چندى به دانم مى  .كنى مى احساس تعهدى شعرت در مردم و اجتماع به نسبت

   .كرد محبت بسيار هم من نسل هم

 و  زيبايي و صفا از سرشار كه اش خانه به وقتى ،بروى ديدارش به كه شد مى خوشحال خيلى

 با را تو و وردآ مى شيرينى و شراب برايت و چرخيد مى دورت به پروانه مثل ميرفتي بود سادگى

   .كرد مي ميهمان هايش سروده خرينآ به دستى گشاده

  .گرفت مي را جديدم شعرهاي سراغ مهربانانه و كودكانه اشتياقي با داشتيم ديداري كه بار هر

  .است بودن زنده و زندگي به او مسري اشتياق است مانده يادم به ژاله از كه چيزي اولين

 و كرد مي نگاه حياط به اش خانه اول ي طبقه  نشيمن اتاق پنجره از اي صميمانه شادماني چه با

  : گفت مي

  "ميزند حرف آدم با انگار بهاري هواي اين. اند داده شكوفه ببين را ها درخت اين"

  "باالتر هنري كردن شاد است هنر بودن شاد": گفت درشعرش كه همانطور



 ما اندوه با عجين ادبيات و فرهنگ در كه خصلتي. مثبت و بود شاد انساني وجودش اعماق در ژاله

 به هميشه. بود داده ادامه كار و تدريس و تحصيل و درس به هم عمر تمام و شود مي يافت كمتر

  :گفت مي من

 ي بچه دو با روسيه در سخت بسيار شرايط در و كردم مي كار هميشه. بودم تو مثل هم من"

  "كردم تكميل را خود دانشگاهي تحصيالت كوچك

 انرژي و انسانيت محبت، بلكه نيست او بودن شاعر فقط ماند خواهد يادم به هميشه ژاله از آنچه

  .داديم كف از را او كه افسوس. شد مي ساطع وجودش از كه است مثبتي

 و شود مي هنرمند وجود از جدا هويتي و شخصيت داراي هنرش كه رسد مي جايي به هنرمند

  .دهد مي ادامه زندگي به همچنان آثارش او، جسماني مرگ از پس

 و دموكراسي و آزادي براي آرزومندانه ي مبارزه و كوچ و مهاجرت به را عمرش ي عمده بخش ژاله

   .كرد ها انسان همه براي بلكه هموطنانش براي تنها نه خوشبختي

 و خرد نور از پر همچنان هايش چشم ديدم بيمارستان در را او كه واپسينش پرواز از پيش روز سه

  .بود نداده دست از هم هنوز را خودش خاص طبعي شوخ و بود محبت

 سيل به را خودم و بدهم كف از توان كه اين ترس از اما. بخوان برايم داري؟ چه جديد شعر گفت

  .آيد نمي يادم االن. نيست العاده فوق تو مثل كه من حافظه جان ژاله: گفتم بسپارم اشك

 به كه ما براي اما جايش .ماند خواهد جاويد و زنده همچنان دوستدارانش خاطره در اما رفت ژاله

  .بود خواهد خالي هميشه بوديم گرفته خو ديدارش

  .پذيرد تحقق روز يك انسانيت و انسان براي ژاله آرزوهاي كه اميد اين با

  شيرين رضويان 
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