
 

 

سال  نیدر چهارم ،یدانشکده فن لیالتحصفارغ نیشعر و ادب کانون مهندس تهیمحفل کم نیچهلم برنامهژهیو

در  ژهیبه عنوان مهمان و یآبادبرجسته استاد محمود دولت سندهیبا حضور نو روزیشعر و ادب، د تهیکم تیفعال

 سندهیتن نوچهل رحسنیام یآقا بجنا ن،یدانشگاه تهران برگزار شد. همچن کیدانشکده مکان یسالن شورا

درباره مرور  ییویدیو شیبرنامه، با نما نیمحفل حضور داشتند. ا نیدر ا یآبادسرشناس و منتقد آثار استاد دولت

اد کانون آغاز شد. سپس، است ریدب یآبادمهندس صالح یهاو صحبت یآبادو آثار محمود دولت یزندگ

بسمل شدن،  قیاز کتاب طر یبخش یکوتاه، به بازخوان یسخنران کی رد شانیهادغدغه انیضمن ب یآباددولت

آثار  یادب گاهیاز جا ،یآباداستاد دولت یهاپس از صحبت زیتن نچهل یچاپ شده، پرداختند. آقا یکه به تازگ

 یآباددرباره آثار دولت ییهارا خواندند. جلسه با پرسش "یآبادمحمود دولت"گفتند و مقدمه کتاب  یآباددولت

و مهندس  یآبادبخش نخست محفل، مهندس صالح انی. در پاافتیتن ادامه چهل یباره با آقا نیو بحث در ا

و  یآبادرا به جناب دولت یهشتادساله فن خیو تار یهزار سال مهندساز کانون، کتاب پنج یندگیمسگرپور به نما

 به صرف افطار دعوت شدند.  همانانیم تاًیکردند و نها میتقد تنچهل

 تاریخ حاضران برگزارکننده موضوع محفل

 شعر و ادب تهیبرنامه محفل چهلم کم ژهیو چهلم

 "یمحمود دولت آباد" یحضور و داستان خوان با
 79 خرداد 5 نفر 54 میثاق قبادی



 

 "طریق بسمل شدن"بخشی از کتاب 

وجود خودم.  یهاجنبه گریاز د کنمیبرائت اعلام م ینعیجنگجو هستم،  کیکه  کنمیم نیبه خودم تلق یوقت

چون فرق  خ؛ی. فقط تارشودیمربوط م خیمگر در آنچه به تار شمیاندینم چیو ادراکم ه میهاپس به خوانده

کشته  شوند،ی. کشته مردیمغزم را بگ یاجازه بدهم قلبم جا دی! پس نبازگاهی... خونرخیهمان... تار کند،ینم

که دچارش مانده است.  یجوان هنوز نوخط را خلاص کنم از عطش مرگبار نیا توانمی! اما... نمنیهم م؛یشویم

است،  نیحضورش بر روحم. سنگ ینیگلوله حرامش کنم، و خودم را خلاص کنم از سنگ کی دهدیقلبم اجازه نم

هست که  ی! چه کسجواب بدهم؟ دیبا ی! به چه کستوانم؟ی. چرا نمتوانمینم اروحم... ام یرو کندیم ینیسنگ

آتش و اضطراب؟! پس اگر  یحلقه نیکه خودم زنده خواهم ماند در ا کندیم نیتضم یبپرسد؟! چه کس

 رباو نیو در ا کنند،ینگاهم م ییهاهستم که چشم نیقی نیخرجش کنم، لابد هنوز دچار ا یاگلوله توانمینم

پسر؟ لال  ی... تو، تو چریدر ضم نمیبیرا م یریتصاو ر،یتصاو ر،ی... و آن تصوشنومیرا م ییصدا ،ییهستم که صدا

 د،یلال شدن؟! چه مرگت شد ناگهان؟! شا ینبود برا یمناسب تیبست که اصلا محل و موقعبن نیدر ا یاشده

در پشت  یاقکه ب نیآن آتش سنگ دی... شادانمیم... چه دیبه مغز... شا رسدیشده و درست نم ظیخونش غل دیشا

 به او وارد کرده باشد... یاآن تپه ناگهان تکانه



 

 نیا ژه،یآزاد پرداختند. علاوه بر مهمانان و یبخش دوم برنامه، همچون روال گذشته، حاضران به شعرخوان در

مسگرپور و مهندس  لیمهندس اسماع ،یآبادکانون مهندس روزبه صالح رهیمد اتیه یاعضا زبانیمحفل م

نجات، و  ریو دکتر ام یاوری یمهندس مهد ،یدکتر محمود محمدطاهر یدانشکده فن دیاسات ،یامحمدرضا کمره

 شعر و ادب بود. تهیکم یو همراهان و اعضا یگان دانشکده فنآموختهو دانش انینفر از دانشجو 45به  کینزد


