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از آن دم که دوستت داشتم..
جهان، از آنچه بود، زیباتر شد!

گل ها روی شانه هایم به خواب می روند!
خورشید بر کف دستانم می چرخد!
و شب، جویبارهایی از نواهاست!

عبدالقادر مكاریا )شــاعر الجزایری(
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   به مزنله آغاز

 | عباس کیارسمتی

ــی  ــی و دوره زندگ ــرایط روح ــه ش ــاوت دارد، ب ــوه ای متف ــی جل ــر خوانش ــعر در ه ــک ش ی
خواننــده اش بســته اســت. رشــد می-کنــد و در کنــار او رنگ به رنــگ می شــود. بــه 
ــدم، امــروز برایــم مفهــوم دیگــری  ــی خوان همیــن دلیــل اســت کــه اشــعاری را کــه در نوجوان
دارنــد. شــعری کــه دیــروز مــا را بــه عــرش می بــرد، ممكــن اســت فــردا کســل کننده 
از کنــارش گذشــتی  یــک شــعر  پیــش در  باشــد. شــاید هــم آنچــه را کــه ســال های 
ــعر  ــا ش ــازه ب ــه ای ت ــر دوره رابط ــت و در ه ــر موقعی ــزد. در ه ــوری برانگی ــو ش ــروز در ت ام
برقــرار می کنیــم. شــعر ماننــد آیینــه ای اســت کــه مــا خــود را در آن بــاز می نگریــم.

در پانــزده یــا شــانزده ســالگی شــیفته کارهــای مهــدی حمیــدی شــیرازی بــودم. اشــعار عاشــقانه 
پرشــورش، سرشــار از انــدوه و فــراق، مــرا بــه خــود می کشــید. پــول نداشــتم کتاب هایــش را 
بخــرم. دوســتم کتابــی از اشــعارش را از اتــاق بــرادرش برداشــت و بــرای ســه شــب و ســه روز بــه 
مــن قــرض داد. واجــب بــود کــه قبل از پایــان این موعــد کتــاب را بازگردانــم تا بــرادرش متوجه 
نشــود. از ایــن فرصــت اســتفاده کــردم و تمــام کتــاب را رونویســی کــردم و بــا ایــن کار اشــعار را 
بــه خاطــر ســپردم. کمــی بعدتــر، شــعرهای حمیــدی شــیرازی گیرایــی اش را برایم از دســت داد. 

مثــل کســی کــه پــس از گذشــت زمــان از خالكوبی هــای رنگ باختــه  بدنــش خســته 
ــت را  ــم آن اهمی ــر برای ــه دیگ ــعاری ک ــم را اش ــه ذهن ــودم ک ــت ب ــم ناراح ــن ه ــود، م می ش
نداشــت پــر شــده اســت. ســال ها بعــد، زمانــی کــه بــرای ســفری بــه لنــدن رفتــه بــودم، دوســتی 
ــا  ــی، ام ــنیده باش ــم نش ــم او را ه ــاید اس ــد: ش ــنا کن ــا کســی آش ــرا ب ــد م ــه می خواه ــت ک گف
ــر  ــه او در نظ ــی ک ــت. کس ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــرا تح ــش م ــه کارهای ــت ک ــاعری اس او ش
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــر خوب ــا فك ــه آی ــردم ک ــنگین ک ــبک س ــود. س ــیرازی ب ــدی ش ــت حمی داش
دیــدن شــاعری بــروم کــه کارهایــش در مــن تــا ایــن انــدازه تشــویش ایجــاد کــرده بــود. دوســتم 
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پافشــاری کــرد و باالخــره حمیــدی شــیرازی را مالقــات کردیــم. در بســتر مــرگ بــود. دوســتم 
بــه او گفــت: دکتــر حمیــدی شــیرازی، مــن امــروز بــا آقــای کیارســتمی بــه دیــدن شــما آمــدم 
کــه اشــعار شــما را از حفــظ اســت. دلتــان می خواهــد چنــد شــعرتان را اینجــا بخواند؟حمیــدی 
شــیرازی اســتقبال کــرد و پــس از اینكــه شــروع بــه خوانــدن اشــعارش کردم اشــک از چشــمانش 
ســرازیر شــد. دوســت مــن هــم بــه گریــه افتــاد. حتــی احساســات خــودم هــم بــه هنــگام خوانــدن 
اشــعار برانگیختــه شــد، پــس از ایــن همــه ســال کــه ســعی کــرده بــودم آنهــا را از ذهنــم بزدایــم.

ــت.  ــده نیس ــم بی فای ــی ه ــن خیل ــی م ــه جادوی ــن حافظ ــه ای ــدم ک ــه ش ــه متوج در آن لحظ
ــه  ــعارش را ب ــودم. اش ــرده ب ــف ک ــا را کش ــاره آنه ــیرازی، دوب ــدی ش ــعار حمی ــدن اش ــا خوان ب
ــه  ــبت ب ــاتم نس ــیدم. احساس ــا رس ــازه ای از آنه ــت ت ــه برداش ــم ب ــودم ه ــدم و خ او بازگردان
ــر از ایــن نمی توانســت باشــد. ــه اشــعار او. غی ــود و همینطــور نســبت ب ــر کــرده ب زندگــی تغیی

برخــالف غــرب، کــه در آن شــعر قلمــرو خــواص اســت، در ایــران کســی کــه ســواد چندانی هم 
نــدارد شــعرهای زیادی را به ســینه ســپرده، ایران کشــوری اســت کــه در آن به زیارت قبور شــعرا 
می رویــم و در آن برنامه هایــی در تلویزیــون وجــود دارد کــه فقــط بــه پخــش شــعر مشــغول 
اســت. مادربزرگــم هــرگاه می خواســت ُغــر بزنــد یــا عشــق خــود را بــه چیــزی نشــان دهــد، از 
شــعر اســتفاده می کــرد. آدم هــای ســاده در ایــران هــم بــرای خودشــان معرفتــی غنایــی دارنــد. 
ــی کار شــود. ــد جانشــین کاســتی های فن ــرای یــک فیلمســاز غنیمــت اســت و می توان ــن ب ای
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روز شــنبه میــان دو نمــاز، بارانكــی ُخردُخــرد می باریــد؛ چندان 
کــه زمیــن را اندکــی تــر می کــرد و گروهــی از گلــه داران در 
بســتر رود غزنیــن فــرود آمــده و گاوهــا را آن جــا نگــه داشــته 
بودنــد. هرچــه گفتنــد از آن جــا برخیزیــد کــه در رهگــذِر ســیل 
ــد.  ــر ش ــاران قوی ت ــا ب ــد ت ــان نمی بردن ــت، فرم ــدن خطاس مان
ــای دیوارهایــی  ــه پ ــه برخاســتند و خویشــتن را ب پــس، کاهالن
افكندنــد کــه بــه کــوی آهنگــران پیوســته اســت و پناهگاهــی 
ــر آن  ــد. و ب ــود، امــا آرامیدن ــد کــه آن هــم خطــا ب پیــدا کردن
جانــب رود کــه ســوی افغــان شــال اســت، در میــان آن درختان 
تا آن دیوارهای آســیا، بســیار اســتران ســلطانی بســته و آخورها 
را کنــار هــم ســاخته و چادرهــا برپــا کــرده و بی خیــال نشســته 
ــد. ــیل بودن ــذِر س ــه در راه گ ــود؛ ک ــا ب ــم خط ــد. آن ه بودن

پــِل بامیــان در آن روزگار این چنیــن نبــود بــل کــه پلــی 
بــود قــوی بــا ســتون های اســتوار و پشــتوانه های نیرومنــد، 
اندکــی کوتــاه، و بــر آن دو ردیــف دکان در برابــر یكدیگــر؛ 
ــه ی  ــاه شــد، عبوی ــون اســت. و چــون از ســیل تب چنان کــه اکن
ــرزدش -  ــدا بیام ــوکار - خ ــای نیك ــرد پارس ــازرگان، آن م ب
ــه ایــن نیكویــی و زیبایــی،  چنیــن پلــی ســاخت؛ یــک دهنــه ب
و اثــِر نیكــو ماندنــی اســت و از مــردم چنیــن چیزهــا می مانــد.

ــاد  ــه ی ــدش را ب ــه همانن ــد ک ــان ش ــینگاهان چن ــاران در پس ب
ــد  ــته می باری ــن پیوس ــاز خفت ــس از نم ــری پ ــا دی ــتند و ت نداش
ــران کهــن  و پاســی از شــب گذشــته، ســیلی در رســید کــه پی
اقــرار کردنــد چنیــن ســیلی را بــه یــاد نمی آرنــد. و بــا درختــان 

 بارانکی 
که سیل شد
از تاریخ بهیقی
به روایت  |محمدرضا مرعیش پور
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بســیاری کــه از بیــخ برَکنــده و بــا خــود مــی آورد، ناگهــان ســر 
رســید. گلــه داران َجســتند و جــان بــه در بردند و نیز اســترداران. 
ــل رســید و گــذر  ــه پ ــود و ب و ســیل گاوان و اســتران را در رب
ــه ممكــن می شــد کــه آن همــه ِگل والی و  ــود. چگون ــگ ب تن
درخــت و چارپــا یكبــاره بتواننــد بگذرنــد؟ و دهانــه بســته شــد؛ 
چنان کــه آب راهِ گــذر نداشــت و بــر روی پــل افتــاد و دنبالــه ی 
ســیل، همچــون لشــكر آشــفته، از راه می رســید و آب از بســتر 
رودخانــه بــاال زد و در بازارهــا روان شــد و بــه بــازار صرافــان 
رســید و خســارت های بســیار بــه بــار آورد، و بزرگ تریــن 
هنــرش ایــن کــه پــل را بــا دکان هــا از جــا برکنــد و راه خــود 
را دریافــت و کاروانســراهای زیــادی را کــه در راهــش بودنــد 
ویــران کــرد و بازارهــا همــه از بیــن رفتنــد و آب تــا زیــِر 
بــاروِی قلعــه آمــد؛ چنان کــه در قدیــم و پیــش از روزگار 
ــردم  ــه م ــدان ب ــزرگ چن ــیل ب ــن س ــود. و ای ــث ب ــوب لی یعق
ــای اش  ــِس اندازه ه ــابگری از پ ــچ حس ــه هی ــاند ک ــان رس زی
ــا  ــه تماش ــوی رود ب ــردم در دو س ــر روز، م ــد. و دیگ برنمی آی
ــاد. ــا افت ــیل از پ ــده س ــر نمان ــه ظه ــزی ب ــد و چی ــتاده بودن ایس
مدتــی پــل نبــود و مردمــان به ســختی از ایــن کرانــه ی رود بــه 
آن کرانــه و از آن بــه ایــن می آمدنــد تــا آن گاه کــه بــاز پل هــا 
ــی مــورد اعتمــاد شــنیدم کــه پــس از  ــد زابل ســاختند. و از چن
فرونشســتن ســیل، مردمــان زر و ســیم و جامــه ی تباه شــده 
ــزرگ و  ــزد ب ــود. و ای ــده ب ــا افكن ــیل آن ج ــه س ــد ک می یافتن
بــه بی چیــزان رســید.  نعمتــی  بدانــد چــه  توانــا می توانــد 
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ی  داستان های تصویر
 | عباس گودرزی
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 | فهیمه عسگری سرور
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 | عباس گودرزی
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 | محمد کارگر

 | علیرضا ذاکری
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 | طاهر شعبانی
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 | سجاد جعفری

 | طاهر شعبانی
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 | محمدعلی خلجی
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 | محمد کارگر

 | عباس گودرزی
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 | عباس گودرزی
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کسینه شدن با کتاب درمانی   وا
 | آیدی�ن پورخامنه

ــه  ــكالتی مواج ــا مش ــره ب ــی روزم ــت در زندگ ــن اس ــانی ممك ــر انس ه
شــود کــه بــه تنهایــی از پــس حــل آن برنیایــد، اغلــب خانــواده و جمــع 
دوســتان کمــک معنــاداری در حــل مشــكالت دارنــد، امــا گاهــی 
ــک  ــه پزش ــد و ب ــاز دارن ــكان نی ــتان و نزدی ــز دوس ــری ج ــه نظ ــراد ب اف
روش هایــی  از  یكــی  کتاب درمانــی  می کننــد.  مراجعــه  روانشــناس 
ــن  ــد، ای ــک می کن ــخت کم ــذر از دوره س ــان در گ ــه انس ــه ب ــت ک اس
ــار دوســت خــوب بشــر، کتــاب، بــه کمــک او بــرای حــل مشــكالت  ب
روان می آیــد. در ایــن مجموعــه بــا 15 عصب شــناس، روان شــناس 
و مشــاور دربــاره اســتفاده از کتــاب در فراشــد درمــان پرســیدیم.

 
آیــا در شــعر و ادب پارســی کتــاب خاصــی هســت  کــه بــرای برگشــت حــال 

خــوب بــه کســی بشــود پیشــنهاد داد؟
ی بخواهــد یــا  آیــا تاکنــون مراجعه کننــده ای داشــته اید کــه چنــن چــز

ــید؟ ــی را داده باش ــۀ کتاب ــنهاد مطالع ــه او پیش ــان  ب ــما خودت ش
عنوان کتاب، نویسنده  یا شاعر آن چه بود؟

عکس العمل مراجعه کننده  پس از مطالعۀ کتاب چه بود؟
آیــا خودتــان ایــن تجربــه را داشــته ایــد کــه بــا مطالعــۀ کتابــی خــاص، حــال 

ی پیــدا کنیــد؟ٌ  بهــر
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استعاره می تواند راه میان بری باشد
بهروز بیرشک، روانشناس

ــک  ــد کم ــر می توان ــات و هن ــعار، ادبی ــتفاده از اش ــاله اس مس
ــاله ای  ــا مس ــد. م ــن باش ــا مراجعی ــا ب ــاط م ــرای ارتب ــیاری ب بس
تحــت عنــوان اســتعاره درمانــی داریــم. افــرادی کــه از اســتعاره 
اســتفاده می کننــد چقــد می تواننــد در بیــان از اســتعاره اســتفاده 
ــر  ــده از نظ ــه کنن ــه مراجع ــه اینك ــردد ب ــاز می گ ــن ب ــد. ای کنن
ــتعاره را  ــه اس ــد ک ــدی باش ــات در ح ــی و معلوم ــره هوش به
می توانــد  باشــد،  میان بــری  راه  می توانــد  اســتعاره  بگیــرد. 
ــد  ــیله آن بتوان ــه وس ــک ب ــد و پزش ــده باش ــک کنن ــیار کم بس
بازگــو  فــرد  بــه  را  مســاله  ملموس تــر  و  راحت تــر  بســیار 
کــرد. همیــن مســاله را بــا دانشــجویانم در کالس هایــم داشــتم 
برایشــان  می کــردم.  مطــرح  را  روان درمانــی  نظریه هــای  و 
توضیــح مــی دادم کــه می تــوان همــان نظریــه را بــا اســتفاده از 
ادبیــات بیــان کــرد؛ ماننــد چیــزی کــه دربــاره همدلــی داریــد 
ــر  ــان شــود و ملموس ت ــت بی ــک بی ــد در ی ــدر می توان کــه چق
ویژگی هــای  کــردن  مطــرح  دربــاره  کــه  جایــی  باشــد، 
فرهنگــی خــود داریــم خیلــی کمــک کننــده اســت. بــه جــای 
اینكــه بخواهیــم دربــاره مكاتــب دیگــر کشــورها بــا مراجعیــن 
ــد.  ــده باش ــک کنن ــد کم ــاله می توان ــن مس ــم ای ــت کنی صحب
یاری رســان  کــه  افــرادی  تمــام  و  روانشناســان  هرچقــدر 
ــی  ــائل فرهنگ ــی و مس ــای فرهنگ ــا ویژگی ه ــتند، ب ــال هس فع
ــن مســاله موجــب  ــاط باشــند ای ــی و مســائل روز در ارتب و ادب
ــا مراجعشــان می شــود و خیلــی خــوب  ــاط آنهــا ب تســهیل ارتب
می توانــد ارتبــاط را برقــرار کنــد تــا آنهــا هــم احســاس کننــد 
ــر  ــن درمانگ ــد بی ــاط می توان ــن ارتب ــوند و ای ــه درک می ش ک
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــاله ای ــد. مس ــان باش ــن یاری رس و مراجعی
ــا ادبیــات ارتبــاط داشــته باشــید گاهــی اشــعاری هســتند کــه  ب
ــتعاره  ــه اس ــی در زمین ــد کتاب ــان دهن ــوم را نش ــد مفه می توانن
ــد و  ــرح می کن ــتعاره را مط ــه اس ــت ک ــی اس ــتعاره درمان و اس
ــتعاره هایی  ــم از اس ــا بتوانی ــه م ــد ک ــک می کن ــن کم همچنی
اســتفاده کنیــم.  زمــان الزم  در  اســت  فرهنگمــان  در  کــه 
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در پروســه درمــان ابــزاری کــه بــرای مراجــع اســتفاده می شــود بیــان و زبــان و در فــرم شــفاهی 
اســت. ارتبــاط زبانــی و کالمــی دو طرفــه اســت کــه در آن فــردی می نشــیند و مشــكالت خــود 
ــا اطالعــات و تجربیاتــی کــه دارد، ســعی می کنــد در راســتای  ــان می کنــد و فــرد دیگــر ب را بی
رهایــی از مشــكالت روانــی بــه ســمت ســالمتی کمــک کنــد. کتــاب و نوشــتار کتبــی اســت و 
فــرد بایــد بخوانــد درحالــی کــه ابتــدا هــر دو طــف بایــد یكدیگــر را بشــنوند و دقــت کننــد تــا 
یكدیگــر را بفهمنــد. بایــد زبــان قابــل فهــم باشــد، یعنــی بــرای افــرادی کــه زبــان دوم دارنــد مــا 
ــد  ــده بای ــاوت اســت و گیرن ــتار متف ــردازم. نوش ــه آن نمی پ ــم کــه ب پروســه خای دیگــری داری
ســواد داشــته باشــد و درمانگــری کــه ازکتــاب اســتفاده می کنــد بایــد تجربــه و بــا کتاب آشــنایی 
داشته باشــد. بــرای کتابــی کــه معرفــی می کنــد، ابتــدا محتــوای کتــاب خیلــی مهــم اســت، دوم 
ایــن اســت کــه آیــا فــرد فعــال یــا منفعــل اســت. مراجعــان ایرانــی اکثــرا منفعــل هســتند، نســخه 
ــا تمرکــز و فعــال بخواننــد و پردازنــش اطالعــات  و راهــكار می خواهنــد؛ امــا کتــاب را بایــد ب
کننــد و قــرار نیســت کــه فــرد داســتان بخوانــد. ایــن رونــد بایــد روی مشــكالت فــرد تاثیرگــذار 
ــه  ــی ارائ ــوان bibliotherapy یعنــی کتــاب درمان ــا عن باشــد. مــن ســال ها قبــل، برنامــه ای ب
دادم. دانشــجویان روی افــرادی کــه افســردگی داشــتند بــا دقــت کار کردنــد و نشــان دادیــم کــه 
ــن روش  ــا از ای ــت دارد. امریكایی ه ــر مثب ــم افســردگی تاثی ــی روی کاهــش عالئ ــاب درمان کت
در شــرایط بحرانــی خیلــی اســتفاده کــرده انــد، آنهــا کتاب درمانگــر دارنــد. مــن روی موســیقی 
ــیقی در  ــرد موس ــا کارب ــه ب ــد ک ــوزه دارن ــن ح ــاص ای ــر خ ــم درمانگ ــا ه ــردم، آنه ــم کار ک ه
بهداشــت درمــان آشــنا اســت. یكــی از ابــزار بــرای درمــان می توانــد کتــاب باشــد. بــرای ایــن 
کار کلكســیونی از کتاب هــا بایــد وجــود داشــته باشــد کــه نســبت بــه ســن و موقعیــت اجتماعــی 
ــد و  ــر می کن ــاری اث ــر بیم ــه دارو ب ــه ک ــد. همانگون ــب باش ــال مناس ــده کام ــخصیت گیرن و ش
عــوارض جانبــی دارد، کتــاب هــم می توانــد عــوارض جانبــی داشــته باشــد. ایــن نكتــه مهمــی 
اســت کــه روان درمانگــر و روانشــناس در ایــن مــورد هــم بایــد عالئــم بالینــی مراجــع خــود را 
دقیــق بدانــد تــا بــا توجــه بــه مشــكالت و ویژگی هــای او قــرادداد ببنــدد، مثــال بگویــد تــا جلســه 

 کتاب ممکن است
 عوارض جانبی داشته باشد

| حسن عشایری، عصب  روانشنایس
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بعــد نــه تنهــا کتــاب را بخوانــد، بلكــه نظــر خــود فــرد هــم بایــد بــه بیــان شــود، کــه چــه اثــری 
گذاشــته و از کتــاب چطــور اســتفاده کــرده اســت و ایــن بــه نوعــی پژوهــش بــرای روان درمانگر 
اســت کــه مــورد بــه مــورد فــرق می کنــد. بــه اینهــا مطالعــات مــوردی می گوینــد کــه بــه عنــوان 
ــه عنــوان مقالــه منتشــر کنــد. غیــر ازایــن مراجــع ممكــن  ــا رازداری می توانــد ب تجربــه علمــی ب
اســت تعــارف کنــد و ممكــن اســت بــه دلیــل خــود بیمــاری، مراجــع نتوانــد بــه خوبی مشــكالت 
را اعــالم کنــد. در ایــن پروســه قــرار اســت بینــش فــرد تغییرکنــد و قرار نیســت کــه مســاله او حل 
شــود. وظیفــه رواندرمانگــر ایــن اســت کــه بینــش فــرد را تغییــر دهــد، چــون کتــاب می توانــد 
ــه ای از  ــه در صحن ــرادی ک ــد اف ــد. بودن ــون کن ــا را دگرگ ــرده و آنه ــاال ب ــراد را ب ــی اف آگاه
تئاتــر دگرگــون شــده انــد. بــه مســاله رفتــار درمانــی شــناختی رســیده ایــم و ایــن روان درمانــی 
معمولــی نیســت، در رفتــار درمانــی شــناختی ذهــن فــرد کیفیــت باالیــی پیــدا می کنــد و 
ــد.  ــده باش ــرای آین ــدن ب ــینه ش ــائل و واکس ــه مس ــک ب ــان، کم ــرای درم ــزاری ب ــد اب می توان
بــرای آســتفاده  فرصــت الزم  پزشــكان  امــا  ایــم  داده  انجــام  ترجمه هــای  ام.اس  دربــاره 
قــرار می دادیــم  بیمــاران  اختیــار  را در  ایــن جــزوه  مــا  ندارنــد. زمانــی کــه  را  آنهــا  از 
حالــت روشــنگری دارد. ایــن بروشــورها بایــد بــه حالــت کتابچــه در دســترس درمانگــر 
کــه  اســت  ایــن  مــن  دانشــگاهی  و  علمــی  پیشــنهاد  اســت.  مهــم  خیلــی  ایــن  باشــد 
و  تاریخچــه  چیســت.   bibliotherapy کــه  بداننــد  تــا  ببیننــد  دوره  رواندرمانگــران 
بــا  را  اســت کــه کتــاب  کننــده  مراجعــه  دیگــر همــكاری  مســاله  عالئــم آن چیســت. 
آگاهــی و توجــه بخوانــد، تحلیــل کنــد و بنویســد تــا بتــوان دربــاره آن صحبــت کــرد. 
در ایــن زمینــه در دانشــكده توانبخشــی محفــل کتابخوانــی داشــتیم کــه دانشــجویان کتاب هایــی 
)جــز کتاب هــای درســی( را انتخــاب می کردنــد و در مســائل رویارویــی بــا اســترس اجتماعــی 
کتاب هایــی مطالعــه شــد. حتــی در انجمــن حمایــت از کــودکان حســن قاضی مــرادی )نویســنده( 
را دعــوت کردیــم تــا دربــاره کتابــش صحبــت کنــد. فكــر می کنــم وظیفــه رواندرمانــی 
در آینــده فراتــر از صحبــت و نســخه خواهــد بــود. از کتاب هــای قاضی مــرادی می تــوان 
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ــدارم، چــون شــواهد  ــادی ن ــدان اعتق ــی bibliotherapy چن ــاب درمان ــه کت ــن ب راســتش م
زیــادی بــه نفــع آن وجــود نــدارد. کتــاب درمانــی بــر ایــن فــرض مبتنــی اســت کــه افــراد اگــر 
ــی کــه ایــن فــرض غلطــی اســت  ــد، اختــالالت شــان برطــرف می شــود، در حال آمــوزش ببینن
ــه  آن دســته از متخصصــان ســالمت روان  ــی اســت ب ــه نادرســتی آن کاف ــردن ب ــی ب ــرای پ و ب
ــان  ــه خودش ــد ک ــه کنی ــی( توج ــددکار اجتماع ــاور، و م ــی، مش ــناس بالین ــک، روانش )روانپزش
هــم بــا وجــود تخصــص در ایــن زمینــه، دچــار افســردگی، اضطــراب، یــا وســواس انــد. یعنــی 
ــع  ــه در واق ــد ک ــود دارن ــا وج ــی کتاب ه ــا برخ ــد، ام ــان نمی کن ــی را درم ــش کس ــرِف دان ِص
 cognitive درمــان انــد.در چارچــوب نــوع خاصــی از درمــان کــه درمــان رفتــاری - شــناختی
behavioral therapy )CBT( نــام دارد، خوشــبختانه دو کتــاب در زبــان فارســی وجــود 
ــال  ــی  از ح ــم: یك ــز می کن ــردگی تجوی ــار  افس ــراد دچ ــی اف ــه برخ ــا را ب ــن آنه ــه م دارد ک
ــز   ــه حــال خــوب  و دیگــری  عــزت نفــس در ده گام  اســت. هــر دو نوشــته  اریــک برن ــد ب ب
ــی ترجمــۀ قراچــه داغــی اســت و دومــی را  ــاری - شــناختی اســت. اول ــان رفت ــزرگان درم از ب
همــكارم، دکتــر اشــرف کربالیــی نــوری، کاردرمانگــر و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم 
بهزیســتی و توانبخشــی ترجمــه کــرده انــد. هــر دو کتــاب مثــل جلســات ایــن نــوع درمــان حــاوی 
ــد.  ــوری را بگیرن ــان حض ــای درم ــد ج ــدودی می توانن ــا ح ــد و ت ــی ان ــا و تمرین های آموزش ه
ــاز  ــد و ب ــده ان ــته ش ــردگی نوش ــام افس ــواع و اقس ــار ان ــراد دچ ــوم اف ــرای عم ــا ب ــه کتاب ه البت
ــای  ــن از محدودیت ه ــت و ای ــر نیس ــا امكان پذی ــا آنه ــع ب ــات مراج ــه اختصاص ــه ب ــم توج ه
ــه مراجعــان معرفــی می کنــم، کتــاب  ازدواج  کتــاب درمانــی اســت. ســومین کتابــی کــه گاه ب
ــه  ــت ک ــاب اس ــه انتخ ــی و نظری ــت درمان ــذار واقعی ــر بنیان گ ــام گلَِس ــته ویلی ــت  نوش بی شكس
یكــی از شــاگردان مســتقیم ایشــان، یعنــی دکتــر علــی صاحبــی ترجمــه کــرده انــد. ایــن کتــاب 
را هــم بــه زوج هایــی کــه اختــالل روانپزشــكی ندارنــد و فقــط بــا هــم بــه اختــالف برخــورده اند، 
ــرای  ــرای درمــان، بلكــه ب ــه ب ــه ام. چهارمیــن کتــاب را ن توصیــه می کنــم و نتایــج خوبــی گرفت
زندگــی بــه برخــی مراجعــان توصیــه می کنــم و البتــه درمــان الزم را هــم در کنــارش برایشــان 

 به کتاب درمانی 
اعتقاد چندانی ندارم

|حسن رفیعی، روانشناس
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ــوم، روانپزشــک و رواندرمانگــر  ــن یال ــر اروی ــی نیچــه گریســت ، اث انجــام می دهــم و آن  وقت
ــد. ــب، ترجمــه کــرده ان ــر ســپیده حبی برجســته وجودگراســت کــه همــكار روانپزشــكم، دکت
ــه  ــی ب ــا  کــه از کتاب ــام یــک فیلــم را هــم بیفزایــم:  ذهــن زیب ــر ایــن فهرســت ن دوســت دارم ب
همیــن نــام، نوشــتۀ  ســیلویا نََســر  اقتبــاس شــده. کتــاب بــه فارســی ترجمــه نشــده، امــا  فیلــم آن 
بــه فارســی برگــردان شــده اســت. زمانــی کــه درس بازتوانــی روانپزشــكی در دانشــگاه داشــتم، 
ــه فارســی هــم برگــردان  ــوز ب ــم را - کــه ســال های نخســت هن ــن فیل ــار جلســه اول، ای در چه
نشــده بــود - بــرای دانشــجوها نشــان مــی دادم و  بــا کمــک آن دو چیــز را بــه آنهــا می آموختــم: 
یكــی برخــی عالئــم روان گســیختگی )اســكیزوفرنی( را بــه آنهــا نشــان مــی دادم و دومــی کــه 
ــود، ذهنیــت آنهــا از فــرد دچــار اختــالل روان گســیختگی را اصــالح می کــردم.  ــر هــم ب مهمت
غالــب دانشــجویان، مثــل اکثــر مــردم، ایــن بیمــاری را پایــان زندگــی فــرد مبتــال می داننــد و ایــن 
ــم - کــه  ــن فیل ــد. ای ــی او بدهن ــه بازتوان ــا نمی گــذارد کــه دل ب ــرای آنه ــزه ای ب ــدگاه، انگی دی
ــه آنهــا نشــان می دهــد کــه  ــه طــور عینــی ب ــه از زندگــی واقعــی  جــان نــش  اســت - ب برگرفت
ــه  ــن کار ک ــرد! و ای ــم بگی ــل ه ــزه نوب ــد و جای ــیختگی باش ــار روان گس ــی دچ ــود کس ــی ش م
ــی اســت کــه  ــام دارد، یكــی از خوشــایندترین بهره های ــی destigmatization ن انگ زدای
ــت. ــكی داش ــالالت روانپزش ــار اخت ــراد دچ ــی اف ــت زندگ ــود کیفی ــرای بهب ــود ب ــر می ش از هن
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از  تــوان   ادبیــات صحبــت مــي شــود مــي  از  وقتــي 
ــرار داد و یكــي  ــورد بررســي ق ــاي مختلفــي آن را م زوای
از آن مــوارد درمــان اســت و فــرد بِنـَـا بــر حــس و حــال و 
وضعیــت روحــي خــود گاه بــه ســمت شــعر  جــذب مــي 
شــدو گاه قصــه و رمــان ، گاه کتــب روانشناســي و یــا٠٠٠
 امــا انچــه خــود بــه کــرات تجربــه کــرده و بــه دوســتاني 
ــاس  ــي و ی ــار خمودگ ــان دچ ــه اي از زم ــه در بره نیزک
شــده انــد توصیــه کــرده ام و نتیجــه خــوش آینــدي نیــز در 
پــي داشــته خوانــش شــاهنامه حكیــم ابوالقاســم فردوســي 
اســت. البتــه خوانــش بــا صــداي بلنــد و همانگونــه کــه معنا 
طلــب مــي کنــد بــا حــس الزم و بیشــتر مواقــع بــا حالتــي 
حماســي. زیــرا خوانشــي چنیــن گویــي فــرد خودخواســته 
ــتي و  ــف و سس ــد ضع ــي ده ــان م ــش فرم ــن خوی ــه ذه ب
بــه ویــژه افســردگي را از خــود دور کــرده و چــون نقالــي 
کــه خــود اجــرا کننــده ،شــنونده و بیننــده اســت از شــعر 
ــه توانمنــدي هــاي خــود نیــز پــي  ــرده و ب و اجــرا لــذت ب
ببــرد. البتــه بــراي چنیــن خوانشــي الزم نیســت  داراي 
مهــارت یــک نقــال حرفــه اي باشــیم چــون هــدف اجــراي 
ــدف  ــدف ه ــه ه ــت بلك ــري نیس ــد هن ــا نق ــه ی هنرمندان
ــیوه  ــس ش ــت پ ــوب اس ــال خ ــه ح ــان و رســیدن ب درم
ــت.  ــگان اس ــراي هم ــه ب ــل تجرب ــد و قاب ــیار کارام اي بس

با نقالی می توان به لذت ادیب رسید
|میترا  خواجه ییان، بازیگر
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پیشهاد مطالعه به عنوان تفریح سامل 
|محسن فاطمی، روانشناس

68 تالیــف دارم کــه در زمــان الزم مراجعین را بــه تالیفات خود 
ــتر  ــالق بیش ــی و ط ــیب های اجتماع ــم، در آس ــاع می دهی ارج
ــدی  ــت جل ــرداری هف ــی و همس ــبک زندگ ــای س مجموعه ه
ــوان  ــه عن ــه ب ــم ک ــنهاد می دهی ــدگان پیش ــه کنن ــه مراجع را ب
پژوهــش برتــر چاپ شــده اســت. معمــوال افــراد را بــرای درمان 
ــی را  ــه درمان ــوال مطالع ــم و معم ــی می کنی ــالالت راهنمای اخت
ــر  ــم. ب ــی می کنی ــح ســالم معرف ــوان تفری ــه عن ــرای بیمــاران ب ب
اســاس شــرایط احــوال افــراد، کتاب هایــی را بــه آنهــا معرفــی 
می کنیــم کــه روی روحیــه آنهــا تاثیرگــذار باشــد و باعــث بــاال 
رفتــن دانــش و آگاهــی افــراد در اختــالل خــاص خــود شــود. 
بــرای مثــال اگــر فــردی افســردگی دارد کتابــی را بــه او معرفــی 
می کنیــم کــه بتوانــد اطالعــات اولیــه را در زمینــه افســردگی و 
آشــنایی بــا ایــن اختــالل بــه او دهــد؛ امــا معمــوال متناســب بــا 
ــا االن  ــم ت ــی می کین ــه او معرف ــاب خــاص ب شــرایط بیمــار کت
ــه بیمــاران رمــان پیشــنهاد نــدارم و علــت خــاص دارد چــون  ب
ــد، کســانی هســتند کــه  ــه می کنن ــرادی کــه مراجع معمــوال اف
ــط  ــرا دارای رواب ــا اکث ــد و رمان ه ــترس دارن ــردگی و اس افس
عشــقی هســتند بــرای بیمــاران افســرده می توانــد موجــب 
ــی  ــم معرف ــان ه ــی رم ــه برخ ــه ب ــود. البت ــالل ش ــدید اخت تش
می شــود امــا ایــن رونــد بــه نحــوی اســت کــه رمان هــای 
بررســی شــده بــه افــراد پیشــنهاد می شــود و نــه هــر رمانــی کــه 
خــود بخواهــد؛ تــا بطــور نظام منــد بتوانــد در درمــان فــرد مفیــد 
ــی از شــعر بیشــتر از  باشــد. ســعی می کنیــم در کارهــای درمان
رمــان اســتفاده کنیــم بــرای اینكــه در رمان هــا بیشــتر جلوه هــای 
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ی  هنوز هم سپهر
 هنوز هم طعم گیالس
 | اسکندر صالحی

ــر  ــاره بهت ــا حــال خــوب خــود چــه باشــد. امــا پیــش از تأمــل درین ب ــرای چــه کســی و ت ــا ب  ت
ــه موضــوع بحــث بیفزاییــم  ــه ســینما، را هــم ب شــاید ایــن باشــد کــه هنرهــای دیگــر، و از جمل
و ســپس ایــن را بپرســیم کــه اساســاً چــرا  حــال خــوب  بــرای مــا بــه مســأله تبدیــل شــده اســت. 
ــه شكســتن دســتۀ بیلــش  ــا ب ــبار کــردن باغــش را رهــا می کنــد ت ــا مثــل کشــاورزی کــه اِس آی
بیندیشــد کــه چــاره اش کنــد مــا نیــز ناگزیــر شــده ایم بــه ایــن کــه از خللــی کــه پیــش آمــده از 
عــادِی زندگــی خــود دســت بكشــیم و به چاره جویــی در آن درنــگ کنیــم؟ به عبارتــی، آیــا 
حــال مــادران و پــدران مــا نسل اندرنســل خــوب بوده ســت تا-کنــون و تــازه اکنــون رشــتۀ ایــن 
ــاه اش واداشــته شــده ایم؟  ــه اندیشــیدِن درب ــی ب ــا به چاره جوی ــان قطــع شده ســت کــه م جری
ــتن  ــأله و فروکاس ــردن مس ــاده-مبتذل ک ــن، س ــیدن گفت ــیدن اندیش ــه پرس ــاید این گون ــا ش ام
ــت. از  ــگاه هس ــن ن ــر ای ــیاری ب ــی بس ــه نقض های ــد. ک ــه باش ــتالژی ای خام دالن ــه نوس آن ب
ــا  ــت و .... آی ــوم، مل ــه، ق ــه، قبیل ــدان، طایف ــواده، خان ــع خان ــود در جم ــردن خ ــم ک ــه گ جمل
ــه آن آگاهــی  ــا گاه ب ــدران م ــادران و پ ــوده اســت کــه م ــای ای نب ــالِل تنه ــر م ــی ب چاره جوی
ــی  ــگام مریض ــا در هن ــتا ی ــه ای دور از روس ــِی ِدرو در مزرع ــگام تنهای ــاًل هن ــد، مث می یافته ان
یــا اندیشــیدن بــه مــرگ، و آگاهانــه بــا گــم کــردِن خــود در جمــع از اندیشــیدِن بــه آن 
می گریخته انــد؟ و یــا آیــا کار ســخت روزانــه و بــه افســانه و طنــز و بــازی ســرکردِن 
ــر پرســش های  ــری از متالشــی شــدن در براب ــرای جلوگی ــوده اســت ب شــبانۀ ایشــان تالشــی نب
پــر  و  غیرقابِل برنامه ریــزی  و  پیش بینــی  غیرقابــِل  زندگی هــای کوتــاه،  کــه  مردافكنــی 
از رنــج و مشــقت در جوامــع بــدوی یــا نیمه بــدوی پیــِش پــای انســان می گذاشته ســت؟

ــه  ــا و توج ــی م ــترش آگاه ــت گس ــه عل ــوب ب ــال خ ــش از ح ــه پرس ــام ب ــاید اهتم ــاً ش اساس
از  می توانــد  هــم  آگاهــی  و  توجــه  ایــن  باشــد.  خودمــان  دغدغه هــای  بــه  مــا  بیشــتر 
بیشــتر شــدن فــراغ بــال مــا و گســترش امكاناتمــان بــرای اندیشــیدن ناشــی شــده باشــد 
و نــه لزومــاً از تیدیــل شــدن مســاله ای بــه یــک بحــران بــرای مــا. حقیقتــاً نمی دانــم.
پــس علی الحســاب تــا مطالعاتــی جامــع دریــن مــورد جانــب احتیــاط فــرو نگذاشــتن 
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اولــی اســت. ایــن نكتــۀ نخســت. نكتــۀ دوم ایــن کــه آری در ادبیــات و هنــر پارســی 
می خواهــد  خــوب  حــال  کــه  آن  بــه  می شــود  کــه  هســت  بســیاری  آثــار  ایرانــی  و 
یــا شــما بــرای او می خواهیــد توصیــه کرد.)البتــه آن کــه در پــی حــال خــوب اســت 
هنــوز یــا حالــش خــوب اســت یــا در ابتــدای غرقابــۀ بدحالــی اســت کــه کــس مبینــا!(
بــا نكتــۀ ســوم برگردیــم بــه آن پرســش نخســتین کــه بــرای چــه کســی؟ بــرای اغلــب 
ره گشــاتر  چیــزی  هــر  از  دولت آبــادی  محمــود  پــدر  توصیــه  ناخوشــند  کــه  کســانی 
او  از  کــه  را  ناخوش حالــی خــود  و چــارۀ  بــود  آمــده  در  محبــس  از  تــازه  کــه  اســت 
خواســته بــود بــه کارش توصیــه کــرده بــود و کار و کار و کار و دولت آبــادی کــه ایــن 
ــالخورده  ــردِم س ــدۀ م ــدر و روزگار سپری ش ــلوچ، کلی ــی س ــای خال ــود ج ــیده ب ــنیده نیوش ش
ــر  ــاره بهت ــا پیــش از تأمــل درین ب ــا حــال خــوب خــود چــه باشــد. ام ــرای چــه کســی و ت ــا ب ت
شــاید ایــن باشــد کــه هنرهــای دیگــر، و از جملــه ســینما، را هــم بــه موضــوع بحــث بیفزاییــم و 
ســپس ایــن را بپرســیم کــه اساســاً چــرا  حــال خــوب  بــرای مــا بــه مســأله تبدیــل شــده اســت. 
ــه شكســتن دســتۀ بیلــش  ــا ب ــبار کــردن باغــش را رهــا می کنــد ت ــا مثــل کشــاورزی کــه اِس آی
بیندیشــد کــه چــاره اش کنــد مــا نیــز ناگزیــر شــده ایم بــه ایــن کــه از خللــی کــه پیــش آمــده از 
عــادِی زندگــی خــود دســت بكشــیم و به چاره جویــی در آن درنــگ کنیــم؟ به عبارتــی، آیــا 
حــال مــادران و پــدران مــا نسل اندرنســل خــوب بوده ســت تا-کنــون و تــازه اکنــون رشــتۀ ایــن 
ــاه اش واداشــته شــده ایم؟  ــه اندیشــیدِن درب ــی ب ــا به چاره جوی ــان قطــع شده ســت کــه م جری
ــتن  ــأله و فروکاس ــردن مس ــاده-مبتذل ک ــن، س ــیدن گفت ــیدن اندیش ــه پرس ــاید این گون ــا ش ام
ــت. از  ــگاه هس ــن ن ــر ای ــیاری ب ــی بس ــه نقض های ــد. ک ــه باش ــتالژی ای خام دالن ــه نوس آن ب
ــا  ــت و .... آی ــوم، مل ــه، ق ــه، قبیل ــدان، طایف ــواده، خان ــع خان ــود در جم ــردن خ ــم ک ــه گ جمل
ــه آن آگاهــی  ــا گاه ب ــدران م ــادران و پ ــوده اســت کــه م ــای ای نب ــالِل تنه ــر م ــی ب چاره جوی
ــی  ــگام مریض ــا در هن ــتا ی ــه ای دور از روس ــِی ِدرو در مزرع ــگام تنهای ــاًل هن ــد، مث می یافته ان
یــا اندیشــیدن بــه مــرگ، و آگاهانــه بــا گــم کــردِن خــود در جمــع از اندیشــیدِن بــه آن 
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می گریخته انــد؟ و یــا آیــا کار ســخت روزانــه و بــه افســانه و طنــز و بــازی ســرکردِن 
ــر پرســش های  ــری از متالشــی شــدن در براب ــرای جلوگی ــوده اســت ب شــبانۀ ایشــان تالشــی نب
پــر  و  غیرقابِل برنامه ریــزی  و  پیش بینــی  غیرقابــِل  کوتــاه،  زندگی هــای  کــه  مردافكنــی 
از رنــج و مشــقت در جوامــع بــدوی یــا نیمه بــدوی پیــِش پــای انســان می گذاشته ســت؟

ــه  ــا و توج ــی م ــترش آگاه ــت گس ــه عل ــوب ب ــال خ ــش از ح ــه پرس ــام ب ــاید اهتم ــاً ش اساس
از  می توانــد  هــم  آگاهــی  و  توجــه  ایــن  باشــد.  خودمــان  دغدغه هــای  بــه  مــا  بیشــتر 
بیشــتر شــدن فــراغ بــال مــا و گســترش امكاناتمــان بــرای اندیشــیدن ناشــی شــده باشــد 
و نــه لزومــاً از تیدیــل شــدن مســاله ای بــه یــک بحــران بــرای مــا. حقیقتــاً نمی دانــم.
تــا مطالعاتــی جامــع دریــن مــورد جانــب احتیــاط فــرو نگذاشــتن  پــس علی الحســاب 
اولــی اســت. ایــن نكتــۀ نخســت. نكتــۀ دوم ایــن کــه آری در ادبیــات و هنــر پارســی 
می خواهــد  خــوب  حــال  کــه  آن  بــه  می شــود  کــه  هســت  بســیاری  آثــار  ایرانــی  و 
یــا شــما بــرای او می خواهیــد توصیــه کرد.)البتــه آن کــه در پــی حــال خــوب اســت 
هنــوز یــا حالــش خــوب اســت یــا در ابتــدای غرقابــۀ بدحالــی اســت کــه کــس مبینــا!(
بــا نكتــۀ ســوم برگردیــم بــه آن پرســش نخســتین کــه بــرای چــه کســی؟ بــرای اغلــب کســانی که 
ناخوشــند توصیــه پــدر محمــود دولت آبــادی از هــر چیــزی ره گشــاتر اســت کــه تــازه از محبس 
در آمــده بــود و چــارۀ ناخوش حالــی خــود را کــه از او خواســته بود بــه کارش توصیه کــرده بود 
و کار و کار و کار و دولت آبــادی کــه ایــن شــنیده نیوشــیده بــود جــای خالــی ســلوچ، کلیــدر و 
روزگار سپری شــدۀ مــردِم ســالخورده را آفریــده اســت کــه الاقل دومــی می تواند حال بســیاری 
را خــوش کنــد آن چنــان کــه ایــن آثــار را آفریــدن آفریننــده اش را ســرپا نگــه داشــته اســت.
و بــاز امــا برای چه کســی؟ قاعدتاً برای کســی که نشــانه ای از خواســتن و امــكان حال خوب درو 
هســت. و کیســت که نباشــد؟ حتی در لحظه ای که هدایت شــیر گاز را در اتاقی که به دقت تمام 
روزنه هایــش بســته شــده بــود بــاز می کــرد بــود کســی شــاید شــاید شــاید.... آیــا کســی هســت؟
و نكتــۀ چهــارم ایــن کــه شــاید بتــوان از طریــق حــال و روِز پدیدآورنــدۀ اثــر بــه تأثیــر آن بــر 
ــن  ــن خواســته ای پیمــودن ای ــه چنی ــل یكــی از راه هــای رســیدن ب ــا الاق ــده راه یافــت. ی خوانن
راه باشــد. در آن صــورت هنرمنــدی کــه حــال خــودش خــوب باشــد، می تــوان از اثــرش هــم 
انتظــار داشــت کــه ازیــن تــوان برخــوردار باشــد کــه حــال برخــی خواننــدگان را خــوب کنــد. 
و اتفاقــاً ازیــن ســو، بتــوان ادعــا کــرد اثــری کــه حــال خواننــده را خــوب نمی کنــد حاکــی از 
آن اســت کــه حــاِل پدیدآورنــده اش نیــز خــوب نبــوده اســت. مثــل باســتانی پاریــزی و آثــارش؛ 
هــم از درک محضــر او می تــوان دریافــت کــه نوشــته هایش خــود حــال خــوب اســت و هــم از 
نوشــته هایش می تــوان دریافــت کــه درک محضــرش چــه خــوش وقتــی اســت؛ یــا عبدالحســین 
زرین کــوب و آثــارش کــه آرامــش و انصــاِف هــر یــک به دیگــری ره بــر اســت. و زرین کوب 
ــان. ــژۀ خودش ــوش وی ــد خ ــی دارن ــال و هوای ــک ح ــر ی ــان ه ــار ایش ــزی و آث ــتانی پاری و باس
ــدام  ــر ک ــی ه ــاهنامۀ فردوس ــز ش ــا و نی ــعدی و موالن ــار س ــا آث ــان قدم ــورت، در می ــر ص در ه
می توانــد به نوعــی حــال خواننــده را خــوب کنــد. آثــار موالنــا بــه ســبب شــور و حالــی کــه در 
آن هســت و شــاهنامه هــم بــه ســبب خــرد جــاری در آن و هــم بــه ســبب ارادۀ بــه زندگــی و ارادۀ 
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بــه ســربلندی و نیک نامــی ای کــه در بیت بیــت آن مــوج می زنــد و آثــار ســعدی هــم بــاز بــه 
ســبب خــرِد مداراگــر و چندوجهــی ای کــه در آنهــا هســت. و از معاصــران شــاید بیــش از هــر 
کســی ایــن ســپهری اســت کــه بــا ارادۀ معطــوف بــه زندگــی می کوشــد هســتی و هســتان را ببیند 
بفهمــد و تفســیر و ترســیم کنــد. زندگــی شــاملو و آیــدا و عاشــقانه های شــاملو هــم هــم ره آموز 
اســت و هــم به وجهــی می توانــد حــال مخاطــب را خــوب کنــد. گرچــه غیــاِب فرزنــدان شــاملو 
ــم. ــن ره ک ــار کار او را دری ــازد و اعتب ــدود می س ــكان را مح ــن ام ــدودی ای ــا ح ــعر او ت در ش
عصــر  اواخــر  از  خــود  اجتماعــی  و  فرهنگــی  انحطــاط  بــه  مــا  آگاهــی  مقابــل،  در 
و  ادبــی  غالــب  چهــرۀ  هنــوز،  تــا  دوره  آن  ادبیــات  و  هنــر  در  آن  تبلــور  و  قاجــار 
اعتراضــاِت  حــاوی  نهایتــاً  و  نق نقــو  رنجــور،  تیــره،  را  ایرانــی  و  پارســی  هنــری 
و ادبــی  آثــار  اغلــب  ســبب،  بدیــن  و  اســت.  کــرده  نمادیــن  و  مبهــم  پیچیــده، 
 و هنــری ایــن ســرزمین را تبدیــل بــه ســمی کشــندۀ حــال و ویرانگــر احــوال خواننــده ســاخته 
اســت. هــر آن قــدر کــه آثــار گــروه قلیــل قبــل تصویــری متعــادل از انســان، هســتان و هســتی 
ارائــه می-دهنــد، آثــار کثیــر گــروه کثیــر دوم تصویــر معــوج و نامتعادلــی از هســتی و هســتان در 
بــر دارنــد. بدیــن ســبب اکثــر آثــار ادبــی پارســی و اکثــر آثــار هنــری ایرانــی در یكــی-دو ســدۀ 
ــه کــرد. ــدن توصی ــا خوش حــال مان ــرای خوش حــال شــدن ی ــه کســی ب ــر را نمی شــود ب اخی
و اگــر نگفتــم حــال خــوب یعنــی چــه چــون نمی توانســتم و نمی توانــم و چــون ایــن 
حــال بــه تعــداد آدم هــا ضــرب در لحظه لحظــۀ عمــر ایشــان متفــاوت و متنــوع اســت و 
ــر  ــه خاط ــال ب ــم. مث ــی نیندازی ــت انداز ذات گرای ــه دس ــود را ب ــورد خ ــن م ــه دری ــر آن ک بهت
ــاری  ــت و چندب ــم می گریس ــب نم ن ــم اغل ــن عموی ــی آخری ــم درعروس ــه پدربزرگ دارم ک
ــی را  ــتۀ بزرگ ــان دس ــُدم!  و همزم ــه دی ــرُدم و عروسیِس ــه نم ــكرت ک ــا ش ــت:  خدای می گف
ــان  ــه مهمان ــه ب ــود ک ــب ب ــرد و مواظ ــاباش( می ک ــد َشواش)ش ــاط می رقصیدن ــط حی ــه وس ک
بســیار خــوش بگــذرد و قاعدتــاً همزمــان بــه مرگــی می اندیشــید کــه بــر اســاس طبیعــت بــه او 
نزدیــک بــود. آیــا حــال او در ایــن لحظــات خــوش بوده ســت یــا ناخــوش؟ و آیــا در متــن واقــع 
مــرز روشــن و قاطعــی هســت بیــن حــال خوب/خــوش و بد/ناخــوش؟ شــاید هــم آری و هــم 
نــه آری! باالخــره وقتــی مــن دســت کســی را گرفتــه ام تــا از خیابــان رّدش کنــم بابــت ایــن کار 
حــال خوبــی دارم و وقتــی هــم کــه بی توجــه بــه رهگــذری بــه ماشــینم گاز می دهــم و گل و 
الیــی بــه صــورت او می پاشــد حالــم بابــت ایــن کار بــد شــده اســت؛ امــا همــۀ مــوارد بــه ایــن 
روشــنی نیســت. مثــاًل ممكــن اســت مــن در دفــاع از مرزهــای کشــورم بــه ســمت کســی شــلیک 
ــم  ــداً ه ــا بع ــن کار؛ ام ــت ای ــود باب ــوب ش ــم خ ــم حال ــاعتی ه ــد س ــم و چن ــم و او را بكش کن
ــرو شــوم و ســال ها حالــم  ــوادۀ او از نزدیــک روب ــا رنج هــای خان تغییــر عقیــده بدهــم و هــم ب
ــدا  ــزی اســت کــه ابت ــه بســیار دشــوارتر از آن چی ــن زمین ــن دری ــم کــه گفت ــد. می بینی ــد بمان ب
ــود. ــوارتر می ش ــن کار دش ــویم ای ــر می ش ــر دقیق ت ــن ام ــه دری ــر چ ــد و ه ــر می رس ــه نظ ب

ــرای حــال خــوب اراده و همــت  ــن شــرط ب ــن اســت کــه اولی ــده ای ــۀ شــخصی بن ــل تجرب الاق
خــود فــرد اســت. بــه چنیــن فــرد بــا همــت و اراده ای بایــد بســته ای بــرای پیشــنهاد ارائــه کــرد 
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ــا  ــی. ب ــر و زندگ ــی از فك ــبک متفاوت ــی س ــت و گاه حت ــوه و دش ــاب و ک ــم و کت ــامل فیل ش
ــان،  ــۀ جه ــهرهای هم ــا و ش ــاً آپارتمان ه ــه لزوم ــی، و ن ــای ایران ــس آپارتمان-ه ــدن در قف مان
کمتــر چیــزی می توانــد حــال کســی را خــوب کنــد. چــرا کــه یكــی از علــل حــال بــد، همیــن 
ــازی  ــد شــاید نی ــه کــوه و دشــت بزن ــا اگــر کســی ب ــدن اســت. و اتفاق ــدان آپارتمــان مان در زن
ــا آن کــه از کــوه برگشــته  ــه حــال خــوب نداشــته باشــد. ام ــرای رســیدن ب ــز دیگــری ب ــه چی ب
می توانــد طعــم گیــالس یــا زندگــی ادامــه دارِد کیارســتمی را خوش تــر ببینــد و بهتــر دریابــد.

قاعدتــا یــا آثــار یكــی از کســانی کــه در پاســخ بــه پرســش های قبــل آمــد یــا آثــاری 
آثــارش. و  او  دربــارۀ  کتاب هــای  یــا  کیارســتمی  از  فیلــم  چنــد  یــا  و  آنهــا  دربــارۀ 

اکثر کسانی که به کوه و دشت زدند، نتیجۀ مناسبی گرفته اند. آنها هم که کار را جدی 
گرفته اند همین طور. اما با خواندن کتاب یا دیدن فیلم به تنهایی ندیدم حال کسی خوب شده 

باشد.

ــپهری  ــم س ــوز ه ــدم. هن ــوکه ش ــی ش ــدم از خوش حال ــپهری خوان ــهراب س ــه س ــار ک ــن ب اولی
ــاِر  ــه به اجب ــم ک ــار ه ــن ب ــی هایش. اولی ــم نقاش ــته ها و ه ــم نوش ــت. ه ــازه اس ــن ت ــرای م ب
ــوه  ــور. ک ــن ط ــم همی ــوه رفت ــه ک ــتان ب ــان و دوس ــا ایش ــی ب ــاس علی زمان ــر امیرعب ــای دکت آق
هــم مثــل شــعر و نوشــته ها و نقاشــی های ســپهری هنــوز و همچنــان حــرف تــازه دارد. 
گو این که خواندن آثار برخی متفكران غیرایرانی و دیدن بعضی فیلم های خارجی هم حال مرا 

از ناخوشی در می آورد.
ــد  ــا می نمای ــیاری از م ــترس بس ــن دور از دس ــه گاه چنی ــوش ک ــال خ ــا ح ــه، بس ــن هم ــا ای ب
ــود  ــه در خ ــب از بیگان ــای طل ــه ج ــد و ب ــا باش ــود م ــت خ ــِظ در دس ــِم حاف ــاِم ج ــان ج هم
ــوای  ــط محت ــه فق ــه ن ــی ک ــد چلوی ــا مرش ــی ی ــماعیل دوالب ــل محمداس ــم اش. مث ــد بیابی بای
ــم.  ــم. نمی دان ــپهری ه ــاید س ــد. ش ــه بودن ــود یافت ــم در خ ــت را ه ــوه و دش ــه ک ــا ک کتاب ه
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در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد حــال خــوب را تفســیر کــرد. حــال خــوب از نظر مــن حالی اســت که 
در یــک جزیــرۀ حســی آشــنا زمینگیــر نمی شــود و در جســتجوی جزیــره های ناشــناخته ای اســت تا 
بــه  ادراک  وســعت ببخشــد. حــال بــدون ادراک عمیــق از زندگــی و مــرگ اصاًل حال نیســت، ضد 
حــال اســت. حــال خــوب حالــی پــر تكاپو و پویاســت و اگر ایــن تعبیر از حــال خــوب را بپذیریم باید 
بگویــم ادبیــات ایــران سرشــار از کتابهایی اســت که حــال ما را خوب مــی کند؛ کتابهایی کــه ما را به 
     دوردســتهای خودمان می فرســتد و باعث می شــود تا در برابر رازهای زندگی، حیرت زده شــویم.
یكــی از کتابهایــی کــه در میــان هــزاران کتــاب مــی توانــد بــه حــال خــوب منجــر شــود 
ــرد و  ــی ب ــرار م ــرزمین اس ــه س ــا را ب ــگفت م ــاب ش ــن کت ــت. ای ــار اس ــر عط ــق الطی ــۀ منط منظوم
ــدل  ــای بی ــا و مثنویه ــزل ه ــان غ ــت. از متقدم ــدا و ناپیداس ــه پی ــد ک ــی گوی ــخن م ــی س از حقیقت
ــی  ــر از کتابهای ــروغ و قیص ــپهری و ف ــعار س ــران اش ــن از متأخ ــعدی و همچنی ــظ و س ــات حاف غزلی
هســتند کــه مخاطبــان را بــا خــود همــراه مــی کننــد و حــال خوبــی بــه آنهــا مــی بخشــند.
ــردن از ایــن کتابهــا صفحــات زیــادی را  ــام ب ــاب اســت کــه ن ادبیــات ایــران سرشــار از کتابهــای ن
ــد. ــم ش ــی خواهی ــوزۀ کتابشناس ــا وارد ح ــه م ــت ک ــگاه اس ــد داد و آن ــاص خواه ــود اختص ــه خ ب
ــاب هســتند،  ــی کــه در جســتجوی کتابهــای ن ــه مراجعان ــن در پاســخ ب ــه کــه شــده اســت و م  البت
کتابهــای زیــادی پیشــنهاد کــرده ام کــه خوشــبختانه تأثیــر گــذار هــم بــوده انــد. مثــأ کتــاب بیــدل، 
ســپهری ســبک هنــدی نوشــته زنــده یــاد دکتــر ســید حســن حســینی، بــا کتــاب ســكانس کلمــات 
و نوشــداروی طــرح ژنریــک از همیــن شــاعر و نویســنده.  واکنــش دوســتانی کــه ایــن کتابهــا را بــه 
آنهــا معرفــی کــردم، واکنــش مثبتــی بــود و دریافتــم کــه حــال خــوب آنــان را خوبتــر کــرده اســت.
تــا دلتــان بخواهــد.  بخــش اعظــم عمــر مــن در مطالعــه کتابهایــی گذشــته اســت کــه بشــدت اثرگذار 
بــوده انــد و موجــب شــده انــد تــا نگاهــم به زندگــی،  به دنیــا و به خــودم تغییر کنــد. کتابهــای خوب، 
گنــج هایــی هســتند کــه بر ثــروت روح و جان و ذهن ما مــی افزایند و ما را از تعلقات دســت و پا گیر 
زندگــی رهــا مــی کننــد. یكــی از این کتابهــا داســتانهای کوتــاه دینوبوتزاتی نویســنده ایتالیایی اســت.

  | سعید یوسف نیا، شاعر
از غزلیات حافظ تا نوش داروی طرح ژنریک
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استفاده بهینه از زمان در کتاب درماین
  | امیرهوشنگ مهریار، روانشناس

بــه طــور کلــی و بــه خصــوص در 2٠ ســال اخیــر روشــن 
شــده اســت کــه برخــی مســائل را افــراد خــود می تواننــد حــل 
ــا  ــه روانپزشــک و روانشــناس. ب ــه ب ــدون مراجع ــی ب ــد حت کنن
دســتورهایی کــه بــه آنهــا داده می شــود، می تواننــد در اصــالح 
رفتــار خــود مفیــد واقــع شــوند. مســاله کتــاب درمانــی اصــول 
ــد و  ــان می کن ــان ســاده بی ــه زب ــی را ب ــان روان ــه درم ــوط ب مرب
بــه افــراد پیشــنهاد می شــود بــا خوانــدن آن کتاب هــا بــه 
اصــالح رفتــار خــود بپردازنــد؛ از آن طریــق پیشــرفت های 
ــه  ــه خصــوص در زمین زیــادی حاصــل می شــود. ایــن مســاله ب
ــن  ــون در ای ــت چ ــج اس ــاری رای ــناختی و رفت ــای ش درمان ه
روش هــای درمــان عمدتــا تغییــر برداشــت های شــناخت افــراد 
از اطــراف و تغییررفتــار آنهــا حایــز اهمیــت اســت. ایــن مســاله 
ــادی  ــان زی ــوده و متخصص ــه ب ــورد توج ــر م در ســال های اخی
ــد.  ــتفاده می کنن ــان اس ــرای درم ــاب ب ــتفاده از کت از روش اس
اســتفاده از کتــاب بــرای هــر فــرد متفــاوت اســت، بــرای 
ــدان  ــت فرزن ــرای تربی ــا، ب ــری کتاب ه ــک س ــردگی از ی افس
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــی وج ــای مختلف ــترس کتاب ه ــل اس و تقلی
کتاب هــا در زبــان انگلیســی تعــداد بیشــتری هســتند کــه برخــی 
ــر  ــعر از نظ ــان و ش ــاب رم ــد. کت ــده ان ــه ش ــی ترجم ــه فارس ب
ــه از زمــان مهــم اســت. ــودن فهــم مــردم و اســتفاده بهین ــاال ب ب
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 بلــه، هســت ولــی خیلــی کــم. البــه الی شــعرها و داســتانهای 
ــی  ــدا مــی شــود، ول ــه درد بخــوری پی ــز ب معاصــر گهــگاه چی
بطــور کلــی نــا امیــد کننــده هســتند و واقعــا نمــی دانــم چــرا؟ 
ــه  لطفــا نگوییــد کــه مــی خواهنــد اعتــراض خــود را نســبت ب
ــل منســوخ شــده ای اســت. شــعر  ــد! کــه دلی ــان کنن جامعــه بی
ــل(  ــزه نوب ــه دریافــت جای ــر) در خطاب ــه قــول فاکن و داســتان ب
بایــد بــه انســان امیــد بدهــد و او را در ســختی هــا یــاری دهــد.

بلــه داشــته ام و همیشــه دیــوان حافــظ را معرفــی کــرده 
ام کــه خیلــی خوششــان آمــده بــود ، ولــی شــعر نــو هــم 
مجموعــه  چــه  دانســتم  نمــی  واقعــا  کــه  خواســتند  مــی 
کننــده  ناامیــد  اکثرشــان  کنــم، چــون  معرفــی  را  شــعری 
هســتند و از مســایل مردمــی دورنــد، ناچــار دیوانــی بیــن 
کهنــه و نــو معرفــی کــردم: شــعرهای پرویــن اعتصامــی.

 عالی بود. رضایت داشتند.

 بلــه، فقــط از کتابهــای روانشناســی ایــن حــال خــوب را پیــدا 
کــرده ام، مثــل کتــاب  نیرویــت را در ســختی هــا بیــاب  و   
انســان در جســتجوی معنــا  و برخــی کتابهــای مرحــوم مصفــا، 
و برخــی ترجمــه هــای خوشــدل، و اغلــب کتابهــای فرانــكل، و 
برخــی آثــار مورتی، و کتابهایی مثل ســه شــنبه ها با مــوری و ...

نیرویت را در سخیت ها بیاب 
  | باقر رجبعیل، نویسنده
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کدام کتاب برای کدام مراجع
|سمیا فردویس، روانشناس

شــده کــه بــه مراجعیــن کتــاب توصیــه کنیــم جایــی کــه فــرد 
عالقــه و ســواد دارد و تشــخیص می دهیــم کــه می توانــد 
از کتــاب ســود ببــرد و خــود در فرصــت بیشــتری نیــاز 
ــی  ــی معرف ــه او  کتاب ــد، ب ــب بیشــتر بدان ــاره مطل ــا درب دارد ت
می کنیــم. گاهــی خــود مراجعــه کننــدگان از مــا می خواهنــد 
ــه مهمــی کــه در  ــا نكت ــم، ام ــی کنی ــاب معرف ــه آنهــا کت ــا ب ت
ــد تشــخیص  ــا بای ــن اســت کــه م ــان مطــرح اســت ای ــن می ای
دهیــم  کــه کــدام کتــاب بــرای کــدام مراجــع می توانــد 
ــتفاده الزم را  ــان اس ــد در درم ــرد می توان ــد. ف ــودمند باش س
ــده دانشــگاهی کــه  ــرد. گاهــی کتاب هــای پیچی ــاب بب از کت
ــده  ــه کنن ــه درد مراجع ــی رســمی دارد، ممكــن اســت ب حالت
ــا  ــاب ب ــدام کت ــه ک ــم ک ــخیص دهی ــد  تش ــس بای ــورد پ نخ
ــد  ــد باش ــده مفی ــرای مراجعه کنن ــد ب ــی می توان ــدام ویژگ ک
ــال  ــرای مث ــم. ب ــه فــرد معرفــی کنی ــاب را ب ــا بتوانیــم آن کت ت
ــد  ــته دیوی ــوب  نوش ــال خ ــوان  ح ــت عن ــت تخ ــی اس کتاب
ــی  ــاب  خوش بین ــی و کت ــدی قراچه داغ ــه مه ــز و ترجم برن
ــن ســلیگمن و ترجمــه  ــه شــده  نوشــته پرفســور مارتی آموخت
ــای  ــن کتاب ه ــراز، همچنی ــام اف ــی و اله ــن کریم ــر رامی دکت
بــه  اعتمــاد  و  زندگــی  مهارت هــای  دربــاره  مختلفــی 
نفــس وجــود دارد. عناویــن کتاب هــا مختلــف اســت و 
ــوای  ــون محت ــد چ ــنده باش ــدام نویس ــرای ک ــت ب ــم نیس مه
یكســانی دارنــد و بیــن مراجعــان مــن بــوده انــد افــرادی 
ــد  ــاب بخوانن ــد کت ــته ان ــردگی خواس ــان افس ــرای درم ــه ب ک
ــد.  ــا افســردگی را بدانن ــه ب ــا در زندگــی راهكارهــای مقابل ت
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در کتاب شنا می کنید
|مهدی دوایی، روانشناس

کتــاب درمانــی یكــی  از روش هــای درمــان اســت و رســاندن 
ــرار  ــاب برق ــدن کت ــا خوان ــرد ب ــاط شــخصی کــه ف ــام و ارتب پی
می کنــد خیلــی موثرتــر از گفتگــوی دو طرفــه مكالمــه ای 
ــرای  ــی ب ــه موضوع ــل ب ــد تبدی ــاب می توان ــون کت ــت، چ اس
بحــث بیــن مراجــع و رواندرمانگــر شــود؛ بــرای مثــال بــه 
ــی  ــد، جمالت ــاب را بخوان ــه کت ــم ک ــنهاد می دهی ــع پیش مراج
ــد از آن  ــا بع ــد ت ــخص کن ــت را مش ــم اس ــرش مه ــه نظ ــه ب ک
بتوانیــم بــر اســاس آنهــا صحبــت کنیــم. همیــن رونــد بــه 
ــل  ــود و تبدی ــل می ش ــی تبدی ــوای روان درمان ــوع و محت موض
ــرار  ــاط برق ــا مراجــع ارتب ــم ب ــا بتوانی ــه موضوعــی می شــود ت ب
محمدعلــی  ترجمــه  و  مک کــی  نوشــته  کنیــم.  پیام هــا  
رحیمــی می توانــد در رابطــه بــا والدیــن موثــر باشــد. در زمــان 
ــم  ــن ه ــد م ــش می آی ــردی پی ــر ف ــی ه ــه در زندگ ــی ک ناکام
بارهــا بــه کتــاب مراجعــه کــرده ام بــرای اینكــه هــر فــرد بــرای 
ــد،  ــد؛ برخــی ورزش می کنن ــف می کن خــود مكانیســمی تعری
گروهــی در طبیعــت راه می رونــد و برخــی در جمــع دوســتان و 
فامیــل حاضــر می شــود، فــردی در غــار تنهایــی خــود مــی رود 
و فــردی فیلــم تماشــا می کنــد و حتــی ممكــن اســت افــراد بــه 
ــه  ــاب ب ــد. کت ــدر رون ــواد مخ ــات و م ــرف دخانی ــمت مص س
ــا  ــد. ب ــک کن ــراد کم ــه اف ــد ب ــه می توان ــد جانب ــورت  چن ص
ــده دور  ــش آم ــرد پی ــرای ف ــی کــه ب ــاب از فضای ــدن کت خوان
می شــود و همچنیــن در همیــن خواندن هــا راه حل هــا بــه 
ــن  ــز چنی ــه نی ــای اینگون ــنا و ورزش ه ــه ش ــد البت ــت می آی دس
ویژگــی دارنــد و می بینیــد در حالــی کــه در آب شــنا می کنیــد 
ــی از  ــد برخ ــد می توانی ــنا می کنی ــاب ش ــه در کت ــه ک همانگون
ــف  ــای مختل ــد. راه حل ه ــل کنی ــود ح ــن خ ــائل را در ذه مس
ــود.  ــدا میش ــیله پی ــن وس ــه ای ــراد ب ــن اف ــم در ذه ــری ه دیگ
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کتاب هایی برای راهمنایی ذهین 
دی، کارشناس رواندرماین | طیبه حاجی محمدیرن

ــوارد  ــی از م ــه در خیل ــت ک ــن اس ــیوه های کار ای ــی از ش یك
ــال  ــرای مث ــم ب ــی می کن ــدن راهنمای ــاب خوان ــه کت ــراد را ب اف
کتاب هایــی کــه خــود خوانــده و بررســی کــرده ام در شــرایط 
مختلــف بــرای مراجعــان کمک رســان اســت. عــالوه بــر 
ــه نتیجــه مطلــوب روش هــای صحیــح  ــرای رســیدن ب ــاب ب کت
ــتفاده  ــال اس ــه ح ــا ب ــه ت ــم ک ــنهاد می ده ــا پیش ــه آنه ــی ب عمل
کــرده انــد و در مســیر خــود موفــق شــده انــد. مطالعــه و فكــر 
ــی  ــی خوب ــه زندگ ــرده ک ــک ک ــا کم ــه آن روش ه ــردن ب ک
ــم،  ــی کن ــاب معرف ــد کت ــم اینجــا چن ــد. اگــر بخواه ــدا کنن پی
ــزن اســوت  ــروزی فكــر  نوشــته اورای ــاب  پی ــم کت ــد بگوی بای
ــده  ــته ش ــری نوش ــای فك ــر پایه ه ــه ب ــت ک ــری اس ــاردن، اث م
ــد  ــی می کن ــه راهنمای ــت ک ــی اس ــی خوب ــاب خیل ــت، کت اس
کــه فــرد اندیشــه خــود را بــر چــه  اساســی بگــذارد تــا بتوانــد 
زندگــی ســالمی داشــته باشــد. کتــاب  عظمــت خــود را 
ــد  ــی اســت و می توان ــاب خوب ــر کت ــن دای ــد  نوشــته وی دریابی
تغیراتــی در افــراد ایجــاد کنــد کــه مــن بــه ایــن کتــاب 
نــام  کتــاب اخــالق  را داده ام. دیگــری مجموعــه کتاب هــای 
آلبــرت آلیــس دربــاره فلســفه تغییــر اســت کــه بــا تجدیــد نظــر 
ــرد  ــا ف ــود ت ــث ش ــد باع ــی می توان ــای زندگ ــر روش ه و تغیی
ــت و  ــای نادرس ــذف روش ه ــا ح ــد و ب ــوب برس ــج خ ــه نتای ب
ــراد خــوب شــود.  ــه کارگرفتــن روش هــای درســت حــال اف ب
کتــاب  راهنمــای خانــواده  و  آرامــش و موفقیــت  بــرای 
امیرملــک محمــودی  کــه کتــاب کلیــدی و کاربــردی اســت.
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کتاب به پروسه درمان کمک می کند
| عطااهلل محمدی، روانشناس

کتاب هــای  عنــوان  تحــت  کتاب هایــی  روانشناســی  در 
خودیــاری اســت کــه ایــن کتاب هــا را روانشناســان بــزرگ در 
ــد.  کتاب هایــی  راه درمان هــای روانشــناختی تدویــن کــرده ان
ــک  ــرادی کم ــرای اف ــه ب ــد ک ــاده ان ــان س ــه زب ــی و ب تخصص
یــا  بــرای دسترســی کتــاب  می کنــد کــه وســایل کافــی 
حداقــل ســواد دیپلــم داشــته باشــند تــا پروســه درمــان را 
بهتــر طــی کننــد و بتواننــد آگاهانه تــر نســبت بــه مســائل 
ــه  ــد ک ــوزش می ده ــی آم ــا روش های ــه آنه ــد. ب ــورد کنن برخ
ــائلی  ــكل دار و مس ــای مش ــود، حافظه ه ــكالت خ ــد مش بتوانن
ــن  ــند.  ای ــود بخش ــد بهب ــل کنن ــتند ح ــا آن روز نتوانس ــه ت ک
ــه  ــت. البت ــده اس ــاپ ش ــم چ ــی ه ــه فارس ــب ب ــا اغل کتاب ه
ــا  ــه آنه ــه ب ــتند ک ــم هس ــان ه ــی زب ــای فارس ــی کتاب ه برخ
از  بخشــی  اینهــا  می گوییــم.  روانشناســی  زرد  کتاب هــای 
ــازاری و اقتصــادی دارنــد  کتاب هــا هســتند کــه بیشــتر جنبــه ب
ــراد داشــته باشــند.  ــه اف ــد در درمــان کمكــی ب ــا اینكــه بتوانن ت
ــای  ــه اقتض ــاری ب ــای خودی ــر کتاب ه ــالوه ب ــی ع ــه گاه البت
رمــان  و  شــعر  کتاب هــای  افــراد  برخــی  بــه  ضرورت هــا 
ــان  ــا دیدگاه ش ــدن کتاب ه ــد از خوان ــا بع ــم ت ــی می کنی معرف
ــه افــراد  تغییــر کنــد و بحــران را پشــت ســربگذارند.  گاهــی ب
ــخصیتی  ــد ش ــا بتوانن ــم ت ــی می کنی ــفی معرف ــای فلس کتاب ه
ــی  ــاب  زندگ ــه کت ــن زمین ــند. در ای ــته باش ــتحكم تر داش مس
ــد  و  ــاره بیافرینی ــود را دوب ــی خ ــاب  زندگ ــه ، کت خردمندان
کتاب هــای فلســفه بــه زبــان ســاده را داریــم. لیســت کتابهــا را 
بــه صــورت آمــاده دارم و در اختیــار مراجعــان قــرار می دهــم.
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کتاب  بساتین العملا  است
  | نصراهلل منصوری، روان شناس

کتــاب را  بســاتین العلمــا  تعریــف کــرده انــد و می بینیــم کــه 
ــا کتــاب حشــر و نشــر  ــا نوعــا ب در طــول  تاریــخ بــزرگان، ادب
داشــتند. کتــاب توانســته ایــن افــراد را تعالــی دهــد. منتســكیو 
مطلبــی بیــان کــرده اســت   هــر زمــان غم هــا در دل مــن 
ــا  ــه می کــردم غم ه ــاب مطالع ــک ورق کــه کت می نشســت،  ی
ــه ای   ــر جامع ــت  اگ ــه اس ــقراط گفت ــد.  س ــن دور می ش از م
کتابخــوان باشــد و کتابخوانــی جزئــی از برنامــه اش باشــد 
ــد  در  ــو می گوی ــور هوگ ــت.  ویكت ــعادتمند اس ــه س آن جامع
جامعــه الزم نیســت کــه  کتاب هــا و مكتبخانه هــا را بســوزانند 
نمی شــود  خوانــده  و  هســت  کتــاب  جامعــه  در  همینكــه 
ــت  ــده اس ــوزانده ش ــا س ــه کتاب ه ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب

ــای بشــر داشــته و دارد  ــاب  نقــش بســزایی در ابن ــن کت بنابرای
ــران  ــروز ای ــت ام ــا وضعی ــا  مخصوص ــه م ــفانه جامع ــا متاس ام
مــا نوعــا از ایــن ارزش خــود را محــروم کــرده انــد یــا محــروم 
شــده انــد. مخصوصــا از زمانــی کــه شــبكه های مجــازی 
ــدی  ــوب و ب ــكات خ ــاله ن ــن مس ــه ای ــت. البت ــده اس ــدا  ش پی
ــود.  ــكل می ش ــم مش ــا از ه ــز دادن آنه ــی تمیی ــه گاه دارد ک
ــم.  ــه می کنی ــاب توصی ــاران کت ــه بیم ــاوره ها ب ــن در مش بنابرای
ــد و  ــته ان ــاط را داش ــب احتی ــندگان جان ــی از نویس ــه برخ البت
ــرایط  ــه ش ــی هم ــد و برخ ــرده ان ــورد ک ــه برخ ــال منصفان کام
ــراد  ــا. اف ــا و ارزش ه ــالق و فضیلته ــای اخ ــد منه ــته ان را داش
امــروزی جامعــه فكــر می کننــد علــم بــا دیــن در تضــاد 
ــه  ــاب را ب ــا کت ــت. م ــن نیس ــن چنی ــه ای ــی ک ــت در صورت اس
ــی  ــم بوعل ــه می بنی ــی ک ــرا زمان ــم  زی ــه میكنی ــان توصی مراجع
ــته  ــر رش ــر در ه ــزرگ دیگ ــراد ب ــابی و اف ــر حس ــینا، دکت س
و تخصصــی بــا کتــاب خوانــدن آن هــم زیــر چراغ هــای 
ــرای  ــد ب ــد. کتــاب حتمــا می توان ــه اینجــا رســیده ان روغنــی  ب
ــم  ــا علی رغ ــردم م ــی از م ــد. خیل ــته باش ــازندگی داش ــا س م
اینكــه قــرن اتــم اســت، از حقایــق بــه دور هســتند، البتــه 
ــه افســردگی و اضطــراب مبتــال  خیلی هــا و جوان ترهــا اکثــرا ب
شــده انــد و از واقعیتــی کــه بایــد توجــه کننــد، دور شــده انــد. 



45دوماهنامه ادبی . شماره  پنجم 1398

رویکردهای عملی پشتوانه کار هر روان درمانگر
  | شهرام ابوطالیب، مشاور روابط خانواده

تخصــص روانشناســی مــن در زمینــه تربیتــی و روانشناســی 
ــری  ــتوانه فك ــی پش ــه کل ــی ب ــع علم ــت. مناب ــواده اس خان
ــث  ــق مباح ــرد کار، تلفی ــن در رویك ــتند. همچنی ــا هس م
ــم. در  ــام می ده ــی انج ــات دین ــا موضوع ــی روز را ب علم
بحــث خانــواده و تربیــت فرزنــدان و انتخــاب همســر، 
روانشناســی زن و مــرد و آشــنایی آنهــا بــا حقوقشــان، 
بایدهــا و نبایدهــای کــه در زندگــی مشــترک اعمــال 
ــم،  ــا را داری ــن بحث ه ــی ای ــع دین ــا اینكــه در مناب ــد ب کنن
همیــن مباحــث را در رویكــرد علمــی بررســی کــرده ایــم. 
در ایــن مســیر از منابــع دینــی و علمــی  اســتفاده می کنیــم. 
ــی،  ــان درمان ــرد هیج ــی، رویك ــار درمان ــای رفت رویكرده
رویكــرد کارل راجــرز، رویكردهــای متخصصیــن حــوزه 
ــن  ــگ از بحــث که ــول یون ــه ق مشــاوره و روانشناســی، ب
ــرد.  ــرداری ک ــره ب ــوان به ــه ای میت ــن منطق ــای که الگوه
ســبک خانــواده درمانــی کــه در غــرب مطــرح اســت 
ــد در ایــران و  یــزد عملــی کــرد امــا آن را در  شــاید نتوان
ــع  ــوان منب ــه عن ــوارد را ب ــن م ــم. ای ــر می گیری ــزد در نظ ی
علمــی در نظــر می گیریــم و در کنــار مباحــث دینــی، ملــی 
و منطقــه ای بــه هــم نزدیــک می کنیــم تــا در بحــث درمــان 
ــای  ــس رویكرده ــم. پ ــتفاده کنی ــی اس ــكل مصداق ــه ش ب
ــد. ــد باش ــر می توان ــر روان درمانگ ــتوانه کار ه ــی پش علم
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کتاب با مختصات رواین فرد هماهنگ شود
، روانشناس   | علیرضا عابدی�ن

بارهــا در درمــان از کتــاب اســتفاده کــرده ام ایــن تحــت 
چهارچوبــی کــه بــه آن کتــاب درمانــی می گوینــد طبقه بنــدی 
می شــود. کتاب هایــی کــه بــا فرکانــس بیشــتری اســتفاده کــرده 
ــاده  ــاب  ج ــال کت ــرای مث ــت، ب ــده اس ــم ش ــه ه ــم و ترجم ای
ــی  ــه آن  کتاب ــک در ادام ــكات ت ــته اس ــت  نوش ــه اس بی نقش
ــداد جــاده  ــوان آن  در امت نوشــته شــده اســت کــه ترجمــه عن
ــتند  ــی هس ــای خوب ــرم کتاب ه ــه نظ ــا ب ــت. این ه ــه  اس بی نقش
ــرای افــرادی کــه در رونــد درمــان یــا شــرایط  بــه خصــوص ب
زندگــی خــود بــه جایــی رســیده انــد کــه یكســری ســوال های 
ــده  ــود آم ــه وج ــا ب ــرای آنه ــت ب ــودی و اگزیستانسیالیس وج
اســت بســیار مفیــد انــد. کتاب هــا بــه طــور کلــی یــا هــر 
ابــزاری کــه بــرای درمــان اســتفاده می شــود از نظــر مختصــات 
ــا هســتند  ــد مشــخص شــود. یكســری کتاب ه ــرد بای ــی ف روان
و  کننــد  کمــک  می تواننــد  و  عینی ترنــد  ســطوح  در  کــه 
ــه  ــه ب ــی ک ــد کتاب های ــر باش ــطوح انتزاعی ت ــرد در س ــر ف اگ
ــتر  ــردازد بیش ــر می پ ــطح انتزاعی ت ــرد در س ــنایی ف ــد روش رون
تجویــز می شــوند و نهایتــا صفــر تــا صــد ایــن  فراینــد در 
ــی و  ــدار کــردن و هشــیار کــردن در مســیر خودیاب راســتای بی
ــداری  ــن بی ــا همی ــرا ب ــراد انجــام می شــود زی خــود آشــنایی اف
و آشــنایی و آوردن مقوله هــا از ناخــودآگاه بــه خــود آگاه  
و بیــدار کــردن فــرد، انســان مســئولیت زندگــی خــود را 
بیشــتر بــر عهــده می گیــرد و مســیر صحیح تــری انتخــاب 
می کنــد. در واقــع در نهایــت از بــازی کــردن نقــش جــدا 
ــرده و مســئولیت  ــی ب ــه اصالــت وجــودی خــود پ می شــود و ب
زندگــی و جهــت زندگــی خــود را تعییــن و تعریــف می کنــد.
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کتاب ، تکمیل کننده پروسه درمان
اهلل تاجیک اسماعییل، روانشناس    | عزیرن

ــت. در  ــترده اس ــم گس ــه داری ــی ک ــكالت مراجعان ــف مش طی
ــرادی مواجــه هســتیم کــه مشــكالت  ــا اف ــی ب حــوزه روان دمان
عصبــی یــا روانپریشــی دارنــد. گروهــی از افــراد گرفتــار 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــتند، ع ــخصیتی هس ــا ش ــاری ی ــكالت رفت مش
افــرادی داریــم کــه زندگــی ســالم و معمولــی دارنــد امــا 
ــاز  ــاوره نی ــه مش ــه ب ــدی ک ــوند  رون ــه می ش ــكل مواج ــا مش ب
ــراد  ــن اف ــناس ها ای ــه روانش ــن ب ــده مراجعی ــف عم ــد طی دارن
هســتند فــرادی کــه بــرای مشــاوره مراجعــه می کننــد خــود تــا 
حــدودی تــوان حــل مســاله را دارنــد و نیــاز بــه مداخالتــی بــه 
صــورت کمــک دارنــد کــه بــه اینهــا رواندرمانــی حمایتــی یــا 
ــه تحصیالتــی  ــا توجــه ب ــراد ب ــن اف ــه می شــود. ای مشــاوره گفت
دارنــد  نیــاز  کــه  کمک هایــی  بــه  می تواننــد  دارنــد  کــه 
ــا  ــول، کتاب ه ــد. در اص ــه کنن ــه مراجع ــا مقال ــاب ی ــد کت مانن
مثــال در  بــرای  ایــن زمینــه می تواننــد کمــک کننــد.  در 
مشــكالت روابــط زوجیــن و مشــكالت تربیــت فرزنــدان، 
ــی  ــكالت یك ــا مش ــط ب ــب و مرتب ــای متناس ــی کتاب ه معرف
ــه  ــر گرفت ــراد در نظ ــن اف ــرای ای ــه ب ــت ک ــی اس از درمان های
می شــود. کــه می توانــد آنهــا را در غیــاب روانشــناس کمــک 
ــناس  ــه روانش ــه ب ــاب و مراجع ــدن کت ــب خوان ــا ترکی ــد ی کن
خــوب  درمانــی  کتــاب  معمــوال  باشــد.  مفیــد  می توانــد 
جــواب می دهــد، اگــر مراجعــان ســواد در حــد خــوب داشــته 
ــد در حــد  ــن ســواد را دارن ــر جامعــه ای باشــند کــه امــروز اکث
ــط  ــد. در رواب ــتفاده کنن ــن روش اس ــوب می تواننــد، از ای خ
ــا کــودکان مشــكل داشــتن  ــی کــه ب ــرای والدین ــردی ب ــن ف بی
کتــاب  ارتبــاط والدیــن بــا کــودک  را معرفــی کمــردم.  
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تاثیر کتاب ها روندساز است و نه نقطه ساز
  | سهیل رضایی، مدیر بنیاد فرهنگ زندیگ

اگــر درمــان را اختــالل در نظــر بگیریــد مــن در آن از 
کتــاب اســتفاده نكــردم، امــا اگــر رونــد رشــد و توســعه در 
نظــر بگیریــد می گویــم بلــه. بــرای مثــال در عمــل جراحــی 
ــه  ــاب توصی ــود کت ــاران خ ــه بیم ــكان ب ــر پزش ــب مگ قل
ــب  ــتن قل ــرای داش ــی ب ــبک زندگ ــاره س ــد؟ درب می کنن
ســالم می تــوان کتــاب معرفــی کــرد، در درمــان روان هــم 
ــی دارد  ــرد ناتعادل ــی ف ــد، وقت ــاق می افت ــن اتف ــا همی دقیق
ــه دوم  ــن نیم ــص م ــم. تخص ــی می کنی ــاب معرف ــه او کت ب
ــم  ــی می کن ــده معرف ــه مراجعه کنن ــی ب ــت، کتاب ــر اس عم
کــه بتوانــد در معنایابــی زندگــی کمــک کنــد چــون 
ــت و  ــوردار اس ــب برخ ــرای درک مطل ــی ب ــرد از تعادل ف
ــرد  ــاب و ف ــا کت ــد ب ــدارد و می توان ــی ن ــت اورژانس حال
ــا در نیمــه  ــن معن ــاب  یافت ــت برســد. کت ــه موفقی راهنمــا ب
دوم عمــر  نوشــتهجیمز هانیــس، کتــاب  راهبــری زندگــی 
ــی  نوشــته رابــرت الكــس جانســون چنــد  ــا شــهود درون ب
نمونــه انــد. تاثیــر ایــن کتاب هــا روندســاز انــد و نــه 
نقطه ســاز. هــر کــدام از اینهــا کــه خوانــده شــده روندســاز 
بــوده انــد و بــه فــرد دیــدگاه جدیــد ارائــه می کننــد. 
کتــاب دیــدگاه جدیــدی در زندگــی فــرد ایجــاد می کنــد 
ــد.  ــی باش ــكالت زندگ ــرای مش ــری ب ــد معب ــه می توان ک
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افزایش کیفیت و ماندگاری رمان
  | سارا گلستاین، کارشنایس ارشد مشاوره خانواده

ــی  ــم و یك ــتفاده می کنی ــان اس ــه درم ــاب در پروس از کت
درمانــی  رویكردشــناخت  و  درمــان  کمكــی  ابــزار  از 
بــا  همــراه  و  شــود  معرفــی  کتــاب  کــه  اســت  ایــن 
ــر  ــای دیگ ــه رویكرده ــود. البت ــال ش ــان دنب ــاب، درم کت
ــن از  ــه اینكــه م ــا توجــه ب ــد. ب ــه دارن هــم در خــود مطالع
می کنــم، کتاب هایــی  اســتفاده  شــناخت درمانی  شــیوۀ 
ــا ایــن موضــوع هماهنــگ اســت.  پیشــنهاد می دهــم کــه ب
کتــاب  زندگــی خــود را دوبــاره بیافرینیــد   زندانیــان 
بــاور  کتاب هایــی هســتند کــه در جهــت شــناخت و 
اصــالح باورهــا در پروســه درمــان کمــک می کننــد. 
ــد چــون  ــان کمــک می کن ــاده در درم ــد فوق الع ــن رون ای
ــد، مثال هــا را  وقتــی فــرد در خلــوت خــود مطالعــه می کن
ــا موضوعــی  ــد و متناســب ب ــه جلســه می آی ــد و ب می خوان
ــرای مطالعــه  ــی ب ــه او کتاب کــه داشــته اســت هــر جلســه ب
ــان  ــدگاری درم ــان و مان ــت درم ــود، کیفی ــی می ش معرف
را افزایــش می دهــد. هرچقــدر فــرد بتوانــد در درمــان 
باقیمانــدن  و  احتمــال درمــان شــدن  همــكاری کنــد، 
ــتفاده  ــد و از اس ــدا می کن ــش پی ــان افزای ــای درم در فض
ــتم.  ــی هس ــم راض ــان مراجعان ــد درم ــاب در فرآین از کت
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 نگرش آلربت  شوایزتر 
را دوست دارم
 | تسسوتالنا   آلکسسیویچ

          مــردم یــا از جنــگ حــرف می زننــد و یــا از حادثــۀ چرنوبیــل. 
ایــن  و شــادکامی می گویــد.  از شــادی  به نــدرت کســی  امــا 
احســاس در مــن ریشــه دوانــد کــه مــردم دربــارۀ چیزهایــی صحبت 
ــی  ــه زندگ ــت دارد. ب ــر اهمی ــات بش ــاً در حی ــه واقع ــد ک نمی کنن
ــدر و  ــه دوران کودکــی ام. پ ــاًل ب گذشــتۀ خــودم فكــر کــردم، مث
ــه  ــارۀ اینك ــد. درب ــرف نمی زدن ــادی ح ــارۀ ش ــز درب ــادرم هرگ م
چگونــه بایــد شــاد باشــید و بــزرگ شــوید. اینكــه زندگــی چقــدر 
ــش  ــی لذت بخ ــدر زندگ ــوید چق ــق می ش ــی عاش ــت و وقت زیباس
می شــود. چگونــه بچــه دار خواهیــد شــد و گذشــته از آن هــا، عشــق 
خــود را پیــدا خواهیــد کــرد. و اینكــه عشــق چقــدر اســرارآمیز و 
جــذاب اســت. ولــی ... همــۀ صحبت هــای مــا دربــارۀ مــرگ بــود .

ــه  ــق پرداخت ــه عش ــر ب ــوع دیگ ــر موض ــر از ه ــا کمت ــات م در ادبی
شــده اســت. در آثــار مــا موضــوع از ایــن قــرار اســت: یــا از 
ــا  ــات گرایی؛ ی ــی احساس ــی نوع ــی رود، یعن ــخن م ــل س گل و بلب
ــاص  ــده ای خ ــرای عقی ــا ب ــش ی ــر میهن ــه خاط ــتان ب ــان داس قهرم
ــار  ــف. در آث ــوان تورگنیِ ــار ای ــل آث ــود، مث ــی می ش ــۀ جای روان
ــدان جنــگ  ــۀ می ــم کــه ورانســكی روان ــز می بینی ــو تولســتوی نی لئ
ــه  ــود ک ــده می ش ــر دی ــات، کمت ــۀ اتفاق ــالف هم ــود. برخ می ش
ــوان گفــت کــه  ــه شــود. حتــی به درســتی می ت فقــط از عشــق گفت
ــان  ــت. در زب ــعه یافته نیس ــدان توس ــق چن ــان عش ــا، زب ــان م در زب
ــان  ــت. زب ــوی نیس ــه ق ــات فرانس ــدازۀ ادبی ــه ان ــق ب ــان عش ــا، زب م
فرانســه ده واژه بــرای توصیــف وضعیــت بــدن زن پــس از معاشــقه 
دارد. یــا بــرای حرکــت دســتان معشــوق. امــا چنیــن چیــزی مطلقــاً 
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ــا  ــم، ام ــق بازی داری ــات و عش ــدارد. مالق ــود ن ــا وج ــان م در زب
ــود. ــی می ش ــمانی تلق ــق ... آس ــود عش ــق ... خ ــد عش ــود فراین خ

ــوده ام و هیــچ شــخص  ــم ب مــن همیشــه مشــغول نوشــتن کتاب های
خاصــی به انــدازۀ کســی کــه بــه زمــان مشــخصی تعلــق دارد برایــم 
ــزی شــده ام کــه  ــن همیشــه مجــذوب چی ــوده اســت. م جــذاب نب
آن را  انســان ابــدی  می نامــم، یعنــی چیــزی کــه در بشــریت ابــدی 
اســت. حــاال، کاری کــه قصــد دارم بكنــم، چــون کتاب هــای 
ــه  ــان را ن ــه زندگی م ــت ک ــن اس ــم، ای ــوع داری ــن ن ــری از ای کمت
از دیــدگاه تاریخــی بلكــه از بیــرون بررســی کنــم. مثــاًل از زاویــۀ 
دیــد کهكشــان نگاهــش کنــم. به همیــن دلیــل، از نظــر مــن، 
ــد.  ــم دارن ــا ه ــی ب ــاط نزدیك ــان ها ارتب ــان و انس ــات، گیاه حیوان
بــه ایــن معنــی کــه: همه چیــز زنــده اســت. واقعــاً می خواهــم 
دیــده ام  شــوایتزر  آلبــرت  در  کــه  برســم  نگرشــی  آن  بــه 
ــه نظــر می رســد کــه مــردم در یكــی از ایــن دو گــروه  این طــور ب
نمی داننــد یــا  چیســت  عشــق  می داننــد  یــا  می گیرنــد:  قــرار 

و عاشــق ایــن نــوع نگرشــم. عاشــق حرمتــی کــه او بــرای زندگــی 
ــی  ــک اوکراین ــه ی ــان را، ن ــک انس ــی ی ــی وقت ــت. یعن ــل اس قائ
ــی  ــه کس ــه به مثاب ــر، بلك ــای دیگ ــر ج ــل ه ــا اه ــی ی ــا بالروس ی
ــش  ــی برای ــب احترام ــه اغل ــزی ک ــات دارد. چی ــه حی ــد ک می بینی
قائــل نیســتیم. انــگار زندگــی ابــدی داریــم. گویــی هدفــی غیــر از 
ایــن نداریــم کــه جایــی در چرنوبیــل پیــدا کنیــم. یــا در دونتســک.

 
http://tarjomaan.com/interview
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خ   فقط به گل رس

بگویید: تو
22 شعر از  | 

ن نجدی  | بیرژ

3
کسب و کار من

شغل من،
نگاه نكردن به خونریزی است

شغل من این است که روزنامه 
نمی خوانم

شب ها
دود می رقصد

در زیرسیگارِی روی میز
پرده می آید از پنجره تا نیمه های اتاق،

یعنی باد پرده را تكان می دهد
همین باد که از دریا تا من آمده است

داشتم می گفتم
شغل من

خاموش کردن رادیوست
بستن تلویزیون

در تمام ساعات پخش خبر

1
آفتاب را دوست دارم

به خاطر پیراهنت روی طناب رخت.
باران را

اگر می بارد بر چتر آبی تو.
و چون تو نماز خوانده ای

خداپرست شده ام.

2
اتوبوسی آمده از تهران

یكی از صندلی هایش خالی است
قطاری می رود از تبریز

یكی از کوپه هایش خالی است
سینماهای شیراز پر از تماشاچی است

که حتما ردیفی از آن خالی است
انگار یک نفر هست که اصال نیست

انگار عده ای هستند که نمی آیند
شاید،کسی در چشم من است

که رفته از چشمم
نمی دانم
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5
دریا با این همه آب

رودخانه با این همه آب
تنگ بلور حتی با این همه آب

رخصت نمی دهد این همه آب
تا بنگریم که ماهی ها چگونه می گریند

6
 به خاطر کندن گل سرخ اّره آورده اید؟

چرا اّره؟
فقط به گل سرخ بگویید: تو، هی تو

خودش می افتد و می میرد!

7
این همه کلمات و نوشته ها، که چی؟

چرا سایه  مان را از روی زمین برنمی داریم
َو در آغوش نمی ِکشیم

َو با او به بسترمان نمی رویم
َو نمی میریم؟

4
همیشه ی من، هرگز بود

غروب، پلی است از رویا به تاریكی
تاریكی

نگاه توست زیر پلک های افتاده

همیشه ی من، هرگز بود
غروب، ظهر توست

منظومه هاست، پنجره های اتاق
و آسمانی از شیشه می آید

بر دست های چهار درخت لخت

شگفتا که سایه می گذرد
بی آفتاب از این رهگذر

از همیشه من.
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8
بگذار قدم زنان و شرمنده بگذرم
از ستون ساکت روزنامه ی عصر

در صحرای سرد آگهی
در صحرای سرد تسلیت

دخترم
به انتشار خون می نگرد

و از بلوغ و روزهای عادتش می ترسد

بر من و دخترم
از پشت پنجره مان

راهی گشوده اند
تا جشن شمارش شالق

بر پوست ابریشمین تو، پسرعموی درختان
نگاه کن، پسرعموی سپیدار

نگاه کن، صدای رعشه ی جنگل
ما پنجره مان را گشوده ایم

تا آفتاب گل آلود را
بر آینه بنشانیم

با ما خطوط خسته ی ذهن دختران نابالغ
در روزنامه های دولتی پیر می شود

چرا که در هراس نیافتن او، پسرعموی 
گیاهان،

می ترسم از
یائسگی درختان و دختران.

9
کدام پرنده

با بوی تن تو پرواز می کند
که باران را این گونه

عاشقانه
می نوشم

10
عاشقان گیاهانند

 که ریشه هایشان فرو رفته است
 در کف دست من

 در استخوان کتف تو
 در جمجمه ی شكسته ی من
 و این خاطرات من و توست

 که توت می شود یک روز
 انار می شود گاهی

 که دیروز انگور شده بود
 که فردا زیتون و تلخ

11
گچ و تخته های سیاه

گچ و ناخن های سفید
گچ و هراس دختران کالس

هنگام نوشتن عشق
که یاران فراموش کردند

 عشق 

12
درخت می کارم

زمینش می دهد ریشه
بهارش برگ

و برهنه اش می کند پایــیـز
به خاطر دستهای من،این آغوش

تا درختی دوباره زاده شود
که آسمان بباردش باران
که زمین بگیردش ریشه
بهار، بخواندش با برگ

ولختش کند پاییز
به خاطر من؟
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13
صدایی می سوزد، با صدای عود

صدایی می سوزد، در پنجره ای ،با نگاه چراغ
وصدایی هیچ نمی آید از ساز و حنجره ای.

پس
پاروهای پوک آخرین سكوت این دریاست 

که می شنوم
رنگی می سوزد روی تن هیزم
)رنگی در این سوختگاه صبح(

ورنگی،هیچ نمی ریزد
از مهتاب و

تكه های شكسته خورشید.
زیرا گریه , صدای این دریاست

که نوشته نمی شود با نت
نواخته نمی شود با ساز
مگر با زخمه ها و زخم

بر استخوان کسی.

14
درخت

شعرش را روی پاییز می نویسد
پاییز

شعرش را روی درخت
من بر پاییز نوشته ام

بر درختان افتاده
دریغا من ...

دریغا پاییز...
دریغا درخت...

15
صبح می شود با آه و تنفسی از تو

پنجره ای باز می شود 
با دهانی پر از براده های ماه 

گیسو در آیینه می ریزی 
من ظهر می شوم

گیسو بر شانه ریخته ای من ظهر شده ام
ان گاه با آبشنگ پر از آفتاب

غسل خواهی کرد و ناگاه غروب خواهد شد
آسمانی خواهد ریخت روی تاریكی برهنه ی 

شب
و پیش از صبح
آن شب لخت
آن شب لخت
آن شب لخت

تا صبح
هزار بار صبح می شود با آه و تنفسی از تو.

16
یک صبح بیدار می شویم و می بینیم 

که باران تند می بارد
نه بر گیاهان و کشتزاران و پنجره ها 

باران می بارد 
نه بر استخوان خسته ی کوه،یا گلدان یا 

پرنده های نشسته روی سیم برق 
یک صبح با صدای بارانی که تند می بارد 
بارانی که نمی بارد بر چتر،بیدار می شویم 

و می بینیم باران قطره قطره می ریزد 
بر دکه ی روزنامه فروشی 

و کلمات خون و خون ریزی 
با هر قطره باران از روزنامه 

قطره قطره می چكد 
قطره قطره می ریزد.
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17
بسیار پیش تر از امروز

دوستت داشتم در گذشته های دور
آن قدر دور

که هر وقت به یاد می آورد
پارچ بلور کنار سفرۀ من

ابریق می شود
کاله کپی من، دستار

کت و شلوارم، ردای سفید
کراواتم، ُزنار

اتاق، همین اتاق زیر شیروانی ما
غار

غاری پر از تاریک و صدای بوسه های ما
و قرن های بعد

تو را هم چنان دوست خواهم داشت
آن قدر که در خیال بافی آن همه عشق

تو در سفینه ای نزدیک من
من در سفینه ای دیگر، بسیار نزدیک تر از 

خودم با تو
دست می کشیم به گونه های هم

بر صفحۀ تلویزیون.

18
سالم ریخته زیر پای در

کنار خش خش لوال
خداحافظ با صدای کفش می گذرد

خداحافظ دور می شود
با صدای کفش

و سیاه از چراغ می بارد

19
همیشه ی من، هرگز بود

غروب، پلی است از رویا به تاریكی
تاریكی

نگاه توست زیر پلک های افتاده

همیشه ی من، هرگز بود
غروب، ظهر توست

منظومه هاست، پنجره های اتاق
و آسمانی از شیشه می آید

بر دست های چهار درخت لخت

شگفتا که سایه می گذرد
بی آفتاب از این رهگذر

از همیشه من.
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22
نیمي از سنگها ، صخره ها 

کوهستان را گذاشته ام 
با دره هایش ، پیاله هاي شیر 

به خاطر پسرم 
نیم دگر کوهستان ، وقف باران است . 

دریائي آبي و آرام را با فانوس روشن دریائي 
مي بخشم به همسرم .

شب ها ي دریا را 
بي آرام ، بي آبي 

با دلشوره هاي فانوس دریائي 
به دوستان دوران سربازي که حاال پیر شده اند .

رودخانه که مي گذرد زیر پل 
مال تو

دختر پوست کشیده من بر استخوان بلور
که آب ، پیراهنت شود تمام تابستان .

هر مزرعه و درخت 
کشتزار و علف را 

به کویر بدهید ، ششدانگ 
به دانه هاي شن ، زیر آفتاب . 

از صداي سه تار من 
سبز سبز پاره هاي موسیقي 

که ریخته ام در شیشه هاي گالب و گذاشته ام 
روي رف 

یک سهم به مثنوي موالنا 
دو سهم به   ني   بدهید .
و مي بخشم به پرندگان 

رنگها ، کاشي ها ، گنبدها 
به یوزپلنگاني که با من دویده اند 
غار و قندیل هاي آهک و تنهائي 

و بوي باغچه را 
به فصل هایي که مي آیند 

بعد از من

20
ُگلی اگر که می چینید 

گیاهی می میرد
زیرا یک بار

فقط یک بار خواِب تبر می بیند
حاال آمده اید به خاطِر چیدن ُگِل ُسرخ

ساقه ی نازِک َگِل ُسرخ
به خاطِر کندِن ُگِل ُسرخ اّره آورده اید؟

چرا اّره؟
فقط به ُگل ِ ُسرخ بگویید: هی! تو

خودش می افتد و می میرد
تماِم ُسرخش به سیاه می زند ُگل ِ ُسرخ

کشتِن یک نوزاد که زهر نمی خواهد
با کالشینُكف که پروانه شكار نمی کنند

فقط به مادرش بگویید که شیر ندهد به یک 
قنداق

و پروانه را بگذارید الی تكه های یخ
و روزنامه ها را توقیف کنید
بعد می بینید که ما می میریم

بی سر و صدا ما می میریم.

21
گاهی سكوت بیِن ما ،

آنقدر دامنه  دار و طوالنی می شد
که صبح ها 

کلماِت فراوانی را می دیدیم 
که روی مسواِک ما 

جمع شده است.
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 النه ی برفی!

 |محمد حمید شاهد 
برگردان از زبان اردو: احمد شهریار

پر از غصه نشسته بود.
شــدم،  خانــه  وارد  کــرد،  بــاز  را  در 
زدن. غــر  بــه  کــرد  شــروع  بــاز  و 
خوشــحال  دیدنــم  از  کــه  دخترانــم 
ــن،  ــمِت م ــه س ــدن ب ــادهِ دوی ــد و آم بودن
حملــه ی  آن  در  مداخلــت  عــدم  بــرای 
زد. خشكشــان  همانجــا  احتمالــی، 
افتــاده  دور  منطقــه ی  آن  در   زندگــی 
غروب هــا  حداقــل  بــود.  بهتــر  کــه 
خانــه.   بر می گشــتید  موقــع  بــه 
می خندیدنــد،  همچنــان  دخترانــم 
مــن  و  می خــورد  غصــه  همچنــان  او 
هــرروزه  دلیــل  همــان  نمی خواســتم 
بیــاورم. زبــان  بــه  دیگــر  بــاِر  یــک  را 

هنگامــی کــه بــرای ماموریــت کاری مــری 
ــرات  ــود. خاط ــحال ب ــیار خوش ــم، بس آمدی
مــاهِ عســل دوبــاره برایــش زنــده شــده 
ــحر  ــود از س ــته ب ــوز نتوانس ــه هن ــد ک بودن
آن بیــرون بیایــد: ابرهــای تیــره کــه بــر روی 
زمیــن فــرود می آینــد، بادهــای خنكــی کــه 
ــد،  ــوازش می کنن ــدن را ن ــدن ب ــگاِم وزی هن
ســر خــوردن روی جاده هــای لیــز، افتــادن، 

وہ ُغصے میں جلی ُبھنی بیٹھی تھی۔
میــں  کھولــی‘  چٹخنــی  نــے  اُس  ِادھــر 
رکھــا‘  قــدم  انــدر  کــے  گھــر  نــے 
پــڑی۔ بــرس  پــر  مجھــے  وہ  اُدھــر 
بچیــاں جــو مجھــے دیکــھ کرکِھــل اُٹھــی تھیــں 
اور میــری جانــب لپکنــا ہــی چاہتــی تھیــں‘ ِاس 
غیــر متوقــع حملــے میــں عــدم مداخلــت کــے 
خیــال ســے‘ جہــاں تھیــں وہیــں ٹھہــری رہیــں۔
 ِاس ســے بہتــر تھــا ہــم اُســی دور افتــادہ 
ــام  ــم آپ ش ــم از ک ــے ک ــڑے رہت ــر پ ــام پ َمق
ــے۔  ــے تھ ــا کرت ــر گھرآجای ــت پ ــو وق ــو ت ک
و  پیــچ  وہ  رہیــں۔۔۔۔  مســکراتی  بچیــاں 
اپنــے  میــں  اور  رہــی۔۔۔۔.  کھاتــی  تــاب 
کئــی  مسلســل  جــو  دلیــل  وہ  میــں  حــق 
مرتبــہ  ایــک  تھــا‘  رہــا  دہــرا  ســے  روز 
تھــا۔ رہــا  ہچکچــا  ســے  دہرانــے  پھــر 
ــا  ــا گی ــات کی ــں تعین ــری می ــے م ــب مجھ ج
ــون  ــی م ــی۔ اســے ہن ــِوش تھ ــت ُخ ــا وہ بہ تھ
والــے دن یــاد آرہــے تھــے جــن کــے ســحر 
ــی  ــی۔ وہ ــی تھ ــہ نکل ــک ن ــی ت ــے وہ ابھ س
ــڈی  ــا‘ ٹھن ــر اُترن ــن پ ــوں کا زمی ــرے بادل گہ
ہــواؤں کا َبــدن چــوم کــر گزرنــا‘ گیلــی ســڑک 
ــا اورچــوٹ  ــا‘ چــوٹ لگن ــر پھســل کــر گرن پ



59دوماهنامه ادبی . شماره  پنجم 1398

ــع ســوزش زخــم  ــرای رف زخمــی شــدن، ب
ــک  ــا ی ــو، تنه ــواِر م ــردن از سش ــتاد ک اس
ســطل آب گــرم داشــتن و بــرای فــرار 
ــان  ــرد، همزم ــا آب س ــام ب ــک از حم هری
ــم  ــت ه ــت در دس ــدن، دس ــام ش وارِد حم
در خیابــاِن مــال قــدم زدن، ســاعت هــا 
اداره  پله هــای  روی  یــا   lintotts در 
ــردن،  ــگاه ک ــران را ن ــتن و عاب ــت نشس پس
بودنــد. نشــده  فراموشــش  هنــوز  اینهــا 
ســلول های  بــه  خســتگی  حــاال  امــا 
بــدن او نفــوذ کــرده بــود. مــن دلیلــش 
بــر  دســتم  از  کاری  امــا  می دانســتم،  را 
نمی آمــد. فصــل تفریــح رو بــه پایــان بــود، 
ــا  ــروه اینج ــروه گ ــان گ ــردم همچن ــا م ام
ــی  ــای دولت ــد. اداره ی از میهمان ه می آمدن
پــر بــود و خانه ام دوســت و فامیــل و اقوام... 
هرکســی می آمــد، توقــع تــداراک مــكان و 
ــود  ــن ب ــت. ای ــهرگردی داش ــز ش ــذا و نی غ
ــه  ــگاه خان ــم هیچ ــالِف میل ــن برخ ــه م ک
آن  طــرف  آن  از  برنمی گشــتم.  بموقــع 
ــِح زود رخت خواب هــای  ــده ی خــدا صب بن
را  خانــه  می کــرد،  جمــع  را  میهمان هــا 
حمــام  در  گــرم  آِب  می کــرد،  تمیــز 

ســہالنے کــے لیــے ہیئــر ڈرائــر کا ِاســتعمال 
کرنــا۔ محــض ایــک گــرم بالٹــی پانــی کا 
ملنــا اور دونــوں کا نہانــے کــو اکٹھــے باتــھ 
ــو  ــک ک ــں ای ــہ کہی ــا ک ــس جان ــں گھ روم می
ــڑے۔ ہاتھــوں  ــا پ ــہ نہان ــی ســے ن ــڈے پان ٹھن
ــھ ڈال کــر مــال روڈپــر چہــل قدمــی  میــں ہات
 Lintott‘s Restaurant  پہــروں کرنــا۔ 
ــیڑھیوں  ــی س ــس ک ــٹ آف ــر پوس ــا پھ ــں ی می
کا  لوگــوں  جاتــے  آتــے  کــر  بیٹــھ  پــر 
تھــی۔ پائــی  بھــول  نــہ  وہ  بھــی  نظــارہ 
مگــر اب اکتاہــٹ اُس کــے َبــدن کــے خلیــے 
خلیــے میــں اُتــر رہــی تھــی۔ میــں جانتــا 
تھــا‘ ایســا کیــوں تھــا۔ مگــر میــں کیــا کرتــا؟ 
ســیزن ختــم ہونــے کــو تھــا‘ لیکــن لــوگ 
تھــے جــو پھــر بھــی جــوق در جــوق چلــے 
آرہــے تھــے۔ دفتــر ســرکاری مہمانــوں ســے 
ــزو  ــتوں اور عزی ــر دوس ــو گھ ــا ت ــرا رہت بھ
ــا، اس خواہــش  ــارب ســے۔۔۔۔. جــو بھــی آت اق
کــے ســاتھ آتــا کــہ ایــک تــو اس کــے قیــام و 
طعــام کا بندوبســت کیــا جائــے گا اور دوســرا 
اســے گھمانــے پھرانــے لــے جایــا جائــے 
گا۔ اور یــوں نــہ چاہتــے ہــوے بھــی‘ میــں 
گھــر وقــت پــر نــہ پلــٹ ســکتا تھــا۔ جــب کــہ 
ــوں کــے  ــح مہمان ــح صب ــے چــاری صب وہ ب
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می کــرد،  آمــاده  صبحانــه  می گذاشــت، 
در طــوِل روز گاهــی غــذا می پخــت، آن را 
ســِر ســفره می چیــد و گاهــی هــم بــا چایــی 
و سمبوســه از میهمانــان پذیرایــی می کــرد، 
ــز  ــا را تمی ــای آنه ــان بچه ه ــورت و ده ص
ــرد،  ــی می ک ــم را امرونه ــرد، دختران می ک
می شســت،  را  میهمان هــا  ظرف هــای 
آنــگاه هنگامــی کــه ســایه های دراِز غــروب 
از درختــان پاییــن آمده و به شــكِل شــب در 
ــا را پهــن کــرده  ــد، رخت خواب ه می آمدن
ــه  ــد ک ــا می ش ــتِن میهمان ه ــر برگش و منتظ
آن هــا از تفریــح و خوش گذرانــی خــود 
ــد  ــرای لحظــه ی بتوان ــا او هــم ب ــد ت برگردن
رفــع خســتگی بكنــد... در چنیــن اوضاعــی، 
بــود. طبیعــی  او  بدخلقــی  و  خســتگی 
هــوا،  هــرروزه  بیشــتر  ســردی  از 
شــنیدن  از  و  بــود  داشــته  بــرش  تــرس 
ــل  ــر قاب ــدان غی ــل یخبن ــا فص ــه  اینج اینك
بــود: نگــران  بســیار  اســت ،  تحمــل 
هزارجــا  از  می بینیــد؟  را  لحاف هــا  ایــن 
ــدازی،  ــود بیان ــد. روی خ ــده ان ــوارخ ش س
نیانــدازی، هیــچ فرقــی نمی کنــد... دســامبر 
ــال  ــه ح ــری ب ــت... فك ــه در راه اس ــم ک ه
فكــری... یــک  آقــا،  بكنیــد  این هــا 

لحاف هــای  نــه  مــری  در  روزهــا  آن 
آمــاده می فروختنــد و نــه پنبه زنــی بــود 
کنــد،  بــاز  را  لحاف هــا  دوخــِت  کــه 
پنبــه ی آن هــا را دربیــاورد، آن را بزنــد، 
دوبــاره لحاف هــا را پرکنــد و بــدوزد. از 
ــه انــدازه ی کافــی لحــاف هــم  طرفــی مــا ب
ــا  ــرای میهمان ه ــا را ب ــد ت ــه چن ــتیم ک نداش
می توانســتم  مــن  و  می داشــتیم  نگــه  
می بــردم. پینــدی  منطقــه  بــه  را  این هــا 

بــه فكــر ســوخت هــم باشــید... بــدوِن 
ــه دختران مــان را از  چــوب خشــک، چگون

بســتر ســنبھالتی‘ صفائیــاں کرتــی‘ پانــی گــرم 
کــر کــے باتــھ روم میــں َرکھتــی‘ ناشــتہ تیــار 
ــی‘ دســتر  ــا پکات ــی کھان ــر کبھ ــی‘ دن بھ کرت
خــوان پــر ســجاتی‘ تــو کبھــی چائــے اور 
سموســوں ســے مہمانــوں کــی تواضــع کرتــی۔ 
اُن کــے بچــوں کــے منــھ صــاف کرتــی‘ اَپنــی 
بچیــوں کــو ســمجھاتی بجھاتــی‘ مہمانــوں 
کــے جوٹھــے برتــن دھوتــی‘ پھــر جــب شــام 
کــے دراز ســائے چھتنــار درختــوں ســے اُتــر 
ــو  ــا شــروع ہ ــں ڈھلن کــر رات کــے روپ می
جاتــے تــو وہ بســتر بچھــا دیتــی اور مہمانــوں 
کــی واپســی کا بیٹھــے بیٹھــے انتظــار کرتــی 
کــہ وہ ســیر ســے پلٹیــں تــو اُســے بھــی کمــر 
ســیدھی کرنــے کــو موقع ملــے۔۔۔۔ ایســے میں 
ــا۔ ــا تھ ــن بج ــڑا پ ــٹ اور چڑچ ــی اکتاہ اس ک
ہوائــوں  کــہ  تھــے  آرہــے  ہــول  اســے 
اور  تھــی  گئــی  بــڑھ  بســتگی  یــخ  میــں 
یــہ ســن ســن کــر‘ کــہ یہــاں کــی برفانــی 
تــک  حــد  برداشــت  ناقابــل  تــو  ســردیاں 
ــی۔ ــادہ متفکــر تھ ــت زی ــں‘ بہ ــی ہی ســرد ہوت
 دیکھــے ہیــں لحــاف آپ نے‘ جگہ جگہ ســے 
روشــن دان بــن گئــے ہیں۔۔۔.اوڑھو نــہ اوڑھو 
ــال  ــاگا چ ــہ بھ ــے ک ــمبر ہ ــر۔۔۔ دس ــک براب ای
آرہــا ہــے۔۔۔۔. ِان کا کچــھ کرو جــی ‘ان کا۔۔۔۔. 
اُن دنــوں مــری میــں بنــے بنائــے لحــاف نہیــں 
ملتــے تھــے اور نــہ ہــی ُدھنیــا یــا ایســا فــرد 
ــا‘  ــی نکالت ــر روئ ــڑ ک ــو ادھی ــو ان ک ــا ج ملت
اســے ُدھنکتــا اور پھــر لحــاف بھــر کــر 
ــاف  ــے لح ــاس اتن ــارے پ ــر ہم ــا۔ پھ ســی دیت
ــوں  ــے اور مہمان ــہ تھــے جــو اپن ــو ن بھــی ت
ــہ  ــے اور ی ــتعمال کرت ــں ِاس ــے انہی ــے لی ک
ــا۔ ــڈی دے آت ــے پن ــے لی ــد ک ــں اس مقص می
 لکڑیــوں کا بندوبســت کــرو جــی۔۔۔. خشــک 
ــوں  ــی جان ــو ان ننھ ــی ت ــوں گ ــہ ہ ــاں ن لکڑی
کــو ســردی ســے کیســے بچــاؤ گــے؟ دیکھــو 
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ــد؟...  ــظ می کنی ــنده حف ــرمای کش ــن س ای
بخــاری  بغلــی  همســایه ی  ببینیــد... 
انــد، بــه هــزار و  فلــزی نصیــب کــرده 
دویســت روپیــه. لولــه ای بــه آن وصــل 
هواکــش  از  را  آن  ســِر  یــک  و  کــرده 
اتــاق  بیــرون داده انــد کــه دود بخــاری 
ــم  ــما ه ــنوید، ش ــن می ش ــدارد. از م را برن
یكــی از همان هــا نصیــب نكنیــد کــه در 
کــردن  آتــش  بــدون  ســرد،  شــب های 
ــد... ــد ش ــرم نخواه ــال گ ــاق اص ــوب ات چ
ــت  ــزار و دویس ــا ه ــت. ام ــت می گف درس
روپیــه!... میهمان هــا چنــان لطمــه ای بــه 
ــنهاِد  ــن پیش ــه م ــود ک ــن زده ب ــداِز م پس ان
ــی  ــه کل ــرِف او را ب ــاری از ط ــاختِن بخ س
بــا چنیــن  نشــنیده گرفتــم. هرشــِب مــا 
پیشــنهاداِت بســیار آغــاز می شــد. در نتیجــه، 
نــه مــن می توانســتم گــداز بــدن او را لمــس 
کنــم، و نــه او می توانســت ســِر خــود را 
روی بــازوی مــن گذاشــته انگشــتانش را 
الی موهــای ســینه ی مــن بــرده بــا آنهــا 
و  می گفــت  و  می گفــت  کنــد.  بــازی 
خســته می شــد و مــن تنهــا بــه  باشــه، باشــه  
اکتفــا می کــردم. درآخــر بــا عصبانیــت 
پهلــو  بــه  و  برگردانــده  روی  مــن  از 
ــِر  ــوی عط ــدم و ب ــن می مان ــد و م می خوابی
ــب  ــی از ش ــه پاس ــم چ ــی دان ــِن او... نم ت
ــه از  ــد ک ــِح روِز بع ــرد و صب ــم می ب خواب
ــدار می شــدم، تمــام پیشــنهادات  خــواب بی
شــِب گذشــته را فرامــوش کــرده بــودم.
چشــم هایم  نشــده  روشــن  هــوا  هنــوز 
بــاز  گنجشــک ها  خــوش  صــدای  بــا 
می شــد. در مناطــِق میدانــی مــن چنیــن 
بدن هــای  بــودم:  ندیــده  را  گنجشــک ها 
بــر  ســیاه  تــاِج  زیبــا،  رنــِگ  کشــیده، 
ــزرگ،  ــگ، دِم ب ــوش رن ــردن خ ــر، گ س

ســاتھ والــوں نــے لوہــے کــی انگیٹھــی بنوائــی 
ــپ  ــر پائ ــے اوپ ــں۔ اس ک ــو می ــارہ س ــے‘ ب ہ
لگــوا کــر روشــن دان ســے ایــک ســرا باہــر 
ــہ  ــں ن ــا ہــے کــہ دھــواں کمــرے می نــکال دی
بھــر جائــے۔ میــرے مانــو تــو ویســی ہــی 
بنوالــو کــہ برفیلــی راتــوں میــں لکڑیــاں نہیــں 
ــوگا۔۔۔  ــں ہ ــرم نہی ــرا گ ــو کم ــے ت ــں گ جالئی
بــارہ ســو  وہ ٹھیــک کہتــی تھــی۔۔۔ مگــر 
قــدر  اس  بجــٹ  نــے  مہمانــوں  روپــے! 
متاثــر کــر دیــا تھــا کــہ انگیٹھــی بنوانــے 
ــے ســنا اَن ســنا کــر  ــں ن ــز کــو می کــی تجوی
دیــا۔ رات ایســی بــے شــمار تجاویــز کــے 
ســاتھ شــروع ہوتــی۔ نتیجــہ یــہ نکلتــا کــہ 
ــن کــو  ــد ن کــے گــداز پ ــں اس کــے َب ــہ می ن
محســوس کــر ســکتا‘ نــہ وہ میــرے بــازو پــر 
ســر َرکھتــی‘ نــہ ہــی میــرے ســینے کــے 
ــے  ــی ۔۔۔۔ وہ بولت ــاں پھیرت ــں انگلی ــوں می بال
بولتــے تھــک جاتــی اور میں’ہاں‘’ہــوں‘ کرتــا 
ــر ســو  ــد ل ک ــو َب ــا۔ وہ غصــے ســے پہل رہت
جاتــی اور میــں دیــر تــک اس کــے َبــد ن 
ــد ن  کــی جاگتــی مہــک ســونگھتا ســونگھتا َب
ــے کــب مجھــے  ــہ جان ــا۔۔۔۔ پھــر ن ــوڑ بیٹھت ت
ــی  ــک رات ک ــے ت ــح ہون ــو صب ــی ت ــد آت نین
ــا۔ ســاری تجاویــز اور باتیــں بھــول چــکا ہوت
ــھ  ــری آنک ــہ می ــی ک ــی ہوت ــہ پھٹ ــو ن ــی پ ابھ
چڑیــوں کــی چہــکار ســے کھلتــی۔ میــں نــے 
ایســی چڑیــا میدانــی عالقــے میــں نــہ دیکھــی 
تھــی۔ لمبوتــرا ســا َبــدن‘ دل کــش رنگــت‘ ســر 
ــن‘  ــی ســے مزی ــردن گان ــی‘ گ ــیاہ کلغ ــر س پ
لمبــی ُدم‘ مٹکتــی آنکھیــں۔۔۔۔ میــری آنکــھ 
کھلتــی تــو وہ اپنــے دو بچــوں کــے ســاتھ 
ــی۔ ــی ہوت ــدک رہ ــی پھ ــر ہ ــتر پ ــرے بس می
گــی۔۔۔۔.  ہــو  لگــی  بھــوک  انہیــں   یقینــا 
ہیــں  رہــی  ہــو  لمبــی  تــو  بھــی  راتیــں 
میــں ســوچتا اور اٹــھ کــر کچــن ســے ان کــے 
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ــم هایم  ــه چش ــاری ک ــاز... هرب ــم های ن چش
گنجشــک  آن  می شــد،  بــاز  خــواب  از 
پریــدن  درحــال  را  بچه هایــش  و  مــادر 
می دیــدم. خــود  خــواب  رخــِت  روی 
 حتما گرسنه اند... شب ها هم که طوالنی 

شدند. 
بــا ایــن فكــر پــا می شــدم و یــک گوشــه ی 
ــپزخانه  ــیدم. اش ــان دون می پاش ــاق برایش ات
دو در داشــت. دری رو بــه حیــاط بــاز مــی 
شــد و دری هــم بــه ســمت اتــاق... خانمــم 
همیشــه صاحبخانــه را دعــا می کــرد کــه 
مــی ت وانــد از داخــل آشــپزخانه دخترانــم 
ــر  ــِر نظ ــاق زی ــن را در ات ــاط و م را در حی
ــر دو دِر  ــه ه ــل ب ــد.دیوار متص ــته باش داش
آشــپزخانه جایــی کــه بــه ســقف می رســید، 
ــه ای  ــادر الن ــک م ــا گنجش ــا همان ج دقیق
ســاخته بــود. در مناطــق میدانــی مــن چنیــن 
گنجشــک  بــودم.  ندیــده  نیــز  النــه ای 
مــادر در دهــان خــود گلــی مــی آورده 
بــه  ریــز  دانه هــای  بصــورت  را  آن  و 
ترتیــب خاصــی کنــار هــم می چیــده و 
در نهایــت خانــه ای محكمــی در نقطــه ی 
اتصــال ســقف و دیوارهــا ســاخته بــود.
ــه  ــود و ثوبی ــادق ب ــِح ص ــگام صب ــوز هن هن
بغــل  در  را  هنــوز دخترهایــم  )همســرم( 
گرفتــه از خــواب خــوش لــذت می بــرد 
کــه گنجشــک مــادر همــراه بچه هایــش 
ســرم  بــاالی  کنــان  جیــک  جیــک 
ــم هایم را  ــد چش ــا لبخن ــن ب ــتند. م می نشس
بــاز می کــردم. ایــن گنجشــكها محســن 
مــن نیــز بودنــد کــه از وقتیكــه در ایــن خانــه 
ــاز  ــم نم ــک روز ه ــی ی ــودم، حت ــده ب آم
ــی یــک  ــود و حت ــن قضــا نشــده ب ــح م صب
روز هــم از نرمــش صبح گاهــی جــا نمانــده 
ــی،  ــش صبح گاه ــح و نرم ــاز صب ــودم؛ نم ب

لیــے چــوگا تیــار کــر کــے کمــرے میــں ہــی 
ــک  ــن کا ای ــا۔ کچ ــھ چھوڑت ــک طــرف رک ای
ــرا  ــا اور دوس ــا تھ ــں کھلت ــن می دروازہ صح
اســی ســونے والــے کمــرے میــں ۔۔۔۔ اور 
میــری بیگــم اس پــر گھــر بنانــے والــے کــو 
داد دیتــی کــہ یــوں وہ کچــن میــں رہتــے 
ــھ  ــے مج ــے گاہ ــوں اور گاہ ــی بچی ــوے بھ ہ
پــر نظــر رکــھ ســکتی تھــی۔ کچــن کــے 
جہــاں  دیواریــں  والــی  دروازوں  دونــوں 
چھــت ســے جــا ملتیــں‘ بالــکل وہیــں اس 
ــال بنــا رکھــا تھــا۔  ــک گھونس ــے ای چڑیــا ن
ادھــر میدانــی عالقــوں میــں‘ میــں نــے ایســا 
ــی  ــی ہوئ ــا۔ گندھ ــں دیکھ ــی نہی ــال بھ گھونس
ــا اَپنــی چونــچ میــں بھــر کــر  مٹــی‘ جــو چڑی
التــی رہــی تھــی‘ اس کــے چھوٹــے چھوٹــے 
دانــوں کــو ایــک ترتیــب ســے باہــم چپــکا 
کــر‘ اس نــے ایــک مضبــوط ســا گھــر چھــت 
ــا۔ ــا تھ ــا لی ــر بن ــنگم پ ــے س ــواروں ک اور دی
ابھــی صبــح صــادق کا وقــت ہوتــا اور ثوبیــہ 
ــمیٹے  ــں س ــازوؤں می ــو ب ــوں ک ــوں بچی دون
خــواب کــے مــزے لــے رہــی ہوتــی کــہ 
چڑیااپنــے ننھــے منــے بچــوں کــے ســاتھ 
میــرے ســرہانے  ہــوے  چونچــوں کرتــے 
آبیٹھتــی۔ میــں مســکرا کــر آنکھیــں کھــول 
دیتــا۔ یــوں یــہ چڑیــا میــری محســن بھــی تھــی 
ــا  ــا تھ ــں آی ــں اس گھــر می کــہ جــب ســے می
ــہ  میــری فجــر کــی ایــک بھــی نمــاز قضــا ن
ہوئــی تھــی۔ ایــک دن بھــی میــں نــے ســیر کا 
ناغــہ نــہ کیــا تھــا۔ فجــر کــی نمــاز اور صبــح 
کــی ســیر اور وہ بھــی مــری جیســے پــر فضا 
ــن  ــہ ج ــے ک ــل تھ ــہ وہ دو عوام ــر‘ ی ــام پ َمق
ــے عناصــر  ــات ک ــی حی ــں اَپن ــے می ــے لی ک
منتشــر ہونــے تــک مــری میــں رہ ســکتا تھــا۔
پھــر یــوں ہــوا کــہ پتــوں نــے رنــگ َبــد لنــے 
ــی کلیجــی‘  شــروع کــر دیــے۔ قرمــزی‘ جامن
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و  آب  خــوش  منطقــه ی  در  هــم  آن 
ــی  ــه خوبی های ــری از جمل ــد م ــی مانن هوای
بــود کــه بــرای حفــظ آن حاضــر بــودم 
بمانــم. مــری  در  نفــس  آخریــن  تــا 
بــه  کردنــد  شــروع  برگ هــا  کــم  کــم 
قهــوه ای،  تغییــر رنــگ دادن: زرشــكی، 
ــی  ــای عجیب ــه رنگ ه ــز... القص زرد و قرم
کــه  هنگامــی  می گرفتنــد.  خــود  بــه 
شــده  جــدا  شــاخه ها  از  رنگ هــا  ایــن 
گرفتنــد  شكســتن  عابــران  پــای  زیــر  و 
آن  و  ســو  ایــن  بــه  ســرد  هــوای  بــا  و 
میهمان هــا  آمــدن  میــان  دویــدن،  ســو 
می شــد. ایجــاد  توقفــی  گاهــی  نیــز 

اکنــون می توانســت بــا مــن قــدم بزنــد، 
ــم  ــن ه ــر م ــد و دیگ ــد کن ــاژ خری از پاس
ــرای  ــود و ب ــل شــلوغ نب ــدازه قب ــه ان ســرم ب
او فرصــِت بیشــتری داشــتم. پــس دیگــر 
هردوی مــان بدخلــق نبودیــم و زندگی مــان 
بر می گشــت.  عــادی  روال  بــه  نیــز 
دخترانــم  و  آمــد  پیــش  مشــكلی  امــا 
یكــی پــس از دیگــری مریــض شــدند.
ایــن اتفــاق زمانــی رخ داد کــه اولیــن بــرف 
آمــده بــود. برفــی کــه بــرای دخترانــم اتفاق 
تــازه ای بــود. مــن نیــز مــات و مبهــوت 
ــود.  ــحال ب ــیار خوش ــه بس ــه ک ــودم. ثوبی ب
ــد،  ــا مــی دوی ــا دخترهایمــان روی برف ه ب
ــه  ــه چگون ــا ک ــدِن آنه ــا دی ــد، ب می خندی
مــی  و  می خورنــد  لیــز  برف هــا  روی 
ــز  ــودش نی ــد، خ ــاه می خندی ــاه ق ــد، ق افتن
ــغ مــی زد. خوشــحالی  ســر می خــورد و جی
تماشــا  وجــودش  کِل  در  می شــد  را  او 
کــرد. اینقــدر می خندیــد کــه اشــک هایش 
ســرازیر می شــد. بدنــش مــوج بر داشــت 
می مالیــد،  بــس  از  را  قرمــزش  دمــاِغ  و 
می کــردم،  فكــر  مــن  می شــد.  قرمزتــر 

پیلــے‘ ســرخ۔۔۔۔ غــرض عجــب عجــب رنــگ 
تھــے جــو ان پــر آرہــے تھے۔ جــب یہی رنگ 
شــاخوں ســے ٹــوٹ کــر قدمــوں تلــے چــر مر 
کرنــے اور یــخ بســتہ ہــواؤں کے ســنگ ِادھر 
ــد  ــی آم ــوں ک ــو مہمان ــے لگــے ت ــر ڈولن اُدھ
میــں بھــی وقفــے پڑنــے شــرو ع ہــو گئــے۔
اگرچــہ اب وہ میــرے ســاتھ گھومنــے پھرنے 
کــے لیــے نــکل ســکتی تھــی‘ مــال پر شــاپنگ 
ــی  ــات بھ ــری مصروفی ــی‘ می ــکتی تھ ــر س ک
ــے  ــں اس کــے لی ــں اور می ــی تھی ــو گئ ــم ہ ک
ــذا مزاجــوں ســے  ــکال ســکتا تھــا۔ لٰہ وقــت ن
چڑچڑاپــن نــکل رہــا تھــا اور ِزندگــی معمــول 
پــر آرہــی تھــی۔ مگــر بــرا یــہ ہــوا کــہ دونــوں 
بچیــاں یکــے بعــد دیگــرے بیمــار پــڑ گئیــں۔۔۔۔
اور یــہ اُس وقــت ہــوا‘ جــب پہلــی بــرف پــڑ 
ــوں  ــل بچی ــے کا عم ــرف پڑن ــی۔ ب ــی تھ چک
ــی  ــں بھ ــا۔ خــود می ــا تھ ــکل نی ــے بال ــے لی ک
مســحور ہــو رہــا تھــا۔ ثوبیــہ کــی ُخِوشــی تــو 
دیدنــی تھــی۔ وہ بچیــوں کــے ســاتھ بــرف پــر 
ــر  ــل ک ــل پھس ــے پھس ــتی‘ ان ک ــی‘ ہنس دوڑت
گرنــے پــر قہقہــے لگاتــی ہوئــی خود پھســلتی 
اور چیخیــں مارتــی۔ وہ اس قــدر ُخــِوش تھــی 
کــہ ُخِوشــی اس کــے ســارے َبــدن ســے 
چھلــک رہــی تھــی۔ ہنســتے ہنســتے آنکھــوں 
ســے آنســو امنــڈ آتــے‘ َبــدن ہلکــورے کھانــے 
ــد  ــا اور ســرخ نــاک رگــڑ رگــڑ کــر مزی لگت
ســرخ کــر لیتــی۔ اور مجھــے یــوں لــگ رہــا 
ــی  ــن ک ــے حس ــہ ک ــن ثوبی ــری کا حس ــا م تھ
ــر  ــا۔۔۔۔ مگ ــا تھ ــو گی ــل ہ ــے مکم ــزش س آمی
بــرا ہــو‘ یــخ بســتہ ہــواؤں کا کــہ دونــوں 
بچیــاں یکــے بعــد دیگــرے بیمــار پــڑ گئیــں۔
اس ســے پہلــے کــہ ثوبیــہ پــر پھــر چڑچــڑے 
ــا‘ میــں لوہــے کــی انگیٹھــی  پــن کا دورہ پڑت
بنــوا الیــا۔ لکڑیــوں کا بندوبســت کیــا‘ لحــاف 
پنــڈی ســے بھــروا الیــا۔ مگــر کمــرا تھــا کــہ 
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زیبایــی مــری بــا زیبایــی ثوبیــه یكــی شــده 
و بــه اوج رســیده اســت... امــا فریــاد از 
ایــن هــوای ســرد... هــر دو دخترانمــان 
یكــی پــس از دیگــری مریــض شــدند. 
ــاره گوشــت تلــخ  ــه دوب قبــل از اینكــه ثوبی
ــزی نصــب کــردم،  ــن بخــاری فل بشــود، م
ســوخت خریــدم، لحاف هــا را از پینــدی 
ــچ  ــاق در هی ــا ات ــرده آوردم، ام ــت ک درس
پاســی از شــب گــرم نمی شــد. دخترانمــان 
ــواب  ــِت خ ــتند از اول در رخ ــادت داش ع
ــز  ــا نی ــر آنه ــا دیگ ــد، ام ــه بخوابن جداگان
مــا  و  می خوابیدنــد  مــا  رختخــواب  در 
ــم  ــری میخوابیدی ــار همدیگ ــی درکن همگ
و تمــام شــب کســی جرئــت چرخیــدن 
ایــن  اگــر  نداشــت کــه  را  پهلویــی  بــه 
می کــرد  حــس  داد،  مــی  انجــام  را  کار 
ــت. ــده اس ــت خوابی ــی لخ ــه یخ روی تك
ــرف  ــا ب ــن پ ــه چندی ــی بــود ک ــن زمان ای
ــاخه ها  ــت از ش ــای درخ ــود. برگه ــده ب آم
ــا  ــد. ت ــرف ناپدیــد شــده بودن ــِر ب ــاده زی افت
چشــم کار می کــرد، همــه چیــز ماننــد شــیر 
ــا،  ــیبدار خانه ه ــقف ش ــود: روی س ــفید ب س
در حیاط هــا، روی ســنگ و ســبزه، روی 
ــه  ــگار هم ــان... ان ــِت درخت ــاخه های لخ ش
چیــز را از ســنِگ مرمــر ســاخته بودنــد... در 
ایــن اوضــاع دل مــن بــرای گنجشــک مــادر 
ــا  ــح زود ب ــر روز صب ــه ه ــش ک و بچه های
سرودشــان مــرا از خــواب بیــدار می کردند، 
می  ســوخت. در حالیكــه در ایــن یخبنــدان، 
آن هــا  بــا  قبــال  کــه  پرندگانــی  تمامــی 
پــرواز می کردنــد، کــوچ کــرده بودنــد.

دخترهــا مجبــور بودند تمــام روز را در اتاق 
ســپری کننــد. ثوبیــه چوب هــای خــورد 
شــده را در بخــاری می انداخــت، بــا لولــه ای 
ــود و  ــن ش ــش روش ــا آت ــرد ت ــوت می ک ف

ــے  ــرم ہون ــی گ ــر بھ ــی پہرپھ ــے کس رات ک
کا نــام نــہ لیتــا تھــا۔ بچیــاں شــروع ہــی ســے 
ــں  ــر ســونے کــی عــادی تھی علیحــدہ بســتر پ
مگــر اب وہ بھــی ہمــارے بســتر میــں گھــس 
آتــی تھیــں اور یــوں ہــم پہلــو بــہ پہلــو ایــک 
دوســرے ســے لپــٹ کــر ســو جاتــے اور رات 
بھــر پہلــو َبدلنــے کا حوصلــہ نــہ ہوتــا تھــا کــہ 
ــا‘ جیســے بــرف  پہلــو َبدلنــے ســے یــوں لگت
ــا ہــو۔ ــدن دھــر دی کــے یــخ بســتر پــر ننــگا َب
فــٹ  کئــی  کئــی  جــب  تھــے  دن  وہ  یــہ 
بــرف پــڑ چکــی تھــی۔ شاخســاروں ســے 
ــے دب  ــرف تل ــے ب ــب ک ــر ک ــوٹ ک ــے ٹ پت
ــی  ــک دودھ جیس ــر ت ــِد نظ ــے۔ ح ــے تھ چک
ــوں  ــوان چھت ــوں کــی ڈھل ســفیدی تھــی۔ مکان
ــر‘  ــاس پ ــروں اور گھ ــں‘ پتھ ــوں می ــر‘ آنگن پ
اور  پــر۔۔۔۔  شــاخوں  ننگــی  کــی  درختــوں 
ســارا منظــر یــوں لگتــا تھــا‘ جیســے مــر مــر 
ــں مجھــے  ــو۔۔۔۔ ایســے می ــا ہ ــں تراشــا گی می
اس چڑیــا اور اس کــے بچــوں پــر رحــم 
آرہــا تھــا جــو مجھــے اپنــے گیتــوں ســے 
ــی۔  ــی تھ ــی آرہ ــر ســحر اســی طــرح جگات ہ
حــاالں کــہ اس ٹھٹھــرے ہــوے ماحــول ســے 
ــے  ــے وال ــر اڑن ــار ک ــرا م ان کــے ســاتھ بھ
تھــے۔ پرنــدے ہجــرت کــر گئــے  ســبھی 
بچیــاں ســارا ســارا ِدن کمــرے کــے انــدر 
گھســے رہنــے پــر مجبــور ہــو گئیــں۔ ثوبیــہ 
انگیٹھــی میــں لکڑیــاں ٹکــڑے کــر کــے 
ــی  ــی ســے آگ دہکات ــی‘ پھکن ــیڑتی رہت گھس
اور بچیــوں کــو کھینــچ کھینــچ کــر آگ کــے 
پــاس بٹھاتــی رہتــی۔ اگرچــہ دھــواں پائپ کے 
ذریعــے باہــر پھینکنــے کا بندوبســت تھا مگر 
پھــر بھــی کمــرے میــں دھــواں بھــر جاتــا اور 
اســے نکالنــے کــے لیــے وہ دروازے کھــول 
دیتــی۔ ادھــر کمــرے ســے دھــواں نکلتــا‘ 
ٹھنــڈی مرطــوب ہوائیــں انــدر آگھســتیں۔ پھــر 
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ــاِر آتــش می نشــاند.  ــه زور کن دخترهــا را ب
ــش  ــردن دود آت ــارج ک ــرای خ ــد ب هرچن
لولــه ای نصــب شــده بــود، امــا بــاز هــم اتاق 
پــر دود می شــد و بــرای خــارج کــردن آن 
ثوبیــه درب اتــاق را بــاز می گذاشــت. از 
یــک ســو دود از اتــاق بیــرون می رفــت 
ســوزناکی  ســرمای  دیگــر  ســویی  از  و 
بخــاری  دوبــاره  می آمــد.  اتــاق  داخــل 
ــر. ــرم ت ــی گ ــاق کم ــد و ات ــن می ش روش
ناگهــان از میــاِن همیــن شــلوغی ها یــک 
صبــِح تیــره ای طلــوح کــرد... صبحــی کــه 
مــن هرگــز نتوانســتم فراموشــش کنــم.
ــر  ــدم؛ اگ ــور ش ــری مجب ــرِک م ــه ت ــن ب م
ــادی  ــب های زی ــد ش ــردم بای ــن نمی ک چنی
ــت  ــس ام می گرف ــدم، نف ــواب می پری از خ
و آن کابــوس را می دیــدم کــه مــری خــود 
آن  در  و  اســت  پوشــانیده  کفــن  در  را 
ــازوان  ــم را روی ب ــه ســر دختران کفــن ثوبی
خــود گذاشــته و همگــی بــه خــواب ابــدی 
ــس  ــه پ ــوس ک ــود آن کاب ــن ب ــد. ای رفته ان
از آن صبــِح ســیاه مــدام می دیــدم. هــر بــار 
از خــواب می پریــدم و نفســم مــی گرفــت. 
ــوس،  ــن کاب ــی از ای ــرای رهای و در آخــر ب
کنــم. تــرک  را  مــری  گرفتــم  تصمیــم 
آن صبــِح ســیاه ماننــد هــرروز مــن زود تــر 
از بقیــه بیــدار شــده بــودم. گنجشــک ها 
برگشــته  النه شــان  بــه  و  خــورده  دون 
بــود. مــن مانــده بــودم کــه چــرا ثوبیــه 
هنگامــی  نمی شــود؟  بیــدار  خــواب  از 
بــا  و  شــدند  بیــدار  نیــز  دخترهــا  کــه 
قرمزتــر  را  آنهــا  دماغهایشــان  مالیــدن 
ــت: ــده گف ــو چرخی ــه پهل ــه ب ــد، ثوبی کردن

بدنم درد میكند!
از  بدنــش  کــردم.  لمســش  نگــران  بــا 
: گفتــم  می ســوخت...  شــدید  تــب 

ــا۔ ــا جات ــرم کی ــرا گ ــی اور کم ــی دہکت انگیٹھ
کــے  مصروفیــات  کــہ  ہــوا  یــوں  پھــر 
کالــی  ایــک  ســے  میــں  سلســلے  اســی 
جســے  کــہ  ہوگئی۔۔۔۔وہــی  طلــوع  صبــح 
ســکا۔ نہیــں  بھــال  تــک  ابھــی  میــں 
مجھــے مــری چھــوڑ دینــا پــڑی۔ نــہ چھوڑتــا 
ــا  ــر اٹھت ــڑا ک ــی ہڑب ــوں ہ ــو ی ــوں ک ــو رات ت
خــواب  وہ  رہتــی۔  گھٹتــی  ســانس  رہتــا‘ 
ــرف  ــے ب ــری ن ــہ م ــا ک ــا رہت ــل دیکھت مسلس
کا ســفید کفــن لپیــٹ رکھــا ہــے اور اس کفــن 
میــں ثوبیــہ بچیــوں کــو بــازوؤں میــں لپیٹــے 
ســو رہــی ہــے۔۔۔۔ یــہ تھــا وہ خــواب‘ جــو اس 
کالــی صبــح کــے بعدآنــے والــی کئــی راتــوں 
کــو میــں نــے مسلســل دیکھــا تھــا‘ ہڑبــڑا 
کــر اٹھــا تھــا اور سانســیں گھٹتــی ہوئــی 
محســوس کــی تھیــں۔۔۔۔ اور پھــر۔۔۔۔ اس ســے 
چھٹکارپانــے کــے لیــے مــری چھوڑنــے کا 
فیصلــہ کــر لیــا تھــا۔اس کالــی صبــح کــو میــں 
حســب معمــول بہــت پہلــے جــاگ چــکا تھــا۔ 
ــے بچــوں کــے ســاتھ چــوگا چــگ  ــا اپن چڑی
ــی  ــی تھ ــا چک ــں ج ــلے می ــے گھونس ــر اپن ک
اور مجھــے حیــرت ہــو رہــی ت ھــی کــہ 
ــاں  ــب بچی ــی؟ ج ــھ رہ ــں اٹ ــوں نہی ــہ کی ثوبی
ــو  ــوں ک ــی ناک ــی ُمّن ــں اور ننّھ ــھ گئی ــی اٹ بھ
رگــڑ رگــڑ کــر انہیــں ســرخ تــر کرنــے 
لگیــں تــو ثوبیــہ نــے پہلــو َبــدال۔ کہنــے لگــی:
ہــے۔۔۔۔  رہــا  ٹــوٹ  َبــدن   میــرا 
چھــوا‘  اســے  ســے  تشــویش  نــے  میــں 
جســم بخــار میــں تــپ رہــا تھــا۔۔۔۔. کہــا:

 تمہیں تو بخار ہے۔۔۔۔ 
ــھ کھــڑی ہوئــی‘ کپــڑے ُدُرســت کئــے‘  وہ اٹ
دوپٹــے ســے نــاک کــو رگڑتــے ہــوے شــوں 
ــی: ــے لگ ــی اور کہن ــی آواز نکال ــڑاک ک ش
ہللا  ہــے‘  ســا  معمولــی   بــس 
جائیــں  ہــو  ٹھیــک  بچیــاں  کــرے 
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تب داری!
را  لباس هایــش  شــد.  پــا  جایــش  از 
درســت کــرد. بــا گوشــه ای از روســری 
دماغــش را گرفــت و بــاال کشــید و گفــت:
تب معمولی است. خدا کند دخترها خوب 

بشوند.
خواســتم  وقتــی  صبحانــه  از  پــس 
دویــد.  مــن  دنبــال  بــروم،  اداره 
گفتــم: و  برگشــتم  ایســتادم،  مــن 

چه شده؟
 : گفــت
از وقتــی بــه اینجــا آمــده ایــم، شیشــه ی 
آشــپزخانه  حیــاط  بــه  رو  در  هواکــش 
نبــود،  مشــكلی  قبــال  اســت.  شكســته 
ــوزی  ــان س ــح چن ــا صب ــب ت ــاال ش ــا ح ام
می آیــد کــه اتــاق ســرد ســرد می شــود. 
کنیــد. نصبــش  امــروز  توانســتید  اگــر 
شــدت  از  کــردم.  نگاهــش 
بــود.  پژمــرده  صورتــش  تــب 
 حتمــا، حتمــا! همیــن امــروز شیشــه نصــب 
خواهد شــد،  ایــن را گفتم و با سرانگشــتانم 
رفتــم. و  کــردم  لمــس  را  صورتــش 
ــاز  ــه نم ــود ک ــی ب ــن صبح ــدی اولی روز بع
ــه  ــی ک ــود. هنگام ــده ب ــا ش ــن قض ــر م فج
ــاق را  ــای ات ــه ج ــاب هم ــدم، آفت ــدار ش بی
دربــر گرفتــه بــود. ســریع از رخــت خــواب 
کــه  دخترهــا  و  ثوبیــه  پریــدم.  بیــرون 
سرشــان روی بــازوان او بــود، هنــوز خــواب 
ــری  ــردم. خب ــگاه ک ــرم را ن ــد. دوروب بودن
نبــود. بچه هایــش  و  مــادر  از گنجشــک 
ــد.  ــده باش ــش نیام ــكلی پی ــد مش ــدا کن  خ
ــز  ــه ســمت آشــپزخانه خی ــه، ب ــا ایــن جمل ب
ــی نمــی  ــه هــم هیــچ صدای برداشــتم. از الن
ــاد  ــی افت ــه هواکش ــمم ب ــاگاه چش ــد. ن آم
ــب  ــته آن را نص ــه شكس ــروز شیش ــه دی ک

دفتــر  اور  چــکا  کــر  ناشــتہ  میــں  جــب 
کھــڑا  نــکل  باہــر  لیــے  کــے  جانــے 
میــرے  دوڑتــے  دوڑتــے  وہ  تــو  ہــوا 
پیچھــے آئــی‘ میــں رکا‘ پلــٹ کــر پوچھــا:

 خیریت تو ہے نا؟ 
کہنے لگی:

ــا‘  ــے ن  وہ کچــن کــے صحــن واال دروازہ ہ
اس کــے اوپــر والــے روشــندان کا ایــک 
ــوا  ــا ہ ــں‘ ٹوٹ ــے ہی ــم آئ ــے ہ ــب س ــہ‘ ج شیش
اب  مگــر  رہــی  خیریــت  تــو  پہلــے  ہــے۔ 
رات بھــر ایســی ٹھنــڈی ہوائیــں آتــی ہیــں 
کــہ کمــرا ٹھنــڈا ٹھــار ہــو جاتــا ہــے۔ آج 
ــں۔۔۔۔  ــوا دی ــہ لگ ــاں شیش ــو وہ ــکے ت ــو س ہ
بخــار  دیکھــا‘  جانــب  کــی  اس  نــے  میــں 
تھــا۔ گیــا  مرجھــا  چہــرہ  کا  اس  ســے 
نہیــں‘  کیــوں  نہیــں‘   کیــوں 
گا۔۔۔۔  جائــے  لــگ  ہــی  آج  شیشــہ 
ــی کــی  ــں نــے اس کــے چہــرے کــو انگل می
پــوروں ســے چھوتــے ہــوے کہــا اور آگــے 
بــڑھ گیا۔اگلــی صبــح مــری کــی وہ پہلــی 
صبــح تھــی جــب میــں فجــر کــی نمــاز کــے 
لیــے نــہ اٹــھ ســکا تھــا۔ پھــر جــب میــں ہڑبــڑا 
کــر اٹھــا تــو صبــح کا اجــاال کمرے کــے اندر 
ــں  ــا۔ می ــا تھ ــس آی ــک گھ ــدروں ت ــے کھ کون
جلــدی ســے بســتر ســے نیچــے اتــرا۔ ثوبیــہ 
ــی  ــے ویســے ہ ــں لی ــازوؤں می ــوں کــو ب بچی
ســوئی ہوئــی تھــی۔ ِادھــر اُدھــر دیکھــا چڑیــا 
ــے۔ ــے تھ ــہ آرہ ــے بچــے نظــر ن اور اس ک
ہــو  ٹھیــک  ســب  کــرے   خــدا 
میــں بڑبڑاتــا لپــک کــر کچــن تــک گیــا۔ 
ــی  ــہ آرہ ــی آواز ن گھونســلے ســے بھــی کوئ
ــڑی  ــر پ ــگاہ اس روشــن دان پ ــاً ن ــی۔ دفعت تھ
جــس میــں کل ہــی نیــا شیشــہ لگوایــا گیــا 
تھــا۔ اس پــر باہــر کــی جانــب بــرف کــے 
زور  دل زور  تھــے۔  ہــوے  جمــے  گالــے 
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ــادی  ــرف زی ــه ب ــت شیش ــودم. پش ــرده ب ک
جمــع شــده بــود. دلــم بــه تــاالپ و تلــوپ 
افتــاد. فــورا در آشــپزخانه را بــاز کــرده بــه 
ــا شــال ســفید روی  بیــرون دویــدم. مــری ب
خــود دراز کشــیده بــود. نگاه هــای مــن 
لغزیــذه لغزیــده روی مشــتی از بــرف کنــار 
در آشــپزخانه منجمــد شــدند. همانجــا روی 
زانو نشســتم و شــروع کــردم با سرانگشــتانم 
ــی  ــده... هنگام ــع ش ــرف جم ــار زدن ب کن
ــه  ــردم ک ــر ک ــار زدم، فك ــرف را کن ــه ب ک
ــه  ــدارد، بلك ــن ن ــر ت ــخ ب ــالی از ی ــری ش م
ایــن کفنــی اســت کــه خــود را در آن 
ــای  ــن بال ه ــن کف ــت و در ای ــانیده اس پوش
گنجشــک مــادر بــاز بــود و بچه هــای او 
زیــر بالهایــش ماننــد مادرشــان مــرده بودند.
ــه  ــتانی ک ــان انگش ــت. هم ــج رف ــرم گی س
ــه را  ــورت ثوبی ــا ص ــا آنه ــح ب ــروز صب دی
ــرف  ــر ب ــاال از زی ــودم و ح ــرده ب ــس ک لم
ســه جنــازه در آورده بــودم، در ســینه خودم 
ــق!  ــی عمی ــق... خیل ــد... عمی ــی رفتن ــرو م ف
بــه ســرعت داخــل اتــاق دویــدم. ثوبیــه 
هنــوز دخترهایــم را دربغــل گرفتــه خوابیده 
بــود... و... هنگامــی کــه وحشــیانه تكانــش 
مــی دادم، اشــک از چشــمانم ســرازیر شــده 
ــود! ــته ب ــم را بس ــق راه گلوی ــق ه ــود و ه ب

ســے دھــڑک اٹھــا کچــن کا دروازہ کھــول 
ــری ســفید دوشــالہ  ــکال۔ َم ــر ن ــٹ باہ ــر َجھ ک
اوڑھــے لیٹــی ہوئــی تھــی۔ نظریــں پھســلتے 
پھســلتے کچــن کــی دہلیــز کــے پــاس ابھــری 
ہوئــی ســطح پــر ٹھہــر گئیــں۔ میــں وہیــں 
دوزانــوں بیٹــھ گیــا اور انگلیــوں ســے بــرف 
کــی ڈھیــری کھرچنــے لــگا ۔۔۔۔ اور جــب میــں 
بــرف کھــرچ چــکا تــو مجھــے لــگا‘ مــری نے 
دوشــالہ نہیــں ســفید کفــن لپیــٹ رکھــا تھا اســی 
کفــن میــں چڑیــا کــے پــر کھلــے ہــوے تھــے 
ــروں  ــے پ ــے بچــے اس ک ــے من اور دو ننھ
تلــے دبــے کــب کــے اَپنــی مــاں کــی طــرح 
تھــے۔ ہــار چکــے  کــی سانســیں  ِزندگــی 
ــہ  ــی ک ــی انگل ــگا۔ وہ ــے ل ــر گھومن ــرا س می
جــس ســے اگلــی صبــح میــں نــے ثوبیــہ کــے 
تپتــے چہــرے کــو چھــوا تھــا اور جــس ســے 
ابھــی ابھــی بــرف تلــے ســے تیــن بــے جــان 
ــی  ــرے چھات ــا‘ می ــا تھ ــد کی ــو برآم الشــوں ک
میــں گھســی چلــی جاتــی تھــی۔۔۔۔ انــدر بہــت 
ــں  ــرے می ــی کم ــزی س ــں تی ــدر۔۔۔۔ می ــی ان ہ
بھــاگا۔ ثوبیــہ اســی طــرح بچیــوں کــو بــازوؤں 
میــں لیــے ســو رہــی تھــی ۔۔۔۔اور۔۔۔۔ جــب میــں 
اســے دیوانــہ وار زور زور ســے جھنجھــوڑ 
رہــا تھــا تــو میــری آنکھیــں ابــل پــڑی تھیــں 
تھــا۔  گیــا  بھــر  ســے  ہچکیــوں  حلــق  اور 
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 تالقی شعر و سینما
در فیمل سرودهای طبقه دوم روی آندرسون

یدی |   ناصر بایرن

ــت و  ــكل گرف ــینما ش ــن س ــر، در بط ــاعرانه در تصوی ــرد ش ــعر و رویك ــر ش ــی ب ــینمای مبتن س
نمونــه آن تصاویــر شــگفت حرکتــی و تماشــایی منظــره هــای غیــر معمــول بــر پــرده ی ســینما 
بــود)ص44،1386( و بعدهــا ایــن شــكل بــه ماهیــت اصلــی ســینما تبدیــل شــد  و در همیــن رابطــه 
ــنایی  ــول بودن)آش ــوع غیرمعم ــن ن ــات ای ــت روس در ادبی ــرداز فرمالیس ــه پ ــكی نظری شكلوفس
ــد. ــی دی ــه م ــی در کلم ــاز آگاه ــه ممت ــوان خصیص ــه عن ــعر ب ــا ش ــی ی ــر متعال ــی( را در نث زدای
فرانســه  امپرسیونیســتی  ســینمای  در  شــعر  هــای  رگــه  ســینما،  گیــری  تاریــخ شــكل  در 
ــه آن را  ــت بلك ــت نیس ــول واقعی ــینما محص ــد س ــد بودن ــا معتق ــرد. آنه ــدن ک ــه دمی ــروع ب ش
ــزاره  ــه از راه گ ــود را ن ــات خ ــاگر احساس ــا تماش ــتند ت ــی دانس ــخصی م ــه ش ــل تجرب ماحص
ــه  ــتقیم ب ــر مس ــاره غی ــا اش ــخصی( ی ــارب ش ــردن آنها)تج ــدار ک ــه از راه بی ــتقیم بلك ــای مس ه
آنها،بیــان کننــد)ص122، 1386(  ایــن نــوع رویكــرد در ســطح فرمــال از طریــق انتقــال 
ذهنیــت شــخصیت ها،رویاهــا و خاطــره ها،نماهــای نقطــه نظــر اپتیكی)نــوری( شــكل گرفــت.
دومیــن رگــه،  ســینمای اکپرسیونیســتی آلمــان بــود کــه از روانشناســی شــخصیت امپرسیونیســتی 
خــارج گشــت و بــه جامعــه تحقیــر شــده آلمــان پــس از جنگ رســید و در ســطح فرمــال از طریق 
کــج و معوجــی تصاویــر بــه افســانه هــا و مــاورا طبیعــه نقــب زد وســومین رگــه ایــن رویكــرد، 
ســینمای مونتــاژ شــوروی کــه متاثــر از همــان برخوردهای تجربــی امپرسیونیســتی)نه روانشناســانه 
بلكــه اجتماعــی( از طــرف کارگــردان در ارتبــاط بــا مخاطــب بــود. طیــف کوله شــف-پودفكین  
کــه بحــث هایشــان در زمینــه تدویــن از زاویــه روشــنی بیــان و اثــر گــذاری عاطفــی بــر بیننــده 
بــود و بــه شــكل علمــی تــر آن در ایزنشــتاین کــه در ســینمای مونتــاژ حدفاصــل بیــن رویكــرد 
ــوف ســینما  ــت. ورت ــود، شــكل گرف ــوف ب ــه شــف-پودفكین و رادیكالیســم ورت عاطفــی کول
را بــر کابــرد آن در اجتمــاع محــدود میكــرد و وجــوه هنــری آن را مخــدر مــی دانســت.
ــت و آن را  ــی دانس ــو م ــعری هایك ــای ش ــیون ه ــدار اترکس ــود را وام ــینمای خ ــتاین س ایزنش
ــی  ــعر و نقاش ــش و ش ــون نمای ــی چ ــه در هنرهای ــرد ک ــی میك ــی معرف ــه ی عموم ــل خالق اص
ســنتی نیــز دیــده مــی شــد و آن را از حالــت داســتانی کــه گریفیــث در ســینما اعمــال 
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کــرده بــود بیــرون آورد تــا نماهــا را چــون کلمــات در اشــعار کــه  نقطــه تصــادم هایــی 
بــرای شــكل گیــری مفهــوم  بودند،تبدیــل کنــد)ص174، 1386(. ایــن ســه رگــه بنیــان 
ــخصی  ــوع و ش ــای متن ــكان ه ــرد و ام ــزل ک ــود متزل ــده ب ــتوار ش ــر اس ــر نث ــه ب ــینما را ک س
بــه وجــود آورد. بــرای ســینما  بعــد در همــه کشــورها  بــرای دهــه هــای  و مردمــی را 
در ســینمای اســكاندیناوی نیــز در مــرز بیــن ســینمای صامــت و ســینمای ناطــق، بــه دو 
ــتروم و  ــم: شوس ــون، برمیخوری ــبک روی آندرس ــی س ــذاری بوم ــر گ ــم در تاثی ــردان مه کارگ
ــی  ــه های ــت و صحن ــی گرف ــره م ــتنداری به ــا خویش ــوام  ب ــای ت ــازی ه ــتروم از ب ــر، شوس درای
کــه مــی چیــد هــم در دکــور و هــم در لوکیشــن، از عمــق قابــل مالحظــه ای برخــوردار 
بودنــد. روایــت هــای او معمــوال پــی آمدهــای وخیــم یــک کنــش واحــد را دنبــال مــی 
ــی  ــری بیان ــون عنص ــی ج ــای طبیع ــم اندازه ــری از چش ــره گی ــتاد به ــن اس ــد وی همچنی کردن
در کنــش روایــی بــود)ص 96، 1386( اســتفاده از ایــن عناصــر در فیلمهــای اینگــورگ 
میخــورد. چشــم  بــه  ویگــن)1916(  ترجــه  دیگــری  و  فیلــم  نخســتین  هولــم)1913( 

درایــر عاشــق نماهــای درشــت بــود و بــا حرکــت هــای غیر عــادی دوربیــن، تجربــه هــای فراوانی 
آفریــد. وی در ســینمای ناطــق بــه این نتیجه رســید کــه نمی توان چون ســینمای صامــت حرکتی، 
برخــورد کــرد. و معتقــد بــود ســینمای جدیــد تكنیــک تئاتــر مــی طلبــد و بــه همیــن دلیــل فیلــم 
هــای آخــر او، کــه همــه اقتبــاس هــای از نمایشــنامه هــا هســتند، عمدتــا بــه مــكان هــای داخلــی 
محــدود بودنــد و رویدادهــا را از طریــق گفــت و گوهــای طوالنــی پیــش مــی برند.اســتفاده از 
ایــن تكنیــک هــا در فیلــم هــای اردت)1954( و گرترود)1964( مشــهود اســت.)ص5٠2، 1386(

ــی ،  ــج آن در ســینما غیرتداوم ــری و رای ــر نث ــه هــای پیشــین غی ــا نمون ــاط ب ــه و در ارتب در ادام
بــه شــكل  منســجم مــی تــوان بــه  رئالیســم شــاعرانه فرانســه در دهــه ســی فرانســه اشــاره کــرد 
ــان  ــت، کارگردان ــاره داش ــی اش ــاظ مفهوم ــی از لح ــون اجتماع ــای ناهمگ ــت ه ــه وضعی ــه ب ک
صاحــب نــام ایــن حیطــه ژان رنــوار و مارســل کارنــه بــا نویســندگی شــاعر فرانســوی ژاک پــره 
ور و تهیــه کنندگــی  مارســل پانیــول نمایشــنامه نویــس بودنــد.  فیلــم هــای تونــی)1935( و بچــه 
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هــای بهشــت)1945( از نمونــه هــای ایــن همــكاری هــا اســت.
در ژاپــن ســینمای میزوگوچــی و یاســوجیرو اوزو یكــی دیگــر 
از نمونــه هــای قدرتمنــد مفهومــی و فرمــی در ایــن زمینــه 
بودنــد. دوری دوربیــن بــا کادری نامتقــارن و عدســی بــاز 
میزوگوجــی، تــا بــا برداشــت هــای بلنــد، شــخصیت هــا را در 
ــا بنگــرد،  ــه آنه ــا ب ــان در و دیواره ــد و از می عمــق جــای  ده
مباشــر)1954(  زنــان و سانشــوی  پیــروزی  هــای  فیلــم  در 
ــود. ــی ش ــده م ــرد دی ــوع رویك ــن ن ــتفاده  از ای ــترین اس بیش

بــه قصــد  بــرش  اوزو از وضعیــت فضایی36٠درجــه ای و 
گــذار  هــای  ســكانس  و  گرافیكــی  هــای  جلــوه  خلــق 
ناهماننــدی  و  هماننــدی  منطــق  از  تــا  میكنــد  اســتفاده 
فیلــم   ، گیــرد.  بهــره  ســنت  و  خانــواده  زوال  مفهــوم  در 
پاییــز)196٠(  اواخــر  و  تابســتان)1951(  اوائــل  هــای 
)1386 هســتند)ص519،  هــا  ویژگــی  ایــن  بــارز  نمونــه 

کارگــردان هایــی چــون آنتونیونــی کــه در بازنمایــی کارکــرد 
ســرمایه داری در اســتحاله شــخصیت از تقابــل تصویــر و مفهوم 
اســتفاده مــی کردنــد، نیــز در ایــن راســتا نقش بســزایی داشــتند. 
آنتونیونــی اســتاد صحنــه پردازی در عمــق و برداشــت بلند توام 
بــا حرکــت دوربیــن اســت. اســتفاده از ترکیــب بنــدی انتزاعــی 
باعــث مــی شــد کــه شــخصیت هــا در فیلــم ســرد جلــوه کننــد. 
ــت  ــه هئی ــی داد و ب ــل م ــت تقلی ــم و باف ــه حج ــا را ب او آدم ه
ــرخ  ــرای س ــرد، صح ــی ک ــل م ــه تبدی ــک زمین ــر ی ــی ب های
نمونــه بــارز ایــن نــوع کاربــرد اســت)1964(. )ص563، 1386(

فلینــی نیــز تخیــالت خــود را بــه شــخصیت فیلــم هایــش 
ــی کــه ریشــه در گذشــته اجتماعــی  ــی داد، تخیالت ســرایت م
ــه  ــت ک ــی اس ــد بخش ــی چن ــاتریكون فیلم ــت. س ــود داش خ
ــد و  ــی بخش ــدت م ــا وح ــه  آنه ــه او ب ــال پروران ــای خی رویاه
فیلــم هــای دیگــرش نیــز چشــم اندازهــای تماشــایی پــرزرق و 
برقــی بــه وجــود مــی آورد کــه بیــش از همــه دلمشــغولی هــا، 
ــد.)ص561، 1386( ــی کردن ــان م ــای او را بی ــرس و آرزوه ت

ــه را از  ــواره کلم ــون هم ــر برس ــر آن روب ــن ت ــكل روتی ــه ش ب
تصویــر جلــو مــی انداخــت و بــه نوعــی عمــل فیلــم را از پیــش 
بــرای مخاطــب آشــكار مــی کــرد. آثــار برســون نمونــه هــای 
خــوب زیبایــی شناســی دوربیــن   قلــم آســتروک هســتند : او 
آثــار ادبــی را دســتاویزی  بــرای تصنیــف فیلــم هایــش به شــیوه 
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هــای کامــال ســینمایی، قــرار میدهــد. چیــزی کــه خــود نوشــتن 
بــا دوربیــن و آن را در برابــر فیلمســازی معمولی قــرار می دهد، 
چیــزی کــه بــه اصــرار او تنهــا تئاتــر فیلم شــده اســت.)ص564، 
1386(. خاطــرات کشــیش دهكــده)1951(، و یــک محكــوم 
بــه مــرگ گریخــت)1956( نمونــه هایــی از این دســت هســتند.

ــز از اخالقــی کــردن موضــوع  ــوال مونت ــم ل ــا فیل ــز ب افولــس نی
از  فــارغ  و  ســردی  بــا  و  جویــد  مــی  دوری  موعظــه  و 
ــه  ــق ورزی در هم ــای عش ــن ه ــاهده آیی ــه مش ــات، ب احساس
ــچ  ــت جنســی معمــوال هی ــردازد. موفقی ــی پ ــه م ســطوح جامع
ــرای  ــوص ب ــه خص ــی آورد، ب ــراه نم ــه هم ــداری ب ــذت پای ل
ــس  ــای افول ــم ه ــه فیل ــزی ک ــی مغ ــت و ب ــگل صف ــردان ان م
ــدارج  ــم م ــخصیت فیل ــد)ص492، 1386(. ش ــرده ان ــر ک را پ
ترقــی را در محافــل ثروتمنــدان طــی مــی کنــد و بازیگــر 
امــا  مــی شــود: موضــوع خیالپــردازی دیگــران،  ســیرک 
خــود تهــی از زندگــی، گوشــه گیــر و مملــو از تصنع)همــان(
ــده  ــم و بینن ــای فیل ــخصیت ه ــن ش ــیوه بی ــد ش ــه چن ــس ب افول
فاصلــه مــی انــدازد- از راه لحــن کنایــی فیلــم هــا، از راه 
ــم  ــی از پیــش مقــدری کــه آدم هــای فیل ــی روای حــس الگوی
از آن بــی اطــالع انــد، و بــه خصــوص بــه کمــک راوی 
ــرار مــی دهــد. ــورد خطــاب ق ــده را م قصــه کــه مســتقیما بینن
ژان کوکتــو کــه خــود از شــاعران بــه نــام فرانســه بــود، شــعر را 
آگاهانــه بــا  تصویــر درآمیخــت، تــا در پــی خلق دنیــای حیرت 
انگیــزی باشــد کــه بــه کلــی از واقعیــت روزمــره مــا دور اســت. 
تــا حقیقــت هــای خالقــه را از طریــق نمادهــای بیانگــر بــه بیننده 
ــو در ســینما مــی خواســت ایــن عقیــده را  انتقــال دهــد. کوکت
نهادینــه کنــد کــه شــاعر بــا هــر وســیله ای کــه در خیــال بگنجد 
جــادو خلــق کنــد. نمونــه آن در فیلــم اورفه)195٠(اســت.
ــی  ــمگیر، دنیای ــینمایی چش ــایل س ــتفاده از وس ــا اس ــو ب کوکت
ــی از  ــو درتوی ــرگ، ت ــد از م ــای بع ــد. دنی ــی کن ــا م ــی بن خیال
ــو  ــو و آن س ــن س ــه از ای ــت ک ــه ای اس ــای کارخان ــه ه خراب
نورافكــن هــای بــر آن تابیــد ه انــد   جایــی کــه همزمــان 
ــرده  ــد. م ــی مان ــرا م ــده و اردوگاه اس ــاران ش ــهری بمب ــه ش ب
ــی  ــی بازم ــه زندگ ــر، ب ــب تصاوی ــه عق ــت رو ب ــا حرک ــا ب ه
گردنــد، و حرکــت آهســته در  ســفر بــه دنیــای مــردگان 
حالتــی شــناور ماننــد راه رفتــن در خــواب مــی دهــد. آینــه هــا 
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ــه دســتكش هــای  ــد. چــون اورف ــدا مــی کنن ــن زندگــی و مــرگ را پی حكــم گذرگاههــای بی
ــد)ص496، 1386( ــور کن ــه عب ــرزان آین ــرده ل ــد از پ ــی توان ــد، م ــی کن ــه دســت م ــی ب جادوی
در  پازولینــی  بــه  تــوان  مــی  کــه  دارنــد  وجــود  عرصــه  ایــن  در  زیــادی  هــای  نمونــه 
بــه  و  مجارســتان  ســینمای  در  بالتــار  شــاگردش  و  یانچــو  میكلــوش  و  ایتالیــا  ســینمای 
نقــش  شــعر  ســینمای  تكویــن  در  کــه  داوژنكــو  اش  معنــوی  اســتاد  و  تارکوفســكی 
بــه ســزایی داشــت در روســیه اشــاره کــرد و در یونــان نیــز مــی تــوان بــه تئــو آنجلــو 
پولــس اشــاره کــرد کــه بررســی جزئیــات بیشــتر آن در حوصلــه ایــن نوشــته نیســت.

هــدف از اســتفاده از ایــن دیباچــه تاریخــی ســینما ایــن اســت کــه همــه الگوهــای ذکــر شــده بــه 
نوعــی غیرمســتقیم  فیلــم آوازهایــی از طبقــه دوم را می ســازند تا از ایــن نقد کلیشــه ای و عوامانه 
ــا ابســتره  ــه فیلــم هــای روی آندرســون دوری شــود کــه فیلــم هایــش ابــزورد ی رایــج نســبت ب
هســتند.چون بــه تعبیــر اوژن یونســكو: ابســورد چیــزی اســت کــه عــاری از معنــی است..انســان از 
ریشــه هــای مذهبــی، متافیزیكــی و فــوق طبیعــی خــود جــدا شــده، انســان گــم شــده اســت. همــه 
ی کنــش هــای او بــی معنــا، عبــث و بــی فایــده شــده انــد)ص26، 1388(در همیــن رابطــه مارتیــن 
اســلین در مــورد تئاتــر ابــزورد چنیــن اظهــار نظــر مــی کنــد: نمایــش نامــه نویســان ابــزورد ســعی 
مــی کننــد بــا غریــزه و شــهود، نــه بــا تــالش آگاهانه، بــر آن فائــق آینــد و آن را حــل کننــد. تئاتر 
ابســورد از بحــث دربــاره ابســورد بــودن وضعیــت بشــری دســت کشــیده اســت و آن را صرفــا در 
هســتی، یعنــی در قالــب اصطالحــات تصاویــر مملــوس صحنــه، ارائــه مــی کنــد.)ص27، 1388(
ایــن در حالــی اســت کــه فیلــم ســرودهای طبقــه ی دوم، نظــام ســرمایه داری را باعــث و بانی این 
بــی معنایــی و ابســورد بــودن مــی دانــد، بــه همین دلیــل تهی و غیــر تهــی در چارچوب اثــر در بین 
شــخصیت هــای فیلــم در نوســان اســت و صحنــه نیز از اراده ی شــخصیت ها خارج گشــته اســت.
ایــن دیباچــه بــه مــا در کالبدشــكافی فیلــم در رابطــه  بــا شــعر ســزار وایــه خــو کــه مبنــای مفهومی 
و ســاختاری فیلــم اســت، کمــک مــی کنــد. امــا قبــل از اینكــه بــه تحلیــل فیلــم بپردازیــم ابتــدا 
بــه ماهیــت شــعر و نــوع تكامــل آن در تاریــخ و پروســه شــكل گیــری آن برحســب واقعیــت  بــه 
کمــک دســتگاه هــگل و  بــر حســب زیبایــی شناســی کــه در دوره بندی هنر بــرای هنــر رمانتیک  
تكویــن کــرده اســت اشــاره اجمالــی خواهیــم داشــت، تــا بــه تحلیــل جامــع و مفهومــی نســبت بــه 
تكامــل فیلــم روی آندرســون در تاریــخ ســینما و مفهــوم او در جایــگاه تاریــخ ســینما برســیم.

ــر  ــری ه ــكل گی ــه و ش ــه در مرحل ــت ک ــود را داراس ــاص خ ــانای خ ــری رس ــر هن ــوال ه معم
ــه قانــون رســمی آن هنــر تبدیــل مــی شــود کــه معمــوال در مــورد هنــری چــون شــعر  هنــری ب
ــردد  ــارج گ ــه خ ــر از کلم ــت و اگ ــه اس ــعر کلم ــانای ش ــت. رس ــادق اس ــم ص ــینما ه ــا س ی
ــت  ــت اس ــز حرک ــینما نی ــی س ــانای اصل ــد و رس ــی ده ــت م ــود را از دس ــعری خ ــه ش خصیص
کــه اگــر ایــن خصوصیــت را از دســت دهــد،  دیگــر ســینما نیســت. بدیــن ترتیــب هــر کــدام 
ــه  ــری جامع ــازمان هن ــون س ــتند، چ ــی هس ــر دوره ی کودک ــی تفك ــری قربان ــه تعبی ــا ب از هنره
ــب دوره ی  ــر حس ــر را ب ــر هن ــتند و ه ــف نیس ــرایط مختل ــا در ش ــل آن هنره ــه تكام ــل ب قائ
اولیــه آن مــی ســنجند کــه شــعر و ســینما نیــز در شــكل رایــج از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند.
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الزمــه ی پیونــد ایــن  دو رســانه ایــن اســت کــه از خصوصیــت رســانای اصلــی کــه در 
ــد  ــرایط جدی ــب ش ــر حس ــود را ب ــد و خ ــت، دوری کنن ــه اس ــكل گرفت ــان ش دوران کودکیش
ــكال و  ــد و اش ــوذ کنن ــر نف ــای دیگ ــود در هنره ــدرت خ ــا  ق ــا ب ــد  ت ــر درآورن ــه هن ــه عرص ب
ــخ ســینمای شــعر  ــه تاری ــن ب ــا اشــاراتی کــه در اول مت ــد ، ب ــه کنن ــی را تجرب مفهــوم هــای نوی
شــد، بــا فاصلــه گــذاری بیــن تصویــر و کلمــه، شــخصیت بــا جامعــه، تصــادم چندیــن 
ــد. ــد ش ــن پیون ــراری ای ــعی در برق ــی، س ــر خط ــارف و غی ــر متع ــای غی ــا کاربرده ــوم ی مفه
امــا بــرای تكویــن ایــن مفهــوم، بــه نظــر نگارنــده یكــی از  وجــوه عالــی معنــی در شــعر در عیــن 
ســادگی و درخــود آشــنایی زدایانــه و ریتمیــک اســت و  بــدون اغــراق اجــازه ی شــكل گیــری 
مفهومــی کــه مخاطــب از طریــق دخالــت ذهنــی در آن مشــارکت داشــته باشــد، را مــی دهــد و  
باعــث مــی شــود ســینما را از محدویــت هــای برقــی و دیجیتالی)آپــارات، پــرده و ســالن ســینما( 
خــارج کند)چــون ایــن واســطه هــا باعــث غیرمملــوس بــودن  ایــن رســانه شــده بودنــد( بــرای 
نیــل بــه مقصــود الزم اســت  ایــن واســطه هــا از هــم بگســلد تــا بــه وســیله شــعر ایــن امكانــی برای 
رهایــی مفهــوم از بنــد زمــان و مــكان دیجیتــال فراهــم آیــد چــون ســاختار شــعر چنیــن امكانــی را 
بــه تعبیــر کادول ایجــاد مــی کنــد: ، شــعر خصلتــا آواز اســت و آواز خصلتــا چیــزی اســت کــه بــه 
خاطــر وزنــش بــا هــم خوانــده مــی شــود، قابلیــت آن را دارد کــه بیان شــور جمعی باشــد)ص34، 
1391(  و مخاطــب بــه واســطه همیــن بیــان در متــن بــه صــورت مســتقیم دخالــت کنــد.
بدیــن ترتیــب، هــگل هنــر را در تاریــخ بــه ســه دوره ی مهــم بــرای شــكل گیــری ذهنیــت مطلــق 
یــا آگاهــی در نظــر مــی گیــرد . او نخســتین شــكل هنــری را هنــر نمــادی  معرفــی مــی کنــد کــه 
بــه خاطــر عــدم تــوازن بیــن ذهــن و شــكل، در مرحلــه اولیــه جــای گیــری فكــرت قــرار دارد و 
آن را نمونــه هنــر خداوندگارانــه مــی دانــد کــه راه بــرای بــرای عبــادت و ورود همــوار می ســازد 
و ظرفیتــی بــرای تجمــع معنویــت فراهــم مــی کنــد، ایــن شــكل را اولیــن شــكل هنــری مــی دانــد 
ــا روح  ــه نظــم درمــی آورد و ب کــه جهــان غیــر آلــی را پیراســته مــی کنــد و آن را قرینــه وار ب
خویشــاوند میســازد. دیگــری هنــر کالســیک اســت، هنــر کالســیک آرمــان کامــل را تولیــد مــی 
کنــد آن را بــه رویــت مــی آورد و چونــان آرمان واقعیــت یافته افــاده اش می کنــد) عبادیان356، 
1387( و نمونــه آن در تندیســه اســت، تندیســه آن چــه را کــه درونــی اســت و جنبــه روحی دارد-

میپرورانــد و بــه آن شــكل حســی می بخشــد و مصالــح خارجــی را مــاوای آن می کنــد و ایــن دو 
جنبــه را چنــان بــه هــم می آمیــزد کــه یكــی بــر دیگــری برتــری نمی یابــد )عبادیــان367، 1387(.

عالــی تریــن مرحلــه هنــری از نطــر هــگل هنــر رمانتیــک اســت کــه موقعیــت عینــی هنــر نمــادی 
ــی  ــه نم ــیک ک ــی دوران کالس ــی و حس ــدت ذهن ــت و  وح ــرار داش ــا آن ق ــل ب ــه در تقاب ک
ــا واقعیــت عمــل کنــد چــون فقــط درصــدد تجســم نمایــی بــود  ــه در ارتبــاط ب توانســت آزادان
ــر جنبــه ی برونــی چیــره می شــود و خــود  ــی ب را تكمیــل کــرد، در هنــر رمانتیــک خاطــر درون
ــروزی اســت و باعــث می شــود  ــن پی ــزی اســت کــه نمایانگــر ای ــی، آن چی ــه ی بیرون ــن جنب ای
ــان 361( ــرد. )هم ــود گی ــه خ ــی ارزش را ب ــر ب ــد، داغ مه ــود می یاب ــا نم ــه حس ــر آن چ ــه ه ک

ــه  ــس از آن ک ــد: پ ــی کن ــان م ــن بی ــخ چنی ــر را در تاری ــی هن ــه ویژگ ــن س ــل ای ــگل تكام ه
ــت،  ــدا آراس ــه های خ ــا تندیس ــا را ب ــراش فض ــه ت ــت تندیس ــرد و دس ــا ک ــد را برپ ــار معب معم
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ــور دارد، در  ــه حض ــد تندیس ــا در کالب ــدا حس ــه خ ــگاه ک آن
سرســراهای معبــد بــا جماعــت مذهبــی روبــه رو می شــود. 
ــت  ــن موجودی ــن جماعــت عنصــر روحــی و اندیشــنده چنی ای
ــده اســت کــه  ــده و درون زن حســی اســت، ذهنیــت جــان دمن
ــت.  ــری اس ــن هن ــل نوی ــک اص ــا ی ــراه ب ــدنش هم ــد ش پدی
هــم مضمــون هنــری و هــم مصالحــی کــه بــه آن تجســم 
بیرونــی می دهــد، اینــک نیازمنــد ویژگــی یافتــن، فردیــت 
یافتــن و شــیوه های بیــان ذهنیــت آن اســت. )همــان 369(

ایــن ســه ویژگــی  که نیازمنــد ویژگــی یافتن و فردییــت یافتن و 
ســویه هــای بیــان بودنــد را هگل در ســه هنر نقاشــی و موســیقی 
و در نهایــت شــعر مــی بینــد. نقاشــی بــه تعبیــر هــگل نــور بنفســه 
ســاده بــا ضــد خــود یعنــی تاریكــی، خصلــت بــارز مــی یابــد و 
بــه رنــگ تبدیــل مــی شــود و موســیقی گســتره ی آزاد فضــا را 
کــه  نقاشــی آن را مجــازا نــگاه مــی داشــت و تعمــدا وانمــود 
مــی ســاخت، بــه طــور کلــی رفــع مــی کنــد و آن را در نقطــه 
ای واحــد تمرکــز مــی دهــد و بــدان خصلتــی آرمانی میبخشــد.

حاصــل ســلبیت مــكان اســت، ذاتــا انضمامــی اســت، بــه 
تپــش  و  حرکــت  اســت،  مصالــح  یافتــن  رفعــت  معنــای 
اســت  پیونــدی  اســت،  خویــش  درون  در  مــادی  کالبــد 
)372 )همــان  دارد.  خویــش  بــا  مناســبات  در  مــاده  کــه 

امــا مشــخصه ی شــعر در قدرتــی اســت کــه بــه مــدد آن عنصــر 
حســی را کــه نقاشــی و موســیقی بــه آزاد کردنــش آغــاز 
ــه تبعیــت روح و تصــورات آن در مــی آورد. ــد، ب کــرده بودن

ــی  ــه آزادی درون ــه ب ــت ک ــی اس ــام روح ــر ع ــعر، هن ــر ش هن
خــود  مرتبــت  واالتریــن  در  هنــر  ایــن  اســت،  رســیده 
زیــرا  می کنــد،  گــذر  خویــش  ضوابــط  فراســوی  بــه 
در  شــكل  و  مضمــون  همبســتگی  بــر  مبنــی  عنصــر  هنــر 
دور  متصورانــه  شــعر  از  و  می نهــد  کنــار  را  روح  تجســم 
می شــود و بــه نثــر متفكرانــه روی مــی آورد. )همــان 374(

ــر ســر تجســم پرمضمــون  ــر هــگل ، در شــعر ســخن ب ــه تعبی ب
و اندیشــمندانه ی انســان، عالیــق عاطفــی وی و نیروهایــی 
بــه جنبــش برمی انگیــزد؛ ولــذا پیــش از  اســت کــه او را 
آن کــه نبــوغ بتوانــد اثــری پختــه، پرمضمــون و جامــع بیافرینــد، 
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ــه و اندیشــه،  بایســتی روح عاطفــه در کــوره ی زندگــی، تجرب
ــان 279،1387( ــه باشــند. )عبادی ــرورش سرشــار و ژرف یافت پ

و آن را تصــوری مــی دانــد کــه بــه کمک زبــان و کلمــات بیان 
مــی شــود.از نظــر هــگل برتریــن وجــه هنــر شــعر اســت کــه می 
توانــد حامــل آگاهــی باشــد و یكــی از امــكان هــای رســیدن بــه 
آگاهــی کــه در تــار و پــود ایــن هنــر اســت  چنیــن بیان میــدارد: 
بــا  ناآگاهــی  روی  از  هنرمنــد  کــه  ناشــناخته هایی  امــر 
درد  ماحصــل  را  ناآشــنا(  )امــر  می کنــد  برخــورد  آن هــا 
بــه  نمی تــوان  را  آشناســت  )آنچــه  )ناشــناخته ها(  رنــج  و 
ســاده ترین  دانســت.  شــناخته  آشناســت،  آن کــه  جهــت 
در  دیگــران  کــردن  گمــراه  و  فریبــی  خویشــتن  راه 
آشــنایی  بــر  مســبوق  شــناختن  کــه  اســت  آن  شــناختن 
)ص13-بند31-هــگل( گــردد.  )شــناخت(  موضــوع  بــا 

امــا هــگل معتقــد اســت کــه شــكل شــعر متحقــق نمــی شــود 
ــرگ  ــه م ــد و در نتیج ــی کن ــدا م ــلط پی ــت تس ــر  در نهای و نث
هنــر را اعــالم مــی کنــد. بنابرایــن اســتفاده از دوره بنــدی هــگل 
صرفــا اســتفاده از روش هــگل اســت همانطــور کــه  بــه تعبیــر 
ــوای  ــگل از محت ــی ه ــوان  روش شناس ــگل ج ــوکاچ در  ه ل
از  دور  بــه  هــگل  از روش  تــوان  مــی  و  هــگل جداســت 
محتــوای چارچوبــی آن اســتفاده کــرد .همــان کاری کــه کارل 
مارکــس فیلســوف آلمانــی در دیالكتیــک خــود انجــام میدهــد 
و در نتیجــه اســتفاده از ایــن روش بــه ابطــالل شــكل هــای اولیــه 
هــر هنــری مــی انجامــد و در آن نمــی مانــد و بــا شــكل گیــری 
ــز  ــر نی ــو، مفهــوم و شــكل هن ــكان هــای ن ــو و ام دوره هــای ن
بــه پیشــرفت مــی رســد و در دوران اولیــه شــان منحصــر نمــی 
شــوند. و همــه اجــزای اولیــه و بعــد آن در ارتبــاط بــا مراحــل 
ــه هــم مــی رســند. ــد شــعر ب ــا ســینما و پیون فــوق در ارتبــاط ب

در دوران اولیــه ســینما، قابلیــت هــای تكنیكــی و مفهومــی 
ــود  ــان ناآشــنا ب ــرای مخاطب ــرای ســینماگران و هــم ب ســینما، ب
ــا ســینما  ــن دوره صرف ــی داشــت و در ای و بیشــتر بعــدی تجرب
توانســت امــكان معرفــی خــود را بــرای مخاطــب فراهــم کنــد، 
ســینمای گریفیــث و ســینمای امپرسیونیســم و اکسپرسیونیســم 
ــردم  ــای م ــوده ه ــن ت ــینما را بی ــوم س ــتند مفه ــاژ توانس و مونت
نهادینــه کننــد و بعــد از آن دوره در ســینما انشــقاق ایجــاد 
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بــا  آندرســون  روی   
حقیقــت هــای خالقانــه 
و مبتنــی بــر معرفــت 
فیلــم  در  اجتماعــی 
رسودهایی از طبقه دوم که 
بر مبنای شــعر زسار وایه 
خــو شــاعر پرویــی اســتوار 
اســت، بــه آگاهــی کــه 
حقیقت شعر است 

کننــد تــا مخاطــب و هنرمنــد دســت بــه انتخــاب بزننــد. 
یكــی رویكــرد نثــر و داســتان ســرایی کــه بیشــتر وامــدار 
ــه  ــه اســت و دیگــری رویكــردی کــه هســتی خــود را ب صحن
ــود را وام دار  ــت و خ ــون اس ــیقی مدی ــی و موس ــعر و نقاش ش
اترکســیون و وضعیــت هــای چنــد پــاره مــی دانــد، ایــن ســینما  
ــان و  ــد زم ــادار نیســت و مفهــوم را در بن ــد خطــی وف ــه  رون ب
ــه  ــر خطــی  اســت و ب ــان غی ــه زم ــل ب ــد و قائ ــكان  نمــی بین م
تبــع آن مفهــوم غیرخطــی و تكنیــک غیرخطــی اســت، و ایــن 
چنیــن از رویكردهــا و تجــارب هنرهــای شــعر و نقاشــی و 
ــی  ــا جای ــرد ت ــی گی ــره م ــی خــود به موســیقی در جهــت تعال
ــی  ــش م ــه نمای ــد و ب ــی کن ــری م ــا را تصوی ــانای آنه ــه رس ک
گــذارد.  بالــه مكانیــک)1924( فرنــان لــژه نقــاش یكــی از ایــن 
ــوم  ــرای مفه ــیا ب ــم از اش ــن فیل ــاز در ای ــت. فیلمس ــه هاس نمون
ــمه  ــگ و مجس ــطه رن ــه واس ــی ب ــون نقاش ــرد .چ ــی ب ــره م به
ســازی بــه واســطه ی حجــم، در نتیجــه گســتره کامــل تــری را 
مــی توانــد بیــان کنــد و بــه حالــت و پیوندهایــی نــو در ارتبــاط 
ــاری  ــی ی ــاظ ذهن ــب از لح ــتر مخاط ــه بیش ــر چ ــت ه ــا دخال ب
ــتوار  ــر اس ــر نث ــه ب ــج ک ــر رای ــه در هن ــی ک ــاند، وضعیت برس
ــود را  ــه خ ــای اولی ــت ه ــط وضعی ــدارد و فق ــود ن ــت وج اس
ــه ای  ــه شــكل محــدود و محافظــه کاران ــد و ب تكــرار مــی کن
ــرد. ــی گی ــره م ــا به ــن روش ه ــی از ای ــت فرم ــا از جه صرف

روی آندرســون بــا حقیقــت هــای خالقانــه و مبتنــی بــر معرفــت 
اجتماعــی در فیلــم ســرودهایی از طبقــه دوم کــه بــر مبنای شــعر 
ســزار وایــه خــو شــاعر پرویــی اســتوار اســت، بــه آگاهــی کــه 
حقیقــت شــعر اســت، در زمــان فیلــم و از زبــان شــخصیت هــا 
ــه نقــدی  ــری، ب ــه گــذاری کالمــی و تصوی ــا تكنیــک  فاصل ب
ــای  ــی  ابســورد و نقطــه نظره ــا موقعیت ــی رســد. ب اجتماعــی م
ــد و  ــی کن ــاد م ــه ایج ــا فاصل ــره ه ــا و خاط ــی در رویاه ذهن
ــزار  ــعر س ــا ش ــی ب ــای اجتماع ــطه ه ــن واس ــر گرفت ــا در نظ ب
ــد. ــی رس ــود م ــر خ ــادی  از عص ــی انتق ــه مفهوم ــو، ب ــه خ وای
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بــا  آندرســون  روی   
حقیقــت هــای خالقانــه 
و مبتنــی بــر معرفــت 
فیلــم  در  اجتماعــی 
رسودهایی از طبقه دوم که 
بر مبنای شــعر زسار وایه 
خــو شــاعر پرویــی اســتوار 
اســت، بــه آگاهــی کــه 
حقیقت شعر است 

تحلیل فیمل آوازهایی از طبقه دوم

مردمانی هستند، سخت بینوا، که گویی دیگر حتی
نی برایشان نمانده؛

َ
ت

له، مویی به رس دارند،
ُ
له به گ

ُ
گ

با قامتی کوتاه و اندوهی بلند،
منش شان اما، متعالی؛

از  ســینما  در  را  شــعری  وضعیــت  ایــن  آندرســون  روی 
ــن  ــت و ای ــرده اس ــی ک ــی بررس ــی و اجتماع ــه ای طبقات جنب
ــب  ــه ش ــد ک ــی جوی ــی م ــان های ــی را در انس ــت متعال وضعی
و روز کار مــی کننــد و از ایــن کار هیــچ حاصلــی نمــی 
برند،جــز اخــراج و فرســودگی و طــرد و کتــک خــوردن، 
ــور مــی  کــه در شــخصیت هــای لســه و تومــاس و مهاجــر تبل
ــن در  ــذاری مت ــه گ ــیله فاصل ــه وس ــا ب ــخصیت ه ــن ش یابد.ای
ــراب  ــان از اضط ــه نش ــده ک ــراق ش ــای اغ ــم ه ــا گری ــینما ب س
در لســه بــه دلیــل تــرس از اخــراج، فرســودگی در بــرادر 
بــه دلیــل تكــرر کار فرســوده ی رانندگــی کــه  تومــاس 
ــان اســت. ــاس شــده اســت، نمای ــن فیزیكــی کار توم جایگزی
ــه اســت کــه  ــدرش آنقــدر شــعر گفت ــر پ ــه تعبی ــاس ب ــا توم ام
از وضعیــت عــادی خــارج گشــته اســت و دیوانــه شــده اســت 
ــت و  ــی اس ــس لطیف ــاس دارای ح ــردارش، توم ــر ب ــه تعبی و ب
همــه چــی را بــه دل مــی گیــرد بــه همیــن خاطــر دیوانــه 
شــده اســت. و دیگــری چهــره ی مهاجــری کــه  تــرس 
ــوع  ــره  و ن ــراه دارد و چه ــه هم ــود ب ــا خ ــدن را ب ــرد ش از ط
ــا آن نژادپرســتانه برخــورد  لهجــه اش باعــث مــی شــود کــه ب
کننــد. آدمهــای فیلــم همــه بــه جــز دارنــدگان، همــه بــا 
ــه  ــتند ک ــدوار هس ــد و امی ــی رون ــرکار م ــت س ــه دس ــی ب کیف
تغییــری در زندگــی شــان رخ دهــد، در همــه صحنــه هــا درهــا 
ــت  ــدام در حرک ــد م ــی بای ــا گوی ــخصیت ه ــتند و  ش ــاز هس ب
باشــند و در بســته یــک نــوع اضطــراب بــه همــراه دارد. از زن 
ــر  ــد و در ه ــده ان ــره ش ــم خی ــه ه ــدام ب ــه م ــر ک ــرد دکت و م
ــد:  کــی  ــه شــوهرش مــی گوی ــه تنهــا کالمــی کــه زن ب صحن
ــد. ــی مان ــی م ــی جــواب باق ــت ب ــی دهــی و در نهای ــم م طالق
کنــد  نمــی  ســرایی  داســتان  فیلــم  فرمــی  لحــاظ  از 
هــا  وضعیــت  .فقــط  دهــد  نمــی  نثــر  بــه  وقعــی  و 



78دوماهنامه ادبی . شماره پنجم 1398

گســتره  خــو  وایــه  ســزار  شــعر  و  کشــد  مــی  تصویــر  بــه  کوتــاه  جمالتــی  بــا  بــه  را 
اجتماعــی  مرزهــای  از  کــه  ای  گســتره  گیــرد،  مــی  خــود  بــه  تــری  جهانشــمول  ی 
آمریــكای التیــن خــارج مــی گــردد و بــه اســكاندیناوی اواخــر قــرن بیســتم مــی رســد.
جامعــه ای کــه هنــوز درگیــر فاشیســم و بحــران های حاد ســرمایه داری اســت، جمــالت کوتاه و 
موزونــی کــه در هــر صحنه با نماهای نقاشــی شــده و یكدســت شــده از لحاظ اجتماعی وسیاســی 
از بیــرون یعنــی نظــام ســرمایه داری، در وضعیــت هنــری، نقاشــی هــای پیتــر بروگل فنالنــدری را 
بــه یــاد مــی آورد کــه غیــر احساســی و مــادی بودنــد. همچنیــن شــخصیت هــا از موقعیــت شــئی 
خــارج نمــی گردنــد و همــه در ترکیــب بنــدی بافــت پوزیتیــف نمــا حضــور دارنــد، بــه همیــن 
ــه ای کــه در تارپــود شــئی و شــهر و معاملــه و  خاطــر کارگــردان  میخواهــد انســان هــای بیگان
کار غیــر انســانی گیرافتــاده انــد، بــه واســطه ی جملــه هــای شــعرگونه یــا جمالتــی کــه رویكــرد 
شــعر در ارتبــاط بــا گسســت شــخصیت و نمــا بــا وقایــع  و نمــای پیشــین دارد را نشــان دهــد: بــه 
ظاهــر خــود رســیدن لســه تــا پیمــان کار او را از کار اخــراج نكنــد، یــادآور قربانیــان آشــویتس 
اســت کــه هــر زندانــی واجــد شــرایط آراســته ای نبــود بــه کــوره هــای آدم ســوزی میســپردند.
لســه ناخــودآگاه از زبــان صاحــب کاران اســتفاده مــی کنــد کــه بــه وســیله تقســیم کار، 
ــه وقــت خــودش  ــزی زمــان خــودش، کار ب ــد: هــر چی ــق کــردن دور کــرده ان انســان را از خل
و چیزهــای دیگــر بــه وقــت خودش..ترافیــک کل شــهر را فراگرفتــه اســت..ترافیكی کــه 
ــه  ــد کــه ایــن بحــران را ب ــوع عــدم پیون ــوع طبقــه از هــم اســت، یــک ن ــوع گریــز دو ن یــک ن
ــد  ــی کنن ــرار م ــد و ف ــی دزدن ــردم را م ــی هــای م وجــود آورده اســت..طبقه ای کــه کل دارای
ــد چــه  ــدام مــی گوین ــا م ــی مشــغول اند..شــخصیت ه ــه خــود زن ــی کــه در شــهر ب و کارمندان
ــرح  ــم مط ــت..همه مفاهی ــده اس ــین ش ــوار ماش ــهر س ــام ش ــگار تم ــایی! ان ــون آس ــک جن تراقی
ــک  ــا ی ــا و نوره ــه نماه ــی دهد،هم ــرار م ــم را تحــت شــعاع ق ــای فیل ــه ه ــم صحن شــده در فیل
ــه روی  ــه ات را ب ــد: در خان ــودن ســوزان مــی گوی ــم ب ــه ظال ــد، کالم گــدا خطــاب ب ــگ ان رن
ــد  ــدگان اشــاره مــی کن ــا دارن ــل ب ــه کالم مســیح در تقاب ــاز کــن، ب آدم هــای تشــنه و گشــنه ب
تــا بــه برخــورد پــدر تومــاس کــه درصــدد پیونــد انســان بــا معاملــه و ســودآوری اســت 
ــت. ــرش آورده اس ــه س ــال را ب ــن ب ــعر ای ــه ش ــاره دارد ک ــاس اش ــدن توم ــل ش ــه خ ــدام ب و م
 شــعر در این فیلم نماد احیا شــدن انســان اســت و تقابل شــعر که کار غیر انســانی و مكرر اســت، 
بــه وســیله بــرادر تومــاس کــه شــعر بــر زبــان او در فیلــم از زبــان تومــاس جــاری اســت، اینگونــه 
بیــان مــی شــود: مــن همــه جا بــودم، تمــام شــهر را رانندگی کــردم و به مشكالتشــان گــوش دادم.

مرا مجوی ای دندان آسیاب فراموشی!
آنان ناگه پدیدار می شوند،

تا آه هایشان را در ذهن شماره کنند،
یح آن را بر کام هایشان بشنوند. و تازیانه های رص

آنان از پوستشان بریون می زنند،
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انــد را مــی خراشــند، در حالــی کــه تابــوت هــای ســنگی کــه در آن بــه دنیــا آمــده 
و دم به دم از مرگ شان صعود می کنند،

و در امتداد کلمات منجمدشان، بر زمن فرو می افتند.

آه بسیار! اندکی افسوس!  وای بر آنان!
آه، در اتاقم، صدایشان را با عینک ام می شنوم!

آه، در قفسه سینه ام، هنگامیکه جامه ای مبّدل به تن می کنند!
آه، از پلشتِی سپید من و تفاله وجود آنان توأمان!

روی آندرســون نیــز بــه درســتی مقصــود شــعر را در چهــره ی بحــران و ظهــور فرهنگــی فاشیســم 
نشــان داده اســت؛ در وضعیــت طبقــه ای کــه هیــچ مســئولیتی بــه جامعــه نــدارد. در نتیجــه اینــان 
از وضعیــت پوســیده و عریــان و مــرگ طلــب بــرای حــل شــرایطی مناســب کــه بتــوان بــه معاملــه 
پرداخــت تــا بتــوان چنــد صفــر اضافــی بــه معــادالت پولیشــان اضافــه کننــد، بهــره مــی گیرنــد.
ایــن وضعیــت شــامل مغــازه دارن  و کســانی کــه بــه هــر نوعــی در پهنــه بــازار هســتند تــا ســرمایه 
ــی شــود. ــازار ســهام گــره خــورده اســت، م ــت ب ــه وضعی داران و کشیشــان کــه وضعیتشــان ب
روی آندرســون آدمهــای ایــن وضعیــت را آدمــای خیلــی چــاق و ناقــض و خیلــی الغــر 
ــد و  ــراه دارن ــی هم ــوب گلف ــا چ ــه آنه ــت، هم ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــک ب ــه ی مضح ــا قیاف ب
درصــدد هســتند همــه چــی را بــه پــول و دارایــی تبدیــل کننــد. زمانــی کــه بداننــد معصومیــت 
ــه ســوژه  ــه را ب ــد، نســل بــی تجرب ــرای آنهــا پــول زا  نیســت، او را نیــز دور مــی اندازن مســیح ب
قربانــی بــرای توجیــه قــدرت و ســودآوری هــای خــود بــدل مــی کننــد، بــه دلیــل تــن آســایی، 
ــا را  ــای آنه ــه ه ــه هزین ــه بیم ــا بلك ــند ت ــی کش ــش م ــه آت ــود را ب ــای خ ــی ه ــازه  و دارای مغ
ــش  ــول های ــه پ ــر ب ــد صف ــد چن ــاید بتوانن ــا ش ــد ت ــود کنن ــری صع ــت فرات ــه وضعی ــا ب ــد ت بده
ــا خــود مــی  ــرای احی اضافــه کننــد.کادول ایــن وضعیــت را فراینــد دراماتیــک ســرمایه داری ب
دانــد: مغــازه دار امســال مدیــر فروشــگاه زنجیــره ای ســال بعــد اســت. هفتــه ای قبــل پیشــه وری 
کوچک؛امــروز، کارمنــدی حقــوق بگیــر در تراســتی بــزرگ: ایــن فراینــدی دراماتیــک اســت 
کــه در ضمــن آن ســرمایه داری خــود را متحــول و دگرگــون مــی کنــد)ص73، 1391(، بــا ایــن 
اوصــاف هنــوز بــه فكــر آینــده و خــوردن و منافــع خــود و پــول هــای باقــی مانــده شــان هســتند. 
وضعیتــی کــه بــا منافــع آنهــا ســازگاری نداشــته باشــد یــک وضعیــت وحشــتناک مــی نامنــد..
فیلمســاز همچنیــن آدمهــای ایــن دســته  را بــه حضــور دوربیــن آگاه مــی کنــد و بــه آنهــا بدیــن 
وســیله بــه وضعیــت فاجعــه بــاری کــه  شــكل داده انــد  هوشــیار مــی کنــد و  فاصلــه گــذاری  
در ایــن جهــت، وضعیــت را از حالــت نمایــش خــارج کــرده و آن را بــه امــر واقعــی تبدیــل مــی 
کنــد. اینــان نیــز بــا کلماتــی کــه ماهیــت ایــن طبقــه را عریــان مــی کنــد چنیــن بــا ریتمــی مــوزون 
بیــان مــی شــوند، ایــن ریتــم مــوزون نیــز در ارتبــاط بــا صحنــه هــای ســاده و نورهــای خنثــی کــه 
بــه وحشــت تقســیم کار کــه ماحصــل جامعــه ســرمایه داری مربــوط اســت،چنین بیــان مــی شــوند 
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ــدی  ــه جدی ــا در زمان ــان خــودش را دارد و م ــزی زم : هــر چی
ــه ســر مــی بریــم. در اشــباع کــردن ســودآوری و بهرگیــری  ب
از نیــروی کار بــه صــورت مضاعــف: کاری از دســت مــن 
برنمیــاد. در جهــت عــدم ســودآوری و فراتــر رفتــن بــه معادلــه 
هــای ســودآور بــرای لــذت جویــی در آینــده، از مقولــه انســان 
ــر  ــت! و آن را  از س ــاده نیس ــودن س ــان ب ــد: انس ــی برن ــره م به
ــب مغــازه  ــد کــه در قال ــم مــی دهن ــه اجتمــاع تعمی ــراض ب اعت
مبــل فروشــی اجــازه بــه ســودآوری او نمــی دهنــد: مغــازه ام بــا 
خــاک یكســان شــد. و در جــواب بــاور نكــردن کارمنــدان بیمه 
کــه شــواهد کافــی بــرای آتــش ســوزی مغــازه وی بــه صــورت 
اتفاقــی ندارنــد بــه ســقوط ســهام و وضعیــت بــد کشــور اشــاره 
ــدان  ــرات کارمن ــه تظاه ــودش ب ــت خ ــه حمای ــد و ب ــی کن م
اشــاره مــی کنــد: نــرخ هــای ســهام در حــال ســقوطه، کشــور 
در مســیر خیلــی بــدی قــرار دارد..آن ها)کارمنــدان( بــرای 
ــا  ــتادین اینج ــما اییس ــد..و ش ــی کنن ــارزه م ــر مب ــی بهت زندگ
ــد! ــری میكنی ــرده گی ــل خ ــا مب ــه و چندت ــر کاناپ ــد س و داری

ــل فروشــان شــهر اســت، همــواره  ــه کــه از مب  شــخصیت کال
در صحنــه هــای فیلــم بــه فاجعــه بدتــری از آتــش زدن مغــازه 
خــود اشــاره دارد و آن هــم شــعر اســت، شــعری کــه پســرش 
را خــل کــرده اســت و بــه جنــون کشــانده اســت، چــون نمــی 
توانــد کار کنــد و وارد مناســبات اقتصــادی شــود..او بــا همیــن 
ــه اشــتباهاتش  ــراف ب ــا تســلی وجــود خــود و اعت رویكــرد و ب
ســراغ کشــیش مــی رود ولــی کشــیش پیــش او اعتــراف مــی 
کنــد کــه او نیــز وضعیتــی مشــابه او دارد و خانــه اش سالهاســت 
ــد  ــه نشــده اســت در نتیجــه ضــرر بزرگــی مــی بین کــه فروخت
ــوان  ــن عن ــت ای ــتمالی در دس ــان و دس ــی در ده ــا آدامس و ب
ــه کار مــی بــرد: همــش بــه خاطــر نــرخ هــای ســهامه..باال  را ب
ــی و از روی  ــال رانندگ ــاس در ح ــرادر توم ــان. ب ــن می و پایی
کســالت از حرفهــای نظامــی ای کــه طومــاری بــرای ســالگرد 
صدویكمیــن ســالگرد فرمانــده کل قــوا نوشــته اســت، حــرف 
ــد و در  ــرف میزن ــود ح ــد خ ــاس ب ــواره از احس ــد و هم میزن
همــان حــال بــه افتخــارات ژنــرال کــه از طرفــدران قــوای نــازی 
ــه  ــون در  نام ــد. روی آندرس ــی کن ــاره م ــوده اش ــوئد ب در س
ســرهنگ  بــه ســفر زمــان فیلســوف آلمانــی مارتیــن  هایدگــر 
ــری  ــه بش ــانی از تجرب ــت نش ــذر اس ــه در گ ــالی ک ــر س ــه ه ک
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اســت و پیــر شــدن را تقدیــر بشــری مــی دانــد کــه در ســفری 
ــد.  ــاع میده ــد، ارج ــی چرخ ــید م ــه دور خورش ــان ب ــی پای ب
ــا در  ــازی ه ــری ن ــی فك ــوفان و حام ــر از فیلس ــن هایدگ مارتی
دوره ای در آلمــان بــود و در نمــای بعــد هنــگام خوانــدن 
نامــه از طــرف فرمانــده ارتــش  بــرای ژنــرال بازنشســته، ژنــرال 
پیــر درود بــر گورینــگ) افســر بلنــد پایــه هیتلــری( و بــا 
احتــرام نظامــی هیتلــری مــی گویــد: پرچــم هــا را بــاال ببریــد.
در ســمت دیگــر قضیــه آدمهایــی هســتند کــه از هــر پدیــده ای 
کــه بــه نوعــی در بیــن مردم نهادینه شــده اســت و بعــدی مقدس 
پیــدا کــرده اســت ،  موقعیتــی ســودآورانه میســازند و بــه نوعــی 
ــتفاده  ــتر اس ــودآوری بیش ــج س ــرای تروی ــردم ب ــی م از ناآگاه
مــی کننــد؛ اینــان کســانی نیســتند جــز ســرمایه داران خــرد کــه 
مــدام بــه نوســتالژی ســودآورانه گذشــته خــود نقــب مــی زننــد 
و اکنــون در فكــر احیــای ســودآوری خــود هســتند. اینــان حتی 
ــول حــراج مــی  ــه خاطــر پ ــز ب معصومیــت عیســی مســیح را نی
کننــد و بــا عیســی کفــر آمیــز تــر از یهودیــان برخــورد میكننــد. 
ــب  ــای صلی ــخ ه ــی از می ــا یك ــه ه ــی از صحن ــی در  یك جای
مــی افتــد و عیســی مســیح بــا یــک دســت بــر صلیــب آویــزان 
ــی در جهــت ســود اســتفاده  ــان از گفتارهــای مذهب اســت، این
میكننــد و حتــی اگــر  بــا یــک آدم بــه مصاحبــت بنشــینند نیــز 
ــدام در  ــی نشــینند و م ــی او م ــت پول ــول و موقعی ــر حســب پ ب
حــال گفتگــو در مــورد ایــده هــای جدیــد ســودآورانه هســتند 
ــتند. ــانی هس ــر انس ــا تغیی ــاع ی ــعر و اجتم ــد ش ــدت ض ــه ش و ب
ــد: اگــه مــی خواهــی  عنــوان هــای چنیــن تصاویــری چنیــن ان
ــعر  ــی؛ از ش ــجال کن ــو خوش ــد من ــم، بای ــحالت کن ــن خوش م
ــن  ــده شــغلی دارم؛تمــام ماجــرا ای ــه ای ــاد؛ مــن ی ــی در نمی پول
ــه  ــر اضاف ــه صف ــا ی ــی ب ــا بتوان ــزی بخــری ت ــه چی اســت کــه ی
بفروشــی. بــه تعبیــر مارکــس فرهنــگ عمومــی جامعــه فرهنگ 
ــی  ــودآوری و کلمات ــت س ــن وضعی ــت و ای ــم اس ــه حاک طبق
ــزی  ــر چی ــوان ه ــا عن ــول درآوردن ب ــه و پ ــی عرض ــون ب چ
ــتن و  ــم گذش ــار ه ــه از کن ــی توج ــودش را دارد و ب ــان خ زم
فقــط در فكــر منافــع خــود بــودن ماحصــل چنیــن رویكــردی 
اســت کــه در بیــن تــوده هــای شــهری بــه یــک حالــت عــادی 
و طبیعــی بــدل مــی گــردد، مــردی دســتش الی در گیــر کــرده 
ــد ولــی  ــه او خیــره شــده ان اســت و عــذاب مــی کشــد همــه ب
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ــوری  ــورای کش ــد، در ش ــی کنن ــدا م ــگ ص ــه و خن ــی عرض ــد و او را ب ــی کنن ــاز نم در را ب
ــتند،  ــدی هس ــای جدی ــه ه ــد الیح ــعی در تایی ــث س ــورها،با بح ــدان و پرفس ــده ای از کارمن ع
ــوپ مــرواری  ــه ت ــد الیحــه همــه ب ــن هشــت ســاعت بحــت در مــورد تایی ــی کــه در ای در حال
ــا شــگفتی بــه محتــوای تــوپ مینگرنــد و مابقــی سرهایشــان  ــه نوبــت وب خیــره شــده بودنــد و ب
ــاق جلســه هســتند.. ــر از ات ــی فرات ــد و منتظــر اتفاق ــه ان ــن انداخت ــن هشــت ســاعت پایی را در ای
ــر  ــی ب ــا خــوی حیوان ــه ســوی در ب ــه ای کــه در آســمان در حــال حرکــت اســت و همــه ب خان
ــد  ــعی میكنن ــی س ــد از مدت ــوند و بع ــی ش ــرو م ــته ای روب ــا در بس ــد و ب ــی میپرن ــز و صندل می
ــس از آن  ــود، پ ــی ش ــاز م ــل ب ــه در از داخ ــوند ک ــی ش ــه م ــد و متوج ــرون بازکنن ــه بی در را ب
ــی  ــا م ــه م ــا کاری ک ــد:  تنه ــی دارن ــان م ــه ای بی ــن جمل ــود چنی ــی ش ــاز م ــد در ب ــه میبینن ک
تونیــم بكنیــم ایــن هســت کــه امیــدوار باشــیم ؛مــا بایــد کنتــرل خودمــان را از دســت ندهیــم!
و ایــن همــان کارمندانــی بودنــد کــه مــردی کــه دســتش در الی در قطــار گیــر کــرده بــود را بــی 
عرضــه مــی خواندنــد، ایــن کارمنــدان بــر حســب موقعیــت اجتماعــی خــود ناتوانــی و زندگــی 
خــود را بــه تقدیــر گــره مــی زننــد: تنهــا کاری کــه از دســت مــا برمیــاد اینــه کــه بــه تقدیر توســل 
جوییــم  و بعــد همیــن طیــف کارمنــد و روســا و دیگــر ارگان هــای مرتبــط، اصــول مذهبــی را 
بــرای همــكاران خــود بــه شــكل رســتاخیز گونــه ای بــر روی انســان هــای کــم تجربــه بــه تعبیــر 
خودشــان و بــه شــكل عمومــی کــه در تولیــد مشــارکت و نقشــی ندارنــد انجــام مــی دهنــد، تــا 
بــه ایــن نحــو وفــاداری خــود را بــه مــردم نشــان دهنــد. قبــل از اجــرای رســتاخیز بــا دختــر حــرف 
میزننــد و مــدام بــه تجربــه هــای خــود اشــاره مــی کننــد، تجربــه هایــی ایــن چنیــن کــه در تاریــخ 
دوره ی نــازی بــه حــد اشــباعی رســیده بــود. در نهایــت و بــا همــه اوصــاف ترافیــک روان مــی 
شــود و ســیر دارنــدگان بــا کولــه پشــتی هایشــان و بســته ای گلــف بــه فــرودگاه مــی رســند تــا بــه 
قــول خودشــان از ایــن بدبختــی خــالص شــوند؛ بدبختــی چنــد صفــر اضافــه نكــردن و اســتثمار 
نكــردن انســان هایــی کــه راه بــه جنــون و شــعر بــرده انــد، همان چیــزی که در ایــن فیلــم در  نقطه 
تقابــل بــا ایــن وضعیــت قــرار دارد تــا اجتمــاع بــه وســیله ایــن تــرک گویــی بــه منتهــا عقــب گــرد 
اجتماعــی و فرهنگــی و قطحــی برســد، همــان چیــزی کــه فاشیســم شــدیدا بــه آن احتیــاج دارد.

معشوق، گوش های سانچز )فالنی( است،
معشوق، اوست که می نشیند،

یبه است و همرسش، معشوق، آن مرد غر
همسایه، با آستن ها، یقه و چشمانش!

معشوق، آن است که شپش دارد،
آنکه کفش هایی آش و الش در باران به پا دارد،

آنکه با دو چوب کربیت، باالی رس یک الشه نان بیدار می نشیند،
ی می ماند، آنکه انگشت اش الی در

دی ندارد،
ّ

آنکه هیچ روز تول
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آنکه سایه اش را در حریقی گم کرده است،
و حیوانی ست شبیه یک طوطی،

و شبیه یک انسان است، انسانی بی اندازه فقری،
ین مسکن! بی نوای تمام عیار، مسکن تر

معشوق، آن ست که گرسنگی و تشنگی می کشد،
اما نه گرسنگی می تواند عطش اش را فروبنشاند،
و نه آن تشنگی، گرسنگی اش را تسکن می دهد؛

معشوق ، آن ست که هر روز کار می کند، هر ماه، هر ساعت،
ق گناه یا رشم بر بدن اش نشسته است، آنکه عر

آنکه دست هایش به او فرمان می دهد که به سینما برود،
آنکه از نداشته هایش می پردازد،

آنکه طاقباز می خوابد،
آنکه چندان، کودکی اش را به یاد نمی آورد.

معشوق آن مرد طاِس بدون کاله است،
آن منجی عدالت بدون رس نزیه،

خ می آید، ل رس
ُ
آن دزدی که بدون گ

آن که ساعت با خود دارد و خدا را دیده است،
رف دارد و نمی مرید!

َ
آن که ش

معشوق، آن کودکی است که سقوط می کند و همواره می گرید،
و مردی ست که سقوط کرده و دیگر گریه نمی کند!

آه بسیار! اندکی افسوس!  وای بر آنان!

ــت  ــد دوس ــی توان ــت و م ــد اس ــد  و متعه ــی مان ــیند و م ــی نش ــه م ــت ک ــی اس ــوق کس معش
ــد کســی را  ــد، مــی توان ــه همنــوع خــود کمــک کن ــد ب داشــته باشــد و بدیــن وســیله مــی توان
ــون  ــت چ ــان اس ــوق مهرب ــد، معش ــرار کن ــد ف ــا بع ــد  ت ــی زور نگوی ــه کس ــد و ب ــتثمار نكن اس
ــرد چــون  ــت نمــی می ــچ وق ــود، کســی کــه شــرف دارد و هی عیســی مســیح کــه در گذشــته ب
ــوی  ــک الگ ــه ی ــا را ب ــن نیازه ــطحی تری ــه س ــی ک ــرد، کس ــی خ ــان م ــه ج ــا را ب ــه بالی هم
ــه وســیله نژادپرســتان بعــد از نســل  ــدل نمــی کنــد، معشــوق مهاجــری اســت کــه ب اجتماعــی ب
کشــی زخمــی مــی شــود.آدمهایی کــه هیــچ روز تولــدی ندارنــد، چــون شــب و روز کار مــی 
ــد، آنكــه  ــد و کار را از جامعــه جــدا نمــی کن ــی مــی کن ــا هــم معن ــز را ب کنند،آنكــه همــه چی
ــت. ــرار داده اس ــود ق ــی خ ــه زندگ ــر لوح ــعر را س ــی و ش ــواره آگاه ــود و هم ــی ش ــر نم تحقی
ــدون  ــدام ب ــت و م ــتان اس ــه در تیمارس ــاس ک ــیله  توم ــه وس ــم ب ــعری در فیل ــت ش ــن وضعی ای
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ــدون  ــی شــود..عنصری ب ــت م ــد  روای ــی گری ــن  م شــعر گفت
عمل)نشســته و بــه پشــت خوابیــده( کــه همــه عمــل فیلــم را بــه 
نتیجــه مــی رســاند، تومــاس ســنتز  جامعــه ی مــرده ای اســت و 
نشســتن تومــاس یــک نــوع عصیــان بــرای متوقــف شــدن بهــره 
ــر انســانی و عــدم توجــه اســت..همبندی هــای  وری و کار غی
تومــاس بــه مســیح اشــاره مــی کننــد کــه او نیــز آدم مهربانــی 
بــود بــه همیــن خاطــر بــه صلیــب کشــیده شــد،توماس نیــز بــه 
خاطــر کار نكــردن  در فیلــم در شــرایط اواخــر قــرن بیســتم بــه 
ــر انســانی اســت  ــل کار غی ــی کــه نقطــه مقاب جــرم شــعر گوی
بــه صلیــب کشــیده مــی شــود، داستایوفســكی در جــوان خــام 
ــه  ــاال ب ــن از ب ــر زمی ــد: سراس ــی گوی ــن م ــورد چنی ــن م در ای
ــیر  ــز در س ــاس نی ــت. و توم ــر اس ــک بش ــده از اش ــن، اکن پایی
ــه  ــا گری ــد منته ــن آکندگــی اســت کــه حرکــت مــی کن همی
تومــاس بــه شــعر آمیختــه اســت کــه وضعیــت و صحنــه 
ــای  ــل ه ــته  و عم ــاد و برجس ــت متض ــم را در وضعی ــای فیل ه
ــد. ــی ده ــان م ــار نش ــه دور از انتظ ــی و ب ــش بین ــل پی ــر قاب غی

ــی  ــعری درماندگ ــرایش ش ــک س ــه ی ــم ب ــن فیل ــه مت در نتیج
ــه مســیح اکنــون  ــا شــعر ب تومــاس تبدیــل مــی شــود..توماس ب
ــا ایــن ذهنیــت مــردگان و گذشــته را  فــرا  بــدل مــی شــود و ب
ــتند و در  ــم هس ــان فاشیس ــه قربانی ــی ک ــد، مردگان ــی خوان م
ــد. ســرزمینی کــه  ــاق خــود مــی گردن ــال احق ســرزمین او دنب
هنــوز فاشیســم در آن نفــس مــی کشــد و بــرای ژنــرال هایــش 
ســالگرد صــد ویكمیــن تولدشــان را  میگیرنــد. مردگانــی کــه 
ــان  ــد  و انس ــی گیرن ــرار م ــوداگر ق ــرادی س ــتم اف ــورد  س م
هایــی کــه بــه هــر طریقــی بــه آنهــا ســتم شــده اســت و دختــر و 
کــودکان کــه ســقوط مــی کننــد ولــی هنــوز گریــه مــی کننــد.

در نتیجــه همانطــور کــه اشــاره شــد؛ وضعیــت هــای فیلــم در 
صحنــه هــا از شــخصیت هــا و کالم تــا نــور و گریــم و موزیــک 
فاصلــه گــذاری بــه کار بــرده شــده اســت، زنجیــره ی نماهــا در 
بهــم پیوســتگی بــا هــم قــرار ندارنــد در نتیجــه هیــچ فرافكنــی 
ــر  ــب ه ــود و مخاط ــی ش ــده نم ــتانی در آن دی ــق و داس و تعلی
لحظــه مــی توانــد از وســط یــا نماهــای تــک شــروع کنــد، فیلــم 
ــی آن را  ــی تاریخ ــیدن مفهوم ــا تراش ــا ب ــر نم ــه و در ه آزادان
مــوزون بــه تصویــر مــی کشــد و شــعر وایــه خــو را بــه شــعری 
زنــده و پویــا در اســكاندیناوی تبدیــل مــی کنــد. شــعر در 
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جهــت ســینما و تصویــر نیســت چــون تصویر خــود در راســتای 
شــعر عمــل مــی کنــد و بــه وســیله شــعر بــه هســتی اجتماعــی و 
شــرایط تاریخــی ســوئد مــی رســد و در نهایــت شــعر در ســینما 
ــرای مخاطــب آزاد مــی گــذارد کــه تفكــر کنــد،  مفهــوم را ب
ــه  ــر ب ــر و مردمــی ت ــن گســتره ی شــعر را ملمــوس ت ســینما ای
ــه چنــدان فرهیحتــه  ــا مــردم ن ــه مــی دهــد رودرو ب جامعــه ارائ
کــه چــون فیلــم درگیــر ایــن اجتمــاع هســتند و هــر از گاهــی 
از ســر ناچاری)کــم هزینــه تریــن تفریــح( بــه ســینما مــی رود.

 

منابع
1( بوردول، دیوید. 1386. تاریخ سینما.)صافاریان: مترجم( 

تهران: مرکز
2( عبادیان، محمود. 1387. مقدمه های هگل بر پدیدارشناسی 

روح و زیبا شناسی. تهران: علم
3( کادول، کریستوفر. 1391. وهم و واقعیت، پژوهشی در 

خاستگاههای شعر.) فیروزمند: مترجم( تهران: ثالث
4( ترجمه شعر: پریسا نصر آبادی
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َضوُء القمر
یَرَشُح ضوُء القمر

و تُومُِض الُحباِحُب 

و ما مِن لَحَظٍۀ تَسَهُد فیها َعین.
قَِّد الِقلَِّۀ هؤالِء لكنَّما لَهفي علی الرُّ

یَحِرُم َعینَيِّ الُمغَرو َرقَتَیِن النَّوَم.

، َحُر ماثٌِل، یَتَامَُّل قَلِقاً فِيِّ والسَّ
باُح یَتََوَخی مِنّي والصَّ

أن آتَِي هؤالِء الَقوَم الُمحبَِطیَن
بَخبٍَر َعن نَفَحتِِه الُمباَرکۀ.

لكنَّ َشوکاً یَنَكِسر
حیل. في فُؤادي َعبَر هذا الرَّ

ساقَُۀ الَورِد الدقیقُۀ التي َغَرستُها بروحي
و َسَقیتُها مِن روحي

واَحسَرتاه! تَنَقِصُف في ِحضني.
ُس بیَديِّ اَتََحسَّ
کي أَفتََح باباً،

| نمیا یوشیج
مهتاب

مي تراود مهتاب
مي درخشد شب تاب

نیست یک دم شكند خواب به چشم 
کس و لیک

غم این خفته ي چند
خواب در چشم ترم مي شكند

نگران با من استاده سحر
صبح مي خواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان 
باخته را

بلكه خبر
در جگر لیكن خاري

از ره این سفرم مي شكند
نازک آراي تن ساق گلي

که به جانش کشتم
و به جان دادمش آب

 از نیما تا اخوان
|   مویس اسوار
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أتََرقَُّب َعبَثاً أَن یأتي إلی الباِب أَحد؛
فالباُب والِجداُر مُنَهَدان

یَتَهاویان علی َرأسي.

یَرَشُح ضوُء القمر
و تُومُِض الُحباِحُب

و علی َمشاِرِف القریۀ
یَمُكُث وحیداً

َرُجٌل قَد بَثَِرت قََدماُه مِن بُعِدالَمسافۀ،
و علی کاِهلِِه یَحِمُل ِعبَأُه

و یَُده علی الباِب، و هَو یُتَمتُِم قائاًل:
قَِّد الِقلَِّۀ هؤالِء لَهفي علی الرُّ

یَحِرُم َعینَيِّ الُمغَرو َرقَتَیِن النَّوَم!

اي دریغا به برم مي شكند
دست ها مي سایم

تا دري بگشایم
بر عبث مي پایم

که به در کس آید
در و دیوار به هم ریخته شان

بر سرم مي شكند

مي تراود مهتاب
مي درخشد شب تاب

مانده پاي آبله از راه دراز
بر دم دهكده مردي تنها

کوله بارش بر دوش
دست او بر در،مي گوید با خود:

غم این خفته ي چند
خواب در چشم ترم مي شكند.
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| أ. بامداد

ط ُمَخّطَ
اللَّیُل

کاَن صاِدحاً
بخنجرۀٍ دامِیٍَۀ
مِن أََمٍد بعید.

والبَحُر.
یَقبَُع في بُُروَدۀ.
و ُهناَک ُغصٌن
في َعتَمِۀ الغابَِۀ

یَصُرخ
تِجاَه النُّور.

خزاد( ّرُ
َ

روغ ف
ُ

امَلرثَیة )فی رثاء الشاعرة ف
علی باِب الَجبَِل أبكي

علی أعتاِب البَحِر واألعشاِب،
بَحثاً َعنِک.

و بَحثاً َعنِک أبكي
یاح، ِعنَد َمعبَِر الرِّ

و مُفتََرِق الُفصوِل،
و في إطاٍر َمكُسوٍر

ُحِب ماَء الُملَبَِّدَۀ بالسُّ ُر السَّ لِنافَِذۀٍ تَُؤطِّ
بِبِرواٍز َعتیق.

و في انتظاِر ُصوَرتِِک
إالَم تُطوی

فتِر الخاوي؟ أوراُق هذا الدَّ

یاح هو الَقبوُل بتَیّاِر الرِّ

| احمد شاملو

طرح
شب با گلوی خونین

خوانده ست
دیر گاه.

دریا نشسته سرد.
یک شاخه

در سیاهی جنگل
به سوی نور

فریاد می کشد.

مرثیه
به جست و جوی تو

بر درگاه کوه می گریم،
در آستانه دریا و علف

به جستجوی تو
در معبر بادها می گریم،

در چار راه فصول،
در چارچوب شكسته پنجره ای

که آسمان ابرآلوده را
قابی کهنه می گیرد
به انتظار تصویر تو

این دفتر خالی
تا چند
تا چند

ورق خواهد خورد؟
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، والُحبِّ
ِصنَوۀِ الموت.

أمّاالُخلُوُد
فََقد فاتََحِک بِسّرهِ،

ً لِت َکنزا فَتََحوَّ
َضروریّاً و َمطَمعاً؛

َکنزاً کذاَک الذي
قد َحبََّب هكذا إلی النَّفس

تََملَُّک التُّراِب والبالد!

ماء إسُمِک فَجٌر یَُمرُّ َعبَر حبهِۀ السَّ
بُوِرَک إسُمِک!

و نَحُن الِزلنا
نُعاِوُد اإلمساَء واإلصباَح

نُعاِوُد ال الِزلنا 

ة َلیلّیَ
إن کاَن اللَّیُل َجمیاًل َعبَثاً

فَلَِم اللَّیُل َجمیٌل؟
و ألجِل َمِن اللَّیُل َجمیًل؟

اللَّیُل
و نَهُر األنُجِم الَّذي الیَنثَني

و هَو یَجري باِرداً.
والنّاِدباُت بَِشعرِهنَّ الطویِل

علی ِضفَّتَي النَّهر،

شبانه
اگر که بیهده زیباست شب

برای چه زیباست
                    شب

برای که زیباست؟ ــ

شب و
       روِد بی انحنای ستارگان

که سرد می گذرد.
 

جریان باد را پذیرفتن،
و عشق را

که خواهر مرگ است
و جاودانگی 

رازش را 
با تو در میان نهاد

پس به هیات گنجی در آمدی
بایسته و آزانگیز

گنجی از آن دست
که تملک خاک را و دیاران را

از این سان
دلپذیر کرده است

نامت سپیده دمی که بر پیشانی آسمان می 
گذرد

متبرک باد نام تو
و ما همچنان

دوره می کنیم
شب را و روز را

هنوز را
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أي ِذکری یَنُدبَن
فاِدِع لَِۀ الضَّ بُِمطوَّ

مُنَقَطِع األنفاِس
في حین یُخَرُق الَفجُر، أيُّ فَجٍر،

بِلَعلََعِۀ اثنَتَي عشرۀ َرصاصًۀ مُتَناِغَمۀ؟

إن کاَن اللَّیُل َجمیاًل َعبَثاً
فَِأَجِل َمِن اللَّیُل َجمیٌل

و لَِم اللَّیُل َجمیًل؟

أنا واملوت
َمِن بَوطئِِه الثَّقیِل یَجري فيَّ ُهَو ذا َموُج الزَّ

َمِن بَوطئِِه الثَّقیِل ِهَو ذا َموُج الزَّ
یَجري فيَّ َجدَوالً مِن َحدید

َمِن بَِوطئِِه الثَّقیِل یَجري فيَّ  ُهَو ذا َموُج الزَّ
خر. بَحراً مِن الُفوالِذ والصَّ

في َمساِرالنَّسیِم بََدأُت نَشیداً مِن نََمِط آَخر
في َمساِر الَمَطِر بََدأُت نَشیداً مِن نََمِط آَخر
لِّ بََدأُت نَشیداً مِن نََمِط آَخر في َمساِر الضِّ

النَّیلوفَُر والَمَطُر کانا فیِک
والَخنَجُر و َصرَخٌۀ ما فيَّ أمت؛

النّافُوَرُۀ والُحلُم کانا فیِک
واُد فيَّ أنا. والبِرَکُۀ والسَّ

...
في َمساِرِک أنِت بََدأُت نَشیداً مِن نََمِط 

من و مرگ
اینک موج سنگین گذر زمان است که در من 

می گذرد.
اینک موج سنگین گذر زمان است که چون 

جو بار آهن در من
می گذارد.

اینک موج سنگین گذر زمان است که چون 
دریائی از پوالد

و سنگ در من می گذرد.

در گذرگاه نسیم سرودی دیگرگونه آغاز 
کردم

در گذرگاه باران سرودی دیگرگونه آغاز 
کردم

در گذرگاه سایه سرودی دیگرگونه آغاز 
کردم.

نیلوفر و باران در تو بود

و سوگواراِن درازگیسو
                         بر دو جانِب رود

یادآورِد کدام خاطره را
با قصیده ی نفس گیِر غوکان

                               تعزیتی می کنند
به هنگامی که هر سپیده

به صدای هم آواِز دوازده گلوله
سوراخ

می شود؟

 اگر که بیهده زیباست شب
برای که زیباست شب

برای چه زیباست؟
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آَخر.

َجِر نَشیداً َجَعلُت مِن َوَرِق الشَّ
أکثََر اخِضراراً مَِن الغاِب،

ً َجَعلُت مَِن الَموِج نَشیدا
أکثََر نَبضاً مَِن األنساِن،

ً َجعلُت مَِن الُحبُّ نَشیدا
أکثََر َطباًل مَِن الموِت.

أکثََر اخِضراراً مَِن الغاِب
َجِر نَشیداً، َجعلُت مِن َوَرِق الشَّ

أکثََر نَبَضاً مِن قَلِب البَحِر
َجَعلُت مَِن الَموج نَشیداً،

أکثََر َطباًل مَِن الحیاۀِ
َجَعلُت مَِن الَموِت نَشیداً.

خنجر و فریادی در من.
فواره و رویا در تو بود

تاالب و سیاهی در من.
در گذرگاهت سرودی دیگرگونه آغاز 

کردم.

من برگ را سرودی کردم
سرسبزتر ز بیشه

من موج را سرودی کردم
پر نبض تر ز انسان

من عشق را سرودی کردم
پر طبل تر ز مرگ.

سرسبز تر ز جنگل

من برگ را سرودی کردم

پر تپش تر از دل دریا
من موج را سرودی کردم

پر طبل تر از حیات
من مرگ را

سرودی کردم.
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| م. امید
ۀِ الَعطشی... َکالَجرَّ

یَفیُض بالَخواِء،
جاٍر َجدَوُل اللَّحظاِت.

َّتي تَحلُُم بالماِء ۀِ الَعطشی ال کالَجرَّ
و تَلَمُح في الماِء الَحَجر،

أعِرُف األحباَب واألعداَء.
و أعَشُق الحیاَۀ

و أمُقُت الموَت.
لِكنَّما الَویُل الَویُل،

إذ لَِمن یَنبَغي الَقوُل؟
أنَّ لي صاِحباً

أودُّ أن ألَجَأ إلی الَعُدوَّ مِنه.
َجدَوُل اللَّحظاِت جاٍر.

األخَضر
باألمِس لَیاًل

 إلی أيِّ َمَدًی بَِک قَد َمَضیُت
ًمضیُت إلی اهللِ

و ما َوراَء صحراِء اإللِه.
أنا ال أزُعُم أنَّ المائكَۀ َسبَُحوا

إلی َجنبي َجناحاً بَِجناحي،
هِب. أنا ال أَزُعُم أن قَد َهَطَل َمَطٌر مِنَالذَّ

لِكنَّني بَِک قد َمَضیُت
، لِّ أیُّها الِعطُر األخضُر، یا َربیَب الظِّ

یُح. یَشُۀ التي تَحِملُها الرَّ أیُّهاالرِّ
تارۀِ الُمزِهِر قد َمضیُت مِن َحریِر السَّ

الِل الَخضراِء، إلی َحریِم الضَّ
وِع، إلی َزبیِع اَخِضراراِت الضَّ

إلی بالٍد تَبدو لي ُغربتُها َمألوفًۀ.

سبرن

با تو دیشب تا کجا رفتم
تا خدا وانسوی صحرای خدا رفتم

من نمی گویم مالیک بال در بالم شنا کردند
من نمی گویم که باران طال آمد

لیک ای عطر سبز
سایه پرورده

ای پری که باد می بردت
از چمنزار حریر پر گل پرده

تا حریم سایه های سبز
تا بهار سبزه های عطر

تا دیاری که غریبیه اش می آمد به چشم آشنا 
، رفتم

پا به پای تو که می بردی مرا با خویش
همچنان کز خویش و بی خویشی

| اخوان ثالث
از تهی سرشار،

جویبار لحظه ها جاریست.
چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب، 

واندر آب بیند سنگ،
دوستان و دشمنان را می شناسم من.

زندگی را دوست می دارم؛ مرگ را دشمن.
وای، امّا- با که باید گفت این؟- من دوستی 

دارم
که به دشمن خواهم از او التجا بردن.

جویبار لحظه ها جاری.
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و حاَذیتَُک یا َمن ُکنَت تأَخُذني
و تَأُخذني مِن ذاتِیتي أو مِن َغیِر ذاتي

و أنا في ِرکابَِک و أنَت ماٍض
علی َخطٍّ مَع النُّوِر

في َهوَدٍج فَخم مَِن األسراِر
هوِل واإلنشاِد والِفطنِۀ والذُّ

نَحَو أقصی ما یكوُن مِن حدوٍد
أنَت یا قَصیَل جوادَي الجامِع،

یا مَِظلََّۀ طاووسَي الَفحِل الُمتَبختِِر
أنَت یا أغلی َشَغٍف،

يَّ الَحنوِن ِدیاً لُِسمِّ یا َصفداً ُزمُرُّ
ِد، قد حاَذیتَُک إلی التََّجرُّ

لیق. إلی الطَّ
و َمقصوراُت ِذهنَِي کانَت تَطَفُح
وِء و لََمساِت الَحناِن بَغمزاِت الضَّ

و َغمرُۀ األمواِج
کانَت أطَوَع ِجسٍر لُِخطاي.

كوی، كُر والشَّ و کاَن الشُّ
و کانَِت األسراُر والتأمُُّل.

و بُِكلِّ َوطَأۀِ أن أکوَن
و بُِكلِّ ِخفَِّۀ أن أَهَب،

َمَضیُت نَحَو میزاٍن
ُۀ والَعزُل واألسی کانَِت الِعزَّ
في آفاِق َعدلِِه َسواًء بِسواٍء.

و ماتَِت التَّساؤالُت في قَراَرتي
َّني َمَضیُت َصوَب الالُسؤال. ألن

مُُه إلَیَک، مِع أُقَدَّ افُِح بالدَّ ُشكرَي الطَّ
ولتَعُمر داُرَک یا خرابَي األخضَر الَحبیب

بَرَجِديُّ َملَعب  یا َمن فَصَّ خاتَِمَک الزَّ
یِح، للرَّ

أيِّ ریٍح،
إلی أيِّ َمَدًی أَخذتَني لَیلَۀ أمِس،

إلی أيِّ َمًدی َمَضیُت بَِک لَیلَۀ أمِس!

در رکاب تو که می رفتی
هم عنان با نور

در مجلل هودج سر و سرود و هوش و 
حیرانی

سوی اقصامرزهای دور
تو قصیل اسب بی آرام من ، تو چتر طاووس 

نر مستم
تو گرامیتر تعلق ،  زمردین زنجیر زهر مهربان 

من
پا به پای تو

تا تجرد تا رها رفتم
غرفه های خاطرم پر چشمک نور و نوازشها

موجساران زیر پایم رامتر پل بود
شكرها بود و شكایتها
رازها بود و تأمل بود
با همه سنگینی بودن
و سبكبالی بخشودن

تا ترازویی که یک سال بود در آفاق عدل او
عزت و عزل و عزا رفتم

چند و چونها در دلم مردند
که به سوی بی چرا رفتم
شكر پر اشكم نثارت باد

خانه ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من
ای زبرجد گون نگین ،  خاتمت بازیچه ی هر 

باد
تا کجا بردی مرا دیشب
با تو دیشب تا کجا رفتم
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 قصه گو
| نوشته:اچ.اچ.مونرو
اد ترجمه: مینا وکییل نرژ

بعــد از ظهــر گرمــی  بــود و هــوای داخــل 
کوپــه دم کــرده بــود. تــا ایســتگاه بعــدی کــه 
تمپــل کــوم بــود تقریبــاً یــک ســاعت فاصلــه 
بــود. یــک دختــر کوچــک، یــک دختــر 
کوچک تــر و یــک پســربچه در کوپــه بودنــد. 
خالــه ی آن هــا روی یكــی از صندلی هــای 
ــود.  ــته ب ــره نشس ــار پنج ــه کن ــه ی کوپ گوش
ــه  ــود ک ــته ب ــردی نشس ــرد مج ــش، م روبروی
آن هــا را نمی شــناخت. دخترهــا و پســربچه 
بقیــه ی فضــای کوپــه را گرفتــه بودنــد. خالــه 
ــد و آدم  ــرف می زدن ــز ح ــک ری ــا ی و بچه ه
کــه  می انداختنــد  ســمجی  مگــس  یــاد  را 
حرف هــای  بیشــتر  می کــرد.  وز  وز  مــدام 
خالــه بــا  نكــن  شــروع می شــد و تقریبــاً 
تمــام حرف هــای بچــه بــا  چــرا؟  شــروع 
ــی زد. ــی نم ــچ حرف ــرد هی ــرد مج ــد. م می ش
تشــكچه های  روی  مشــت  بــا  پســرک 
صندلــی می کوبیــد و بــا هــر ضربــه گــرد 
می کــرد.  پخــش  هــوا  در  را  خاکــش  و 
اینجــا  بیــا  ســیریل.  زد:  نكــن  داد  خالــه 
کــن.  تماشــا  رو  بیــرون  پنجــره  از  و 

پنجــره  کنــار  بی میلــی  بــا  پســرک 

گوســفندها  اون  پرســید:  چــرا  و  رفــت 
بیــرون؟  می بــرن  مزرعــه  اون  از  رو 
می کنــم  گفــت:  فكــر  آرام  خالــه 
مزرعــه ی  یــه  می بَرنشــون  دارن 
داره.  بیشــتری  علف هــای  کــه  دیگــه 

اون  گفــت:  امــا  اعتــراض  بــا  پســرک 
مزرعــه کــه پــر از علفــه. اونجــا بــه جــز 
نمی شــه.  پیــدا  دیگــه ای  چیــز  علــف 
اونجاســت.  علــف  همــه  ایــن  خالــه 
داد:  شــاید  احمقانــه ای  جــواب  خالــه 
علف هــای اون یكــی مزرعــه بهتــر باشــه. 
ســریع  پســرک  کــه  بــود  طبیعــی 
بهتــره؟  بپرســد:  چــرا  را  بعــدی  ســؤال 

خالــه بــا صــدای بلنــد گفــت:  اوه، اون گاوهــا 
ــی  مزارعــی کــه در  ــاً در تمام ــن!  تقریب رو ببی
امتــداد خــط راه آهــن بودنــد، گاوهایــی دیــده 
می شــد، امــا خالــه طــوری حــرف مــی زد 
انــگار می خواســت توجــه ی پســرک  کــه 
ــد. ــب کن ــازه ای جل ــب و ت ــز عجی ــه چی را ب

ــرا  ــید:  چ ــاره پرس ــماجت دوب ــا س ــیریل ب س
بهتــره؟  مزرعــه  یكــی  اون  علف هــای 
ــا خــود فكــر  ــه ب مــرد مجــرد اخــم کــرد. خال
کــرد عجــب آدم جدی و نچســبی اســت. خاله 



95دوماهنامه ادبی . شماره  پنجم 1398

قانع کننــده ای  جــواب  نمی توانســت  اصــاًل 
بــرای علف هــای مزرعــه ی دیگــر پیــدا کنــد.
ــدن  ــه خوان ــر شــروع کــرد ب ــر کوچک ت دخت
یــک شــعر و حــال و هــوای کوپــه را عــوض 
ــت  ــداالی.  فقــط بی ــوی جــاده ی مان کــرد:  ت
ــش  ــن دان ــا از همی ــود، ام ــد ب ــعر را بل اول ش
اندکــش بــه بهتریــن شــكل اســتفاده می کــرد. 
همیــن بیــت را بــا صــدای مخملــی و رســایش 
ــا خــود  ــرد مجــرد ب ــدام تكــرار می کــرد. م م
ــرک شــرط  ــا دخت ــگار کســی ب فكــر کــرد ان
ــن  ــار ای ــزار ب ــد دو ه ــه نمی توان ــود ک ــته ب بس
شــعر را بــدون وقفــه بخوانــد. هــر کســی کــه 
ایــن شــرط را بســته بــود، احتمــاالً می باخــت.
ــه  ــار ب خالــه وقتــی کــه دیــد مــرد مجــرد دو ب
ــه دکمــه ی  ــگاه کــرد و ســپس ب ــرک ن دخت
توقــف اضطــراری چشــم دوخــت، فــوری 
گفــت:  بچه هــا  و  کــرد  بچه هــا  بــه  رو 
ــم.  ــه بگ ــون قص ــوام برات ــا، می خ ــن اینج بیای

خالــه  طــرف  بــه  بی میلــی  بــا  بچه هــا 
ظاهــراً  رفتنــد.  کوپــه  گوشــه ی  در 
بچه هــا  پیــش  قصه گــو  عنــوان  بــه  خالــه 
نداشــت. خوبــی  ســابقه ی  و  شــهرت 

قصــه  برایشــان  آرام  صدایــی  بــا  خالــه 

می گفــت و شــنونده های قصــه مــدام حرفــش 
ــد.  ــع می کردن ــه قط ــؤال های عجوالن ــا س را ب
کــه  کســل کننده ای  و  تكــراری  قصــه ی 
ــر کوچــک  ــاره ی دخت تعریــف می کــرد، درب
خــوب و مهربانــی بــود کــه بــه خاطــر اخــالق 
در  و  می شــد.  دوســت  همــه  بــا  خوبــش 
ــالق  ــه اخ ــر، ک ــد نف ــم چن ــتان ه ــر داس آخ
را  او  می کردنــد،  تحســین  را  رفتــارش  و 
از دســت یــک گاو دیوانــه نجــات دادنــد.
ــی  ــر خوب ــر پرســید:  اگــه دخت ــر بزرگ ت دخت
نبــود، نجاتــش نمــی دادن؟  ایــن دقیقــه ســؤالی 
ــد. ــت بپرس ــرد می خواس ــرد مج ــه م ــود ک ب
خالــه من مــن کــرد و گفــت:  خــب، بلــه. 
رو  دختــر  اونــا  اگــه  می کنــم  فكــر  امــا 
نجــات  بــرای  نداشــتن،  دوســت  خیلــی 
نمی کــردن.  عجلــه  خیلــی  دادنــش 

دختــر بزرگ تــر بــا قاطعیــت گفــت:  ایــن 
مســخره ترین قصــه ای بود کــه تا حاال شــنیدم. 

مزخــرف  گفــت:  خیلــی  هــم  ســیریل 
از  بعــد  کــه  بــود  احمقانــه  اونقــدر  بــود، 
قســمت اول دیگــه بهــش گــوش نكــردم. 
دختــر کوچک تــر دربــاره ی قصــه چیــزی 
پیــش،  وقــت  خیلــی  از  امــا  نگفــت، 
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همــان  لــب  زیــر  دوبــاره 
مــورد  شــعر  بیــت  یــک 
می خوانــد. را  عالقــه اش 
مرد مجرد از جایی که نشسته 

بود ناگهان گفت:  انگار 
قصه گوی خوبی نیستید. 

خالــه در برابــر ایــن حملــه ی 
غیرمنتظــره، از خــودش دفــاع 
ــک و  ــن خش ــا لح ــرد و ب ک
جــدی گفــت:  قصــه گفتــن، 
بچه هــا  کــه  جــوری  اونــم 
هــم بتونــن درکــش کنــن 
خوششــون  ازش  هــم  و 
ســخته.  خیلــی  بیــاد، 

مــرد مجــرد گفــت:  باهاتــون 
نیســتم.  موافــق 

عصبانیــت  بــا  خالــه 
دوســت  گفــت:  شــاید 
براشــون  باشــید  داشــته 
کنیــد.  تعریــف  قصــه  یــه 

بزرگ تــر  دختربچــه ی 
کــرد:  یــه  خواهــش 
بگیــن.  برامــون  قصــه 

مــرد مجرد قصه اش را شــروع 
یكــی  بــود  کــرد:  یكــی 
کوچولویــی  دختــر  نبــود، 
کــه  برتــا،  اســم  بــه  بــود 
خیلــی دختــر خوبــی بــود. 

ــا  ــكاوی بچه ه ــه و کنج عالق
زیــاد  لحظــه  یــک  کــه 
شــده بــود، ناگهــان از بیــن 
همــه ی  انــگار  بــه  رفــت؛ 
ــد و  ــم بودن ــبیه ه ــا ش قصه ه
ــی  ــه کس ــه چ ــود ک ــم نب مه
آن هــا را تعریــف می کنــد.

ــود  ــتگو ب ــه راس ــا همیش  برت
ــی زد  ــی رو کــه م و هــر حرف
همیشــه  مــی داد،  انجــام 
نگــه  تمیــز  رو  لباســاش 
رو  برنــج  شــیر  می داشــت، 
کــه  می خــورد  جــوری 
مربایــی  تــارت  داره  انــگار 
درس هــاش  خــوره،  مــی 
یــاد  خــوب  خیلــی  رو 
همــه  بــا  و  می گرفــت 
می کــرد.  رفتــار  مؤدبانــه 

دختر بزرگ تر 
پرسید:  خوشگل بود؟ 

ــه  ــه ب ــت:  ن ــرد گف ــرد مج م
خوشــگلی شــماها، امــا بــه 
طــور افتضاحــی خــوب بــود. 

ــه  ــا ب ــرف، بچه ه ــن ح ــا ای ب
واکنــش  داســتان  ادامــه ی 
مثبــت نشــان دادنــد، اســتفاده 
از کلمــه ی افتضــاح بــرای 
دختــر  خوبــی  توصیــف 
بــود کــه بچه هــا  ابتــكاری 
بــه  آمــد.  آن خوششــان  از 
نشــانه ای  می رســید  نظــر 
در  کــه  بــود  حقیقتــی  از 
کودکانــه ی  داســتان های 
خالــه جایــش خالــی بــود.

ــا  ــه داد:  برت ــرد مجــرد ادام م
کــه  بــود  خــوب  اونقــدر 
ــود و  ــرده ب ــدال ب ــا م ــد ت چن
ــنجاق  ــا س ــا رو ب ــه اون همیش
بــه لباس هــاش مــی زد. یــه 
مــدال بــرای حرف شــنوی و 
مطیــع بــودن، یــه مــدال بــرای 
نظــم و وقت شناســی، و یــه 
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ــار خــوب و  ــرای رفت ــدال ب م
شایســته. ایــن مدال هــا بزرگ 
ــی کــه  ــد و وقت ــزی بودن و فل
بــه  مدال هــا  می رفــت  راه 
و  می خــوردن  دیگــه  هــم 
صــدا  جلینــگ  جلینــگ 
ــه  ــهری ک ــوی ش ــی دادن. ت م
اون زندگــی می کــرد هیــچ 
بچــه ی دیگــه ای ســه تــا مدال 
ــن،  ــرای همی ــود. ب ــه ب نگرفت
همــه می دونســتن کــه برتــا 
خوبیــه.   خیلــی  بچــه ی 
کــرد:  بــه  تكــرار  ســیریل 
طــور افتضاحــی خــوب بــود. 

ــای  ــاره ی خوبی ه ــه درب  هم
و  مــی زدن،  حــرف  اون 
بــه  اون  خوبــی  وصــف 
شــاهزاده ی کشــور  گــوش 
ــم رســید. شــاهزاده گفــت  ه
اینقــدر  دختــر  ایــن  چــون 
ــه  ــه ای ی ــه هفت ــه می تون خوب
ــاغ  ــه ب ــردش ب ــرای گ ــار ب ب
ــاهزاده  ــاغ ش ــره. ب شــاهزاده ب
بــود،  شــهر  بیــرون  کــه 
ــچ  ــود و هی ــنگ ب ــی قش خیل
بچــه ای حــق نداشــت وارد 
ــا افتخــار  ــرای برت اون بشــه. ب
بهــش  کــه  بــود  بزرگــی 
اجــازه داده بــه اون بــاغ بــره. 

پرســید:  گوســفند  ســیریل 
بــود؟  بــاغ  تــو  هــم 

گفــت:  نــه.  مجــرد  مــرد 
گوســفندی تــو بــاغ نبــود. 

انتظــار  کــه  همان طــور 
ایــن  بــا  می رفــت، 

بعــدی  ســؤال  جــواب، 
شــد:  چــرا  مطــرح  هــم 
ــود؟  ــا نب ــفندی اون ج گوس
لــب  گوشــه ی  لبخنــدی 
کــه  شــد  ظاهــر  خالــه 
بیشــتر شــبیه پوزخنــد بــود. 
گفــت:  اون  مجــرد  مــرد 
ــود،  ــفندی نب ــچ گوس ــا هی ج
شــاهزاده  مــادر  چــون 
ــا  ــه ی ــود ک ــده ب ــواب دی خ
رو  شــاهزاده  گوســفند  یــه 
می کشــه یــا ســاعتی روی 
اونــو  و  می افتــه  ســرش 
همیــن،  بــرای  می کشــه. 
تــوی  گوســفندی  هیــچ 
ــوی  ــود و ت ــاهزاده نب ــاغ ش ب
ــود.  ــاعت نب ــم س ــرش ه قص
نشــان  کــرد  ســعی  خالــه 
مجــرد  مــرد  کــه  ندهــد 
می کنــد. تحســین  را 
پرســید:  باالخــره  ســیریل 
گوســفند شــاهزاده رو کشــت 
ــد؟  ــته ش ــاعت کش ــا س ــا ب ی
مــرد مجــرد بــا بی تفاوتــی 
جــواب داد:  اون هنــوز زنــده 
ــت  ــه گف ــس نمی ش ــت، پ اس
هــر خوابــی کــه دیدیــم حتماً 
هــر  در  می افتــه.  اتفــاق 
حــال، اون جــا گوســفندی 
از  بــود  پــر  امــا  نبــود، 
همــه  کــه  خوک هایــی 
می چرخیدنــد.  بــاغ  جــای 

 چه رنگی بودن؟ 
 ســیاه بــا صورت هــای ســفید، 
ســفید بــا خال هــای ســیاه، یــه 
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دســت ســیاه، خاکســتری با لكه های ســفید و بعضی هاشون هم یه دســت سفید بودن. 
قصه گــو مكثــی کــرد تــا جزئیــات بــاغ شــاهزاده در ذهــن بچه هــا خــوب جــا بیفتــد، 
ــاغ  ــاره قصــه اش را ادامــه داد:  برتــا وقتــی کــه دیــد هیــچ گلــی تــوی ب و بعــد دوب
نیســت خیلــی ناراحــت شــد. چــون بــه عمــه اش قــول داده بــود کــه از باغ شــاهزاده ی 
مهربــان گلــی نچینــه، و می خواســت کــه حتمــاً بــه قولــش عمــل کنــه، اما وقتــی دید 
اصــاًل هیــچ گلــی اونجا نیســت کــه بشــه اون رو چیــد، احســاس خیلی بدی داشــت. 

 چرا هیچ گلی اونجا نبود؟ 
خــورده  رو  گل هــا  همــه  خوک هــا  داد:  چــون  جــواب  زود  مجــرد  مــرد 
بــاغ  تــو  نمی شــه  کــه  بــودن  گفتــه  شــاهزاده  بــه  باغبون هــا  بــودن. 
تصمیــم  هــم  شــاهزاده  کاشــت.  گل  هــم  و  داشــت  نگــه  خــوک  هــم 
بــود.  شــده  گل هــا  بی خیــال  و  باشــه  داشــته  خــوک  کــه  بــود  گرفتــه 

بچه ها زیر لب این تصمیم عالی شاهزاده را تائید کردند، چون بیشتر مردم تصمیم 
دیگری می گرفتند.

 چیزهــای جالــب زیــادی تــوی بــاغ بــود. اســتخرها پــر بــودن از ماهی هــای طالیــی 
ــودن،  ــته ب ــان نشس ــا رویش ــای زیب ــه طوطی ه ــود ک ــی ب ــبز. درخت های ــی و س و آب
و وقتــی نگاهشــون می کــردی حرف هــای بامــزه ای مــی زدن. پرنده هایــی بــود 
ــاغ قــدم مــی زد و از  ــا در ب ــای قشــنگی می خونــدن. برت کــه تــوی روز آوازه
ــی  ــر خیل ــه دخت ــرد:  اگ ــر می ک ــودش فك ــا خ ــرد. ب ــذت می ب ــی ل ــه زیبای ــن هم ای
ــاغ قشــنگ و از ایــن همــه  ــام تــوی ایــن ب ــی نبــودم، بهــم اجــازه نمــی دادن بی خوب
زیبایــی لــذت ببــرم . ســه تــا مدالــی کــه بــا ســنجاق بــه لباســش زده بــود، بــه هــم 
می خوردنــد و جلینــگ و جلینــگ صــدا مــی دادن و بهــش یــادآوری می کــردن 
ــرگ  ــه گ ــه ی ــرد ک ــر می ک ــا فك ــن چیزه ــه ای ــت ب ــه. داش ــر خوبی ــه دخت ــه چ ک
ــه.  ــرای شــامش شــكار کن ــه بچــه خــوک چــاق رو ب ــا ی ــاغ ت گنــده اومــد تــوی ب

بچه ها که عالقه شان به داستان هر لحظه بیشتر می شد، با کنجكاوی 
پرسیدند:  گرگه چه رنگی بود؟ 

 ســر تــا پــاش رنــگ ِگل بــود. زبونــش ســیاه بــود و چشــمای خاکســتری کم رنگــی 
ــن  ــد. اولی ــده می ش ــا دی ــوی اونه ــی ت ــل توصیف ــیگری غیرقاب ــه وحش ــت ک داش
ــاغ دیــد، برتــا بــود؛ ســارافون برتــا اونقــدر ســفید و تمیــز بــود  چیــزی کــه تــوی ب
ــا وقتــی گــرگ رو دیــد کــه داشــت  کــه از فاصلــه ای دور هــم دیــده می شــد. برت
ــه طرفــش می رفــت، آرزو کــرد کاش هیــچ وقــت بهــش اجــازه  یــواش یــواش ب
نمــی دادن بــه اون بــاغ بــره. برتــا بــا تمــام تــوان شــروع کــرد بــه دویــدن و گــرگ 
ــای  ــرف بوته ه ــه ط ــا ب ــت. برت ــش می رف ــه ســرعت دنبال ــد ب ــای بلن ــا پرش ه ــم ب ه
مُــورد دویــد و پشــت یكــی از اون بوته هــای پــر شــاخ و بــرگ قایــم شــد. گــرگ 
ــود و  ــده ب ــرون اوم ــش بی ــیاهش از دهن ــون س ــید. زب ــو می کش ــاخه ها رو ب ــن ش بی
ــیده  ــی ترس ــا خیل ــید. برت ــم می درخش ــش از خش ــتری کم رنگ ــم های خاکس چش
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ــال  ــا خی ــاال ب ــودم، ح ــی نب ــی خوب ــر خیل ــر دخت ــرد: اگ ــر ک ــودش فك ــا خ ــود. ب ب
ــود کــه گــرگ نمی تونســت  ــد ب ــورد آنقــدر تن ــوی مُ ــودم. ب راحــت تــوی شــهر ب
ــدر  ــود اونق ــم شــده ب ــا پشتشــون قای ــی کــه برت ــه. بوته های ــا رو حــس کن ــوی برت ب
انبــوه بــودن کــه گــرگ اگــر چنــد ســاعت هــم اونجــا رو می گشــت نمی تونســت 
ــه  ــه و ب ــا رو بزن ــد برت ــه قی ــره ک ــرد بهت ــر ک ــن، فك ــرای همی ــه. ب ــدا کن ــا رو پی برت
جــاش یــه خــوک کوچولــو شــكار کنــه. گــرگ خیلــی بــه برتــا نزدیــک شــده بــود 
ــا لــرزش برتــا، مدال هــای  و همــه جــا رو بــو می کشــید. برتــا از تــرس می لرزیــد. ب
اخــالق خــوب و نظــم و وقت شناســی جلینــگ جلینــگ بــه هــم خــوردن و صــدا 
ــه دفعــه صــدای جلینــگ جلینــگ  دادن. گــرگ داشــت از اونجــا می رفــت کــه ی
رو شــنید و ایســتاد تــا ببینــه صــدا از کجــا میــاد. دوبــاره از بیــن یكــی از بوته هایــی 
ــه، چشــم های  ــه بوت ــد وســط ی ــود صــدای مدال هــا رو شــنید. پری کــه نزدیكــش ب
خاکســتری کم رنگــش، از شــدت درندگــی و موفقیتــش تــوی شــكار، بــرق 
مــی زد. گــرگ برتــا رو از پشــت بوته هــا بیــرون آورد و اونــو خــورد. تنهــا چیــزی 
ــود. ــی ب ــدال خوب ــاس و ســه م ــی از لب ــا، تكه های ــد، کفش ه ــی مون ــا باق کــه از برت

 از بچه خوک ها کشته نشد؟ 
 نه، همه شون فرار کردن. 

دختر کوچک تر گفت:  قصه اولش بد شروع شد، اما آخرش خیلی قشنگ بود. 
دختر دیگر با قاطعیت گفت:  قشنگ ترین قصه ای بود که توی عمرم شنیدم. 

سیریل گفت :  تنها قصه ی قشنگی بود که شنیدم. 
فقط خاله با نظر بقیه مخالف بود.

 بدتریــن و ناشایســت ترین قصــه ای بــود کــه می شــد بــرای بچه هــا تعریــف کــرد! 
شــما نتیجــه ی ســال ها آمــوزش و تربیــت درســت و دلســوزانه رو بــه بــاد دادیــن. 
مــرد مجــرد در حالــی کــه وســایلش را جمــع می کــرد تــا پیــاده شــود، گفــت:  به هر 
حــال تونســتم ده دقیقــه اونــا رو ســاکت کنــم، کاری کــه شــما از پســش برنیومدی. 
مــرد مجــرد وقتــی در ایســتگاه تمپل کــوم پیاده شــد، با خــودش گفــت:  زن بیچاره! 
ــن.  ــه اش می کن ــت کالف ــه ی ناشایس ــه قص ــنیدن ی ــرای ش ــا ب ــا بچه ه ــا مدت ه ت
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یک
بهار برای من
خواب رفته 
از چشمهام

ُسرخم 
از خنكی دم صبح

که پوستم را زنده می کند
از برف،از خونی که 

جریان دارد در جلد سفیدی
و زندگی ست

و این همه خوش بینی از توست
و اال چشمهایی مانده به قالی بود

تا همین دیروز
و صبح ها دیر نمی شد

اگر نمی آمد...
شیر می جوشد

رونق می دهد عسل به فنجان
و مراقبم خوب باشم
و از یاد برده ام پاک

بافتن شال خاکستری را
به هر چه می رود دستم

حواس پرت می شود

می لرزد
از رنگ گونه ها

تا پرش پلک چپم
تا خوابی که می رسد به پاشویه

همه از بهار دستهای توست
که سبز کرده

دامن کبود آسمان را
گنجشک ها 

زبان گرفته اند از همین حاال
ستاره ها زودتر برمی گردند به شب

و دشت ها سیرتر آب می خورند
از رفتار باران

من بلدم این همه را
و زنگ پای آمدنت را بیشتر
اما مهیا نیستم از دستپاچگی

یادم رفته بپوشم دامن گلدارم را
و بابونه ها را خشک نكردم آخر...

همه ی این حرف ها به کنار
چه می شود

تو بیایی 
و به لكنت بیفتد

پاهام
در درگاهی

 تا ادامه ی خواب هایم

|مژده نادری
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و هلهله ی آمدنت
در صدایم به خواب رود...

دو
خشک می شوم

پا به پای مترسک ها
با شالی که بسته ام

به چشم
تا هیس..! باشم

و نگویم از تندی باد
در گوشم

که وزوزش در شالی زار
بلند شد

و بر زمین نگذاشت
تا دروگر با پاییز نرود

و دستها که به پیشانی می رسد
سفید باشد!
تا سبز شود

زیر پاها
کاهی 

که اگر دیر بجنبند
گاوها

زمستان شان طوالنی می شود
دست های پینه بسته را

جلوی آفتاب که بگیری
سرخ می شود

و کسوف...
تا عطر رنج های سپید

بپرد از سفره ها!
و بولدزرها به راه بیفتند

و سر دربیاورند
در خاک اجدادی

و خون بپاشد 
بریده بریده

از شیارهای عمیق 
بر پیكری که شخمش زده اند

از عریانی
و هیچ مویه نمی کند

از مرگ زودهنگام
حناق گرفته اند 

مترسک ها
اما می دانند

پیش از یورش وحشی های متمدن
روحش با باد رفته 

سرزمین من...
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سسه
هیس...

نخ کم است برای دوختن 
پلک ها را
زبان ها را

ببندید خودتان
تا آباد بمانید...

چه فرق می کند
کدام حرف را هجی کنی زودتر 

سین یا شین...
درنهایت به سكوت می رسیم

که پشت هر حرفی جیم شویم
تا نگوییم 

سیاه است سوادمان
نم کشیده

و در بخاری که بیندازی
بد می سوزد

و دودش به چشم می رود
و امان از کوری...

سرد است زمستان بلند
و این همه سوختن

کم است برای داغ کردن دستهایشان
که درنمی آید از جیب 

که سر انگشت ها گرم است
به صدای سكه ها

و بیرون خبری نیست
جز تماس دستهای زبر و زمخت

که خش می اندازد 
نرمی پوستشان را

که حساسیتشان باالست...
از این هیزمها که آبی گرم نمی شود

تنها هنرش سوزاندن است...
ناچار ها  می کنیم 

تا زنده بمانیم
و یاد بگیریم 

در مشق های کودکانمان
وقتی درس پس می دهیم
که  از ابتدا جای حروف

در الفبایمان بجا نبوده!
بعد از سین

جیم می آید
واال 

شین که مدت هاست
شخم خورده

در  شرم شعله هایش 
که مدام می سوزد 

و می میرد...

چهار
 پرت می شوم

از صدای خوابی که نمی دیدم
پدر نشسته 

روبروی تلویزیون خاموش 
وهر لحظه پیرتر

پلک نمی زند حتی از خشكی
چروک گوشه ی چشمش

می رسد تا باغستان سیب
خیرگی مادر

قاب شده 
در عكسهای سالهای در گذشته

با نگاهی به جرأت روشن
بیهوده نیست لبخندی 

که جان می گیرد
و بلند است از کجا!

می آید
و جلوتر از هرچه که جلوه می دهد
پخش می شود صدایش در گوش 

از نگاه گیرنده 
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بر عكس
روزهایی که دیگر نیست

کوتاه شده 
پژمردگی

مسری ست 
در زمستان خانگی

پاشیده می شود
از هم تا خاموشی خانه

ایستاده ام
درست پشت سرش 

صداها می خوابد
من ،برمی گردم به رختخواب

تا ادامه ی خواب هایم را 
بی صدا ببینم...

پنج
خودم را در تو می بینم

در سیمای زنی روبروی آینه
در  جامه ای سرخ
الالیی می خواند

با لبهایی که ندارد
وخودش را تكان می دهد آرام

به سان گهواره
با انگشتانی به کشیدگی تاریخ 

وچنگ می اندازد بر پوست خاک 
می خراشد به ناخن

و پیداست نم چشمانش 
در درخشندگی غریب وخیره از انتظار

راه سر نمی آید
در پیش رو

در آینه
وبلند می شود غبار

از صدای پاهایی که در سیاهی
دور می شوند

چشم را می زند 
آفتاب

ویا شاید آفتاب گردان!
سراب حقیقت جلوه می کند

حقیقت سراب
تا انتظار 

سیاهی بگیرد از دیده
وببرد تا چادر شب

ببندد به کمر 
ومهیا شود

راه  بیفتد در کوچه ها 
با سوز الالیی بخواند
با لبهایی که ندارد...
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کرب جگرکی  دوست بودم  با  ا
گپ و گفتی مفصل  با دکرت احمد تمیم داری

قسمت اول 
ادان  | عیل عظمیی نرژ

درخدمــت جنــاب آقــای دکتــر احمــد تمیــم داری هســتیم از اســتادان 
ــه  ــر اینك ــالوه ب ــر ع ــاب دکت ــورمان. جن ــی کش ــات فارس ــان و ادبی ــته زب برجس
ــه  ــات فارســی دانشــگاه عالم ــان و ادبی ســالها عضــو هیئــت علمــی دانشــكده زب
طباطبایــی بودنــد مدتــی معاونــت آموزشــی ایــن دانشــگاه را بــر عهــده داشــتند. 
ــتان  ــور پاکس ــد در کش ــتان بودن ــران و پاکس ــی ای ــات فارس ــز تحقیق ــر مرک مدی
و همچنیــن معاونــت فرهنگــی دانشــكده زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه 
ــی  ــمتهای اجرای ــی از س ــا برخ ــه اینه ــه البت ــتند ک ــده داش ــر عه ــتی ب ــهید بهش ش
ــر عهــده داشــتند و البتــه کتابهــای مختلفــی  ــوده کــه ایشــان طــی ایــن ســالها ب ب
ــن  ــه مهمتری ــه از جمل ــد ک ــگارش در آوردن ــته ن ــه رش ــی را ب ــاالت فراوان و مق
ــان و ادب در عصــر صفــوی اشــاره  ــاب عرف ــه کت ــم ب کتابهــای ایشــان می توانی
کنیــم داســتانهای ایرانــی ، تاریــخ ادب فارســی و همچنیــن کتــاب فرهنــگ عامــه 
ــاب،  ــن کت ــه ای ــه البت ــم ک ــاره کنی ــه اش ــد و نظری ــات و نق ــر ادبی ــه ای ب و مقدم
ــن  ــم در ای ــر حــال امیدواری ــه ه ــه ایشــان اســت کــه ب ــی اســت کــه ترجم کتاب

برنامــه بــا زوایایــی از زندگــی آرا و آثــار ایشــان بیشــتر آشــنا شــویم.
.

جنــاب دکــر اگــر اشــتباه نکنــم شــما در ســال 1325 در تهــران متولــد شــدید در کــدام منطقــه 
شــما زندگــی می کردیــد؟

ــوی  ــان مول ــه خیاب ــران از منطق ــه ته ــم البت ــران بودی ــوب ته ــه جن ــا در منطق ــم م ــران قدی در ته
ــالمی و  ــورای اس ــس ش ــود و مجل ــتان ب ــد بهارس ــران و بع ــمه ته ــا سرچش ــد ت ــروع می ش ش
ــود و جمعیتــش  ــان یعنــی تهــران بســیار کوچــک ب بعــد دیگــر دروازه شــمیران و بعــد هــم بیاب
ــی  ــا زندگ ــه آنج ــف جامع ــات مختل ــم طبق ــا بودی ــه م ــه ای ک ــود آن منطق ــم ب ــیار ک ــم بس ه
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می کردنــد هــم بــزرگان تهــران هــم پهلوانهــای تهــران و ورزشــكارها و وعــاظ خیلــی معــروف 
ــق  ــر طب ــود دیگ ــران ب ــق ته ــم در مناط ــی ه ــا انحرافات ــد طبع ــه بودن ــن منطق ــمند در ای و دانش
شــهرها دنیــا بلــه محــل زندگــی مــا تهــران قدیــم و در واقــع بخــش جنــوب تهــران بــوده اســت.

ی کــه در ایــن منطقــه زندگــی می کردنــد  چــون اشــاره کردیــد بــه برخــی از افــراد مؤثــر و مشــهور
در  شــاخه های مختلــف و شــغلهای مختلــف می توانیــد بــه برخــی از ایــن افــراد اشــاره کنیــد؟

بلــه مثــال از افــراد خیلــی مشــهور در میــان پهلوانــان ایــن منطقــه مرحــوم پهلــوان ســاالر 
ــوم  ــی، مرح ــر جگرک ــوان اکب ــد پهل ــی می-کردن ــه زندگ ــن منطق ــه در ای ــد ک ــروش بودن بلوف
ــن مناطــق زندگــی  ــن مملكــت در ای ــان ای ــزرگان و پهلوان ــی از ب ــی طوســی خیل حــاج مصطف
ــود  ــر ب ــود در شــمال کمت ــران ب ــوب ته ــد چــون باشــگاههای ورزشــی بیشــتر در جن می-کردن
ــرح  ــام ش ــگ ع ــاب فرهن ــت در کت ــتی گیرها تختــی از همــه مشــهورتر اس ــا، کش پهلوان ه
حالشــان را آورده ام ایشــان هــم بچــه همیــن مولــوی و خانی آبــاد بودنــد معمــوال ایــن منطقــه، 
ــت  ــی داش ــیار طوالن ــابقه بس ــود و س ــی ب ــه قدیم ــبت اینك ــه نس ــود و ب ــی ب ــیار قدیم ــه بس منطق
خیلــی از بــزرگان در ایــن منطقــه بودنــد مثــال از وعــاظ تهــران مرحــوم آقــای آبــا شــیخ جعفــر 
خنــدق آبــادی مــرد دانشــمندی بــود در ایــن منطقــه حــاج ســلطان الواعظیــن شــیرازی صاحــب 
ــی  ــرزا عل ــد. حــاج می ــان خراســان بودن ــه خیاب ــن منطق ــاز در همی ــش-آور ب ــاب شــبهای پی کت
ــد  ــه بودن ــن منطق ــی ای ــان دین ــندان وعالم ــط و دانش ــفی واع ــای فلس ــرادر آق ــی ب ــای تنكابن آق
خیلــی از بــزرگان کــه شــرح حالشــان بایــد در کتاب هــای مختلــف بنویســیم و بخوانیــم.

تــا آنجــای کار کــه اطــالع دارنــم و در زندگی نامــه شــما مــن مطالعــه کــردم پــدر بزرگتــان بــه شــغل 
ی مشــغول بودند. عطــار

قیــام  میــدان  بــه  شــده  تبدیــل  حــاال  کــه  قدیــم  شــاه  میــدان  در  مــا  پدربــزرگ  بلــه 
می فروختنــد  گیاهــی  داروهــای  ایــن  از  کــه  داشــتند  عطــاری  مغــازه  دهنــه  دو  آنجــا 

ندادنــد..                                  ادامــه  را  شــغل  آن  بعــد  نســل های  ولــی 
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پدرتان مشاغل مختلفی داشتند درسته؟
ــه  ــوری ب ــای زنب ــازه چراغ ه ــال ت ــان مث ــلیقه زم ــبت س ــه نس ــت ب ــی داش ــاغل مختلف ــدرم مش پ
ــاز در  ــود ب ــران آمــده ب ــه ای ــازه ب ــا مثــال دوش ت ــود ی ــود ایشــان ســازنده آنهــا ب تهــران آمــده ب
ــنگین  ــی س ــه اش خیل ــه هزین ــه ک ــیله نقلی ــه وس ــگ دوم ک ــا در دوره جن ــد ی ــه بودن ــن قضی ای
ــت  ــت داش ــی اهمی ــیكلت خیل ــه و موتورس ــود و دوچرخ ــم ب ــا و ک ــین و اینه ــا ماش ــد ب می ش
بعــدا کــه ماشــین رایــج شــد پــدرم رفــت دنبــال کارهــای مكانیكــی و تأســیس یــک مؤسســه ای 
ــتر  ــی بیش ــغلهای فن ــل ش ــرای اتومبی ــف ب ــغلهای مختل ــود از ش ــی ب ــرگاه بزرگ ــک تعمی ــه ی ک
ــن بیشــتر  ــی  چــون م ــم ول ــه بودی ــن شــغلها را آموخت ــان ای ــع پدرم ــه تب ــا هــم ب داشــتند کــه م
ــتم. ــل می گذاش ــم را روی تحصی ــده-ای وقت ــش عم ــتم بخ ــه داش ــل عالق ــه درس و تحصی ب

ــاد  ــه زی ــت زورخان ــی داش ــهای پهلوان ــه ورزش ــم ب ــی ه ــش خاص ــان گرای ــم پدرت ــر می کن ــی فک ول
ــان؟ ــع ایش ــه تب ــم ب ــما ه ــت و ش می رف

بلــه مــا هــم از بچگــی تحــت تأثیــر پدرمــان بودیم و بــه باشــگاههای مختلــف در تهــران می رفتیم 
ــدرم از  ــم. پ ــود می رفت ــبی ب ــت مناس ــی وق ــودم یعن ــل ب ــن فارغ التحصی ــه م ــی ک ــه در ایام البت
نوچه هــای پهلوانــی اکبــر جگرکــی بود و آن پهلــوان اکبر عموی مــادر من بود کــه از پهلوانهای 
معــروف تهــران بــود و بازوبنــد پهلوانی از احمدشــاه قاجــار دریافت کــرده بود کشــتی گرفته بود 
بــا پهلوانــان مختلــف از کشــورهای مختلــف حــدود صــدو یــازده ســال پهلــوان اکبــر عمــر کــرد.

کی فوت کردند؟
پهلــوان اکبــر قبــل از انقــالب فــوت کردنــد یعنــی نزدیكیهــای انقــالب بــود کــه فــوت کردنــد.

اکرب جگرکی زیاد به مزنلتان رفت و آمد داشتند؟
بله ما هم زیاد رفت و آمد داشتیم پهلوان اکبر که پیر شده بود و خیلی اهل رفت و آمد نبود ما 

بودیم که می رفتیم خدمت ایشان.

ی و پهلوای عجن شدید؟ یعنی می شود گفت که شما از کودکی با فرهنگ عیار
بله دقیقا

یکــی از وجــوه برجســته شــما کــه کمــاکان ادامــه دارد کــه همــن خــو گرفــن بــا ایــن فرهنــگ 
ــی  ــه زندگ ــگ عام ــف فرهن ــرای تألی ــما ب ــای ش ــی از دغدغه ه ــم یک ــر می کن ــه فک ــت ک ی اس ــار عی
ــا وجــوه مختلــف فرهنــگ آن مناطــق بــه خصــوص  کــردن در تهــران قدیــم و رسو کار داشــن ب

ی باشــد درســته؟ فرهنــگ عیــار
ــی  ــود یعن ــی ب ــای گوناگون ــف و ایدئولوژی ه ــزاب مختل ــران دوره اح ــل در ته ــه چه ــه ده بل
ــود آدم بی خــط محســوب  ــی عضــو نب ــی ، جمعیت ــه، گروهــی، حزب ــک فرق اگــر کســی در ی
می شــد و مــورد لعــن و نفریــن و طعــن دیگــران واقــع می شــد خــب مــا هــم در آن موقــع دوره 



107دوماهنامه ادبی . شماره  پنجم 1398

دبیرســتان و بعــد هــم کم کــم دوره دانشــگاه دیگــر نمی خواهــم بگویــم محبــور بودیــم مثــال 
جریــان جامعــه ایــن طــوری بــود هــر کــس بــه هــر حــال بایــد در یــک گروهــی یــک فعالیتــی 
ــی  ــوده اســت ســازمان های مختلــف حت ــال حــزب ت ــم کــه مث ــا خــب می دیدی داشــته باشــد م
اســالمی یــا احــزاب چــپ مثــال ؟؟؟ سوسیالیســتها و حــزب تــوده و گــروه هــای مختلــف خــب 
مــن پیــش خــودم فكــر می کــردم همیــن دیــن و مذهبــی کــه در ایرانــد حاکــم بــوده واز پــدران 
ــم اگــر نقــاط مثبــت و جریانهــای  ــم ببینی ــن را مطالعــه کنی ــه ارث رســیده همی ــا ب ــه م ــا هــم ب م
ــه همیــن متوســل شــویم و  ــوان یافــت ب ــا می ت فكــری درســت و صحیــح در آن وجــود دارد ی
بــا همیــن کار کنیــم چــه لزومــی دارد کــه بیاییــم ایدئولــوژی و افــكار خودمــان را عــوض کنیــم 
وقتــی کــه چــراغ روشــنی در اختیارمــان اســت چــرا برویــم بــه ســراغ چراغهــای دیگــر از ایــن 
جهــت مــن وارد مطالعــات اســالمی شــدم پیــش اســتادان خیلــی برجســته ای کــه در واقــع هــم 
ــل  ــی داشــتند مث ــد و هــم ســمتهای روحان زبانهــای خارجــی می دانســتند هــم دانشــگاهی بودن
ــاال هســت کــه ایشــن  ــر مــن آن ب ــر ایشــان در دفت مرحــوم ســید علــی شــاه چراغــی کــه تصوی
یكــی از مؤسســین حســینه ارشــاد بــود زبــان فرانســه خیلــی خــوب بلــد بــود انگلیســی و عربــی 
خیلــی خــوب می دانســت و هــم علــوم جدیــد خوانــده بــود ســه دیپلــم طبیعــی ریاضــی ادبــی 
ــود و  ــود در فیزیــک و ریاضــی کار کــرده ب ــه ب ــوق لیســانس حقــوق گرفت ــود بعــد ف ــه ب گرفت
خیلــی تبهــور داشــت بــه هــر حــال یــک چنیــن اســتادانی در تهــران بودنــد کــه مــا از آنها اســتفاده 
می کردیــم بیشــتر در علــوم اســالمی همچنیــن در زمینــه ادبیــات در دبیرســتان میردامــاد یــا میــره 
دامــاد بــه اصطــالح صحیح تــر مرحــوم دکتــر شــریف رحمانــی بــود کــه االن پسرانشــان آقــای 
ــه  ــری مجل ــرورش فك ــون پ ــتند در کان ــق هس ــه و تحقی ــغول مطالع ــی مش ــمس الدین رحمان ش
رشــد و مجامــع فرهنگــی مختلــف فعالیــت می کننــد دکتــر رحمانــی در دبیرســتان ادبیــات درس 
مــی داد کتابهــای درســی کلیلــه و دمنــه بــود گلســتان ســعدی بــود بوســتان ســعدی بــود دیــوان 
ــی مــن  ــود ول ــا ریاضــی ب ــا اینكــه رشــته م ــود ب ــن مــرد چــون بســیار دانشــمند ب ــود ای حافــظ ب
بســیار عالقــه منــد شــدم بــه رشــته ادبیــات از طریــق تدریــس مرحــوم دکتــر شــریف رحمانــی.

شما ابتدا دبریستانتان را از دبریستان خاقانی رشوع کردید؟
بلــه دبیرســتان اول مــا دبیرســتان خاقانــی بــود منتهــا چــون در خیابــان شــاه آبــاد قدیــم کــه حــاال 
شــده جمهــوری کوچــه مرحــوم آبــا ســید هاشــم آنجــا بــود البتــه آن دبیرســتان متأســفانه حــاال 
از بیــن رفتــه و بعــد چــون دور بــود نســبت بــه منــزل مــا مــن آمــدم دبیرســتان میردامــاد در خیابــان 
ری کــه بــه منــزل مــا بســیار نزدیــک بــود آنجــا تحصیــل را ادامــه دادم تــا بعــد آمــدم دبیرســتان 
ــم االن وجــود  ــل اداره کیهــان، آن دبیرســتان هــم فكــر می کن ــه زار مقاب ــان الل ادیــب در خیاب
نــدارد. دبیرهــای خیلــی برجســته ای آنجــا بودنــد مثــال آقــای هوشــنگ طاهــری کــه ریاضیــات 
و مثلثــات و جبــردرس مــی داد آقــای ربانــی بــود کــه حســاب اســتداللی درس مــی داد و ســبیار 
اســتاد قــوی بــود و جــزء انجمــن فرانســه دانان فرانســه بــود چــون دبیــران قدیــم زبــان خارجــی 
می دانســتند ترجمــه می-کردنــد یــا اســتاد بودنــد یــا در حــد اســتاد بودنــد آقــای باقــر ؟؟؟ بــود 
ــد  ــات اســتادهای بزرگــی بودن ــرای تدریــس ریاضی ــر اســت ب ــاب جب کــه خــودش مؤلــف کت
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در دبیرســتان ادیــب و همچنیــن دبیرســتان آذر در اول خیابــان 
صفــی علی شــاه کــه االن جــزء وزارت ارشــاد شــده متأســفانه 
ــد و  ــته ای بودن ــی برجس ــران خیل ــه دبی ــن رفت ــم از بی ــا ه آنج
مــن بــه وجــود و حضــور آنهــا واقعــا افتخــار می کنــم.

چــرا اینقــدر شــما دبریســتانتان را تغیــری دادیــد فکــر می کنــم 
در ســه دبریســتان مختلــف تحصیــل کردیــد؟

یعنــی  نداشــت  را  ســال آخــر  میردامــاد  دبیرســتان  چــون 
ــت  ــود کالس نداش ــی ب ــان نهای ــرای امتح ــه ب ــم ک ــال شش س
آمدیــم  اینكــه  دیگــر  دبیرســتان  برویــم  بودیــم  مجبــور 
کــه  رفتــم  آذر  دبیرســتان  هــم  مــدت  ادیــب  دبیرســتان 
شــدم. فارغ التحصیــل  آذر  دبیرســتان  از  بعــد  نهایتــا 

زبانتــان را از کــی جــدی گرفتیــد و متمرکــز شــدید چــون بــه هــر 
حــال اطــالع دارم کــه در ســالیان اخــری یعنــی طــی ســالهایی 
از  یکــی  مختلــف  دانشــگاه های  در  کردیــد  تدریــس  کــه 
شــهرهایی کــه شــما خیلــی بــه آن اهمیــت می دادیــد عــالوه بــر 
ی کــه داریــد روی آن بســیار متمرکــز بودیــد  تخصصهــای دیگــر

زبــان تخصصــی بودیــد؟
بلــه زبــان تخصصــی را مــن از زمانــی کــه بــه خــارج رفتــم برای 
تدریــس و تحقیــق بــه شــدت احســاس نیــاز کــردم کــه مــا بایــد 
ایــن زبــان را بیاموزیــم البتــه از دوره دبیرســتان کتابهــای برایتــر 
ــران و  ــن ای ــن انجم ــم کالس م ــتان ه ــی از دوس ــه یك ــود ک ب
ــاد  ــه ی ــه را ک ــد او آنچ ــان می خوان ــت و زب ــكا می رف آمری
می گرفــت می آمــد و بــا مــن هــم مباحثــه می کــرد کتابهــای 
برایتــر کتابهــای خوبــی بودنــد هــم در زمینــه گرامــر بــود هــم 
ــار  ــا چه ــه ی ــود س ــگاش ب ــه ن ــود در زمین ــه ب ــه مكالم در زمین
ــان. ــا در زب ــری آنه ــود یادگی ــر ب ــیار مؤث ــه بس ــود ک ــاب ب کت

سیستم بریتیش بود درسته؟
ــب  ــه خ ــدم ک ــه ش ــن متوج ــر م ــدا دیگ ــود بع ــش ب ــه بریتی بل
ــدی  ــت رش ــتری دارد از جه ــت بیش ــش اهمی ــن انگلی آمریك
ــت ذات  ــه از جه ــرده ن ــدا ک ــف پی ــورهای مختل ــه در کش ک
و ماهیــت، ذات و ماهیــت زبــان انگلیســی خیلــی مهمتــر زبــان 
ــه  ــی ادیبان ــش خیل ــان بریتی ــی زب ــت یعن ــكا اس ــی آمری انگلیس
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ــر  ــب ت ــر و مرت ــم ت ــی منظ ــر و خیل ــكل ت ــی گراماتی ــر خیل ت
اســت آمریكایــی نظــم ایــن زبــان را بــه هــم زدنــد و اســتادان 
انگلیســی خیلــی راضــی نیســتند در انگلســتان از آنچــه در زبــان 
آمریكایــی اتفــاق افتــاده اســت و چــون مطالــب بســیار زیــادی 
بــه خصــوص از قــرن هیجدهــم بــه بعــد دربــاره ایــران و ایــران 
ــان  ــان، زب شناســی، ایــران ایــن ایســتزی یــا ادبیــات فارســی زب
فارســی، تاریــخ اســالم، مطالعــات قرآنــی، مطالعــات اســالمی، 
مطالعــات شرق شناســی بخصــوص خیلــی خیلــی توســعه 
پیــدا کــرده در دنیــا مــا مجبــور بودیــم کــه بــه زبــان خارجــی 
توجــه کنیــم و حتمــا بیاموزیــم و ســعی کنیــم کــه از ایــن زبــان 
ــد  ــده می ش ــان خوان ــه زب ــران آنچ ــه در ای ــم البت ــتفاده کنی اس
بیشــتر قرائــت بــود و گرامــر و یــک کمــی هــم ترجمــه و بعــد 
کــه مــن بــه خــارج از کشــور رفتــم از ســال ؟؟؟ بــه بعــد ســال 
ــگارش و  ــه مكالمــه و ن ــه شــدت ب ــا ب 66 متوجــه شــدم کــه م
گــوش دادن، اســتماع کــردن نیــاز داریــم در نتیجــه روی ایــن 
بخشــها هــم بیشــتر کار کــردم هــم بكــه مقــدار کوتاهــی شــما 
ــوه  ــن دو بزرگ ــا ای ــه ب ــت دارم در رابط ــد دوس ــح دادی توضی
ترجمــه پرداختــم هــم بــه تدریــس زبــان تخصصــی بــرای اینكه 
ــوب  ــر زرین ک ــای دکت ــاله آق ــک س ــک دوره ی ــه ی ــا البت م
ــای  ــتند آق ــه گذاش ــی و فرانس ــان آلمان ــران زب ــگاه ته در دانش
ــی  ــان آلمان ــد زب ــان کن ــدا رحمتش ــداری خ ــكاوس جهان کی
ــود  ــرده ب ــه ک ــم ترجم ــفرنامه ها ه ــن س ــی داد و از ای درس م
بســیار مــرد دانشــمندی بــود و کمتــر االن نامــش را می گوینــد.

بله سال گذشته ایشان فوت شدند؟
آقــای  آلمانــی  زبــان  اســتاد  حتــی  ایشــان  متأســفانه  بلــه 
زرین کــوب هــم بودنــد یعنــی خــود دکتــر زرین کــوب 
یــاد گرفتنــد  آلمانــی  ایشــان  اظهــار می کردنــد خدمــت 
آلمــان و فرانســه و انگلیســی البتــه همــه زبانهــای عربــی بــرای 
ــخ  ــران و تاری ــگ ای ــالم، فرهن ــناخت اس ــران و ش ــناخت ای ش
ایــران ، مذاهــب ایــران باســتان ، زبانهــای ایــران باســتان، 
در زبانهــای مختلــف تحقیــق شــده مــا ناچــار هســتیم کــه 
بــه زبانهــای غربــی توجــه کنیــم بــرای شــناخت خودمــان 
و بعــد ببینیــم کــه دیگــران مستشــرقین آن نهضــت اریــن 
هجــده  قــرن  از  کــه  شرق شناســی  نهضتهــای  یــا  تالیــزم 



110دوماهنامه ادبی . شماره پنجم 1398

ــد  ــم گرفتن ــه تصمی ــند و چ ــه توانس ــد و چ ــه گفتن ــا جچ ــاره م ــرده درب ــدا ک ــد پی ــد رش ــه بع ب
ــه  ــم ک ــدید داری ــاز ش ــا نی ــده و م ــی ش ــه معرف ــران چگون ــر دیگ ــا در نظ ــت م ــه هوی و خالص
ــد  ــا بای ــا ، م ــاره م ــد درب ــتباه کردن ــران اش ــر دیگ ــران اگ ــگاه دیگ ــیم از ن ــان را بشناس خودم
ــه  ــه توصی ــه همیش ــت ک ــن اس ــم ای ــد کنی ــد تأیی ــا بای ــد م ــت گفتن ــر درس ــم اگ ــح کنی تصحی
می کنــم کــه در ایــران مــا بایــد مراکــز متعــدد آموختــن هــم زبانهــای شــرقی و هــم زبانهــای 
ــد. ــرفت بكن ــا پیش ــران واقع ــگ در ای ــدن و فرهن ــم تم ــر بخواهی ــیم اگ ــته باش ــی را داش غرب
آقــای دکتــر تمیــم داری یكــی دیگــر از وجــوه بــارز شــما در فعالیت هــای فرهنگی و اندیشــگی 
شــما متوجــه بــه علــوم دینــی اســت کــه مــن فكــر می کنــم تحــت تأثیــر فضــای فرهنگــی حاکــم 
بــر دوران کودکــی و نوجوانیتــان هســتیدد بخصــوص اینكــه اطــالع دارم همچنــان کــه خودتــان 
هــم اشــاره کردیــد در دوران نوجوانــی شــما تحــت تأثیــر دو فــرد برجســته بودیــد یكــی جنــاب 

دکتــر شــریف رحمانــی کــه اشــاره کردیــد در دبیرســتان 
میردامــاد معلــم شــما بودنــد ایشــان طلبــه برجســته ای بودنــد در 
زمــان خودشــان و همچنیــن مهمتــر از آن شــادروان ســید علــی 
شــاه چراغــی کــه از علمــای برجســته زمــان خودشــان بودند که 
مقــدار کوتاهــی شــما توضیــح دادیــد دوســت دارم در رابطــه با 
ــان  ــه در آن زم ــته ای ک ــتاد برجس ــوار و دو اس ــن دو بزرگ ای
ــی. ــنوندگان گرام ــرای ش ــد ب ــح بفرمایی ــتر توضی ــتید بیش داش

ــاد تهــران  عــرض کنــم دکتــر شــریف رحمانــی اهــل خانی آب
بودنــد در ایــام جوانــی بســیار اهــل ورزش و فــوت بودنــد بعــد 
ــی  ــم کشــانده شــدند و مدت ــه ق ــی ب ــت عالقه هــای دین ــه عل ب
تحصیــل کردنــد امــا چــون ایشــان یــک بینــش وســیعی داشــت 
در آن نمی توانســتند در قــم ادامــه بدهنــد و بعــد لبــاس عــادی 
ــروع  ــب ش ــراوات و خ ــلوار و ک ــت و ش ــی ک ــیدند یعن پوش
کردنــد در دبیرســتان مختلــف بــه تدریــس و تــز دکتــری 
ــت  ــاره سرگذش ــود درب ــوی ب ــی مین ــوم مجتب ــا مرح ــان ب ایش
فلســفه یونانــی توانســتند تحــت عنــوان قصــه الفســلفه یونانــی.

رشته ایشان چه بود؟
ــول  ــوم معق ــفه و عل ــاخه فلس ــا ش ــد منته ــس می کردن ــات تدری ــگاه الهی ــان در دانش ــته ایش رش
ــری  ــاله دکت ــد رس ــری گرفتن ــه دکت ــن زمین ــان در ای ــد ایش ــم می گفتن ــالح در قدی ــه اصط ب
نوشــتند اتفــاق رســاله ؟؟؟ ایشــان هــم بــه صــرت دســت نویــس آن موقــع تایــپ نبــود فرزندشــان 
ــای شــمس الدین رحمانــی تــز را در اختیــار مــن قــرار دادنــد بــرای مطالعــه ایشــان در  آق
دبیرســتان هــم در دبیرســتانهای شــاهدخت، دبیرســتان میردامــاد وحدتــی در دبیرســتانهای 
ــد در  ــی می گفتن ــی مفصل ــتانهای ادب ــد و داس ــان بودن ــوش بی ــی خ ــان و خیل ــف اصفه مختل
ــال  ــخصتی ها و رج ــیرازی و ش ــدرای ش ــرو، مالص ــر خس ــهرودی ، ناص ــتان از س دوره دبیرس

تــر یعنــی زبان بریتیش  ادیبانــه  گراماتیــکل خیلــی  نظـــم تـــر و مرتب تر اسـت تــر و خیلــی منظــم خیلــی  اســتادان ایــن زبــان را بــه هــم آمـــریکایـــــی  و  خیلــــــی زدنـــد  نیستنـــــدانگلیـــسی  راضــــی 
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بــزرگ ایــران معمــوال خــارج از متــن درســی ســر کالس درس مــی د ادنــد و صحبــت 
ــان  ــع ایش ــات بســیار وصی ــان و اطالع ــكار ایش ــه اف ــد شــدم ب ــه من ــن بســیار عالق ــد م می کردن
ــی  ــید عل ــوم س ــان مرح ــان و همزم ــی ایش ــود یك ــاب ب ــه نای ــز تحف ــا ج ــان واقع ــه در آن زم ک
شــاه چراغــی یكــی جوانــی بــود کــه ســه دیپلــم در یــک ســال گرفــت دیپلــم ادبــی، ریاضــی 
و طبیعــی و بعــد علــوم دینــی را خواندنــد قــم تحصیــل می کــرد همزمــان در تهــران بــا 
ــد می کــرد از  ــاط فرهنگــی داشــت مطالعــات جدی ــران و فرانســه ارتب انجمــن خاورشناســی ای
ــرد. ــرکت می ک ــف ش ــع محتل ــی در درس مراج ــه طباطبای ــه عالم ــپردگان ب ــر س ــاگردان س ش

ی گورمن مراوده داشت درسته؟ فکر می کنم شادروان هاندر
بلــه دهــه چهــل دوره جوانــی گورمــن بــود و گورمــن خیلــی بــه ایــران شناســی، فلســفه ایــران و 
عرفــان ایرانــی عالقــه منــد بودنــد آقــای شــاه چراغــی همچنیــن 
ــد در دبیرســتان  ــه بودن ــای روزب از هــم مباحثهــای مرحــوم آق
زیــاد  اطالعــات  خیلــی  فرهنــگ  و  ریاضیــات  در  علــوی 
ــن  ــد م ــبها نمی خوابیدن ــود ش ــم ب ــان ک ــن سنش ــا ای ــتند ب داش
ــال 76  ــن 38 س ــما در س ــا ش ــردم آق ــرض می ک ــان ع ــه ایش ب
ــد ســنتان دو  ــرای اینكــه شــبها نمی خوابی ــد ب ســال عمــر داری
ــد و ایشــان  ــوت کردن ــر می شــود متأســفانه در ســن 38 ف براب
ــد و  ــغ کردن ــد و تبلی ــاد گرفتن ــن و ی ــع آموخت از حــرص و ول
تبشــیر کــردن بــه خصــوص در هیــآت هایــی کــه بــرای بانــوان 
ــود کــه  ــان ب ــم کارتوزی ــد یكــی از آنهــا خان تشــكیل می دادن
ــد در حســینه ارشــاد  ــه و باســوادی بودن ــی انســان فرهیخت خیل
ایشــان فعالیتهــای دینــی و فرهنگــی و علمــی بســیار خوبــی در 
ــه مســجد خودشــان  دســت داشــتند و جوانهــای محلــه مــا را ب
کــه مدرســه هــم بــود دعــوت می-کردنــد مســجد شــیخ علــی 
بــود کــه اول در نوروزخــان بــود کــه آن را بوزهــر جومهــری 
ــک  ــجد ی ــا مس ــرداد آنج ــزده خ ــده پان ــاال ش ــه ح ــابق ک س
اتاقــی بــود مســاجد یــک اطاقــی خیلــی معارضــی نداشــت کــه 
بیاینــد بگیرنــد چــون حیــاط نداشــت و شــبها آنجا جلســه درس 
برقــرار کــرده بودنــد هــم آنجــا انگلیســی و هــم عربــی تدریــس می شــد و اگــر کســی فارســی 
ــت  ــته ای تربی ــاگردان برجس ــده ش ــر از بن ــه غی ــا ب ــد آنج ــس می ش ــی تدری ــت فارس نمی دانس
ــر ثبــوت  ــای اکب ــع آق ــودم در واق ــد ب ــه من ــی عالق ــم مــن برجســته نیســتم ول ــه بگوی شــدند البت
آنجــا بودنــد آقــای علیرضــا دیهیــم در وزارت خارجــه و در دانشــكده وزات خارجــه تدریــس 
و فعالیــت دارنــد یعنــی افــراد برجســته ای در آنجــا شــدند بــه علــت اینكــه علــوم دینــی و زبــان 
عربــی را معمــوال شــبها می آمدنــد و می آموختنــد و زبــان عربــی چــون زبــان بســیار گرامــری 
و تحلیلــی شــده می گفتنــد هــر خوانــد صــرف میــر میــر راه بشــكند یــک صــد غــل و زنجیــر 

تــر یعنــی زبان بریتیش  ادیبانــه  گراماتیــکل خیلــی  نظـــم تـــر و مرتب تر اسـت تــر و خیلــی منظــم خیلــی  اســتادان ایــن زبــان را بــه هــم آمـــریکایـــــی  و  خیلــــــی زدنـــد  نیستنـــــدانگلیـــسی  راضــــی 
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ــد  ــدا کن ــی پی ــن آمادگ ــه ذه ــد ک ــب می ش ــن موج را  و ای
ــدر  ــا اینق ــود عربه ــاید خ ــف ش ــوم مختل ــری عل ــرای یادگی ب
کــه روی گرامــر عربــی کار کردنــد عربهــا کار نكــرده باشــند 
ــی ســیبوی  ــد صــرف و نحــو عرب ــا کار کردن ــی ه بیشــتر ایران
یــا ســیبویه کــه ایرانیهــا کار کردنــد همیــن کتــاب جامــع 
المقدمــات عربــی را کــه شــما می-خوانیــد حــدود ده کتــاب 
ــه صــورت حاشــیه نوشــته شــده ایــن  ــاب اســت ب در یــک کت
ــان  ســوم  ــا تمامــش را ایرانی ــاب صــرف و نحــو را دقیق ده کت
ــم و ...  ــم و شش ــارم و پنج ــان چه ــه زب ــری ک ــای دیگ و زبانه
ــان  ــان، زب ــیصد زب ــاید س ــه االن ش ــد ک ــدا می دان ــه االن خ ک
اســالمی باشــد کــه مــا از دوره دبیرســتان بــه زبــان انگلیســی و 
ــی  ــه خاطــر درک معــارف دین ــی را ب ــان عرب ــی، زب ــان عرب زب
زبــاذن انگلیســی هــم بــرای آشــنایی بــا معــارف بین المللــی آن 
ــاره  ــا درب ــاره اســالم ی ــا درب ــاران شناســی ی ــاره ی چــه کــه درب
ــوص  ــه خص ــران ب ــتانی ای ــای باس ــا، زبانه ــات م ــان و ادبی زب
جغرافیایــی ایــران، تاریــخ ایــران و مــن خیلــی چیزهــای مهمــی 
بــرای خــودم بــه دســت آوردم حــاال نــه اینكــه خدایــی نكــرده 
فخــری بــرای دیگــران بشــود دیگــران بــرای خودشــان مطالعــه 
ــد  ــگاه کنی ــما ن ــا، ش ــای م ــاره جغرافی ــال درب ــا مث ــد ام می کنن
ــار  ــوده نصف النه ــتان ب ــروز در سیس ــوده نیم ــا ب ــروز کج نیم
اینكــه  از  بعــد  انگلیســی  نصف النهــار  بعــد  بــوده  آنجــا 
استعمارشــان توســعه پیــدا می کنــد می برنــد در گرینویــچ 
ــاعت  ــار، س ــار معی ــود نصف النه ــا می ش ــدن، آنج ــوی لن پهل
ــا را  ــق دنی ــام مناط ــد تم ــار بع ــاعت معی ــود س ــچ می ش گرینوی
ــبت  ــی نس ــاور دور یعن ــد خ ــنجیدند می گفتن ــرب می س ــا غ ب
بــه غــرب، خــاور نزدیــک یعنــی نســبت بــه غــرب ، خاورمیانــه 
یعنــی نســبت بــه غــرب، تمــام کشــورها در حالــی کــه قبــل از 
ــن  ــدا چنی ــان مب ــای جه ــران و در جغرافی ــای ای آن در جغرافی
ــد  ــایی می کردن ــن شناس ــرز چی ــن را از م ــای چی ــوده و دری ب
ــی  ــخ ، در جغراف ــوم انســانی، در تاری ــن ترتیــب در عل ــه همی ب
محورهــا و مســائل اصلــی و عمــده علــوم رفــت در ســرزمینهای 
غربــی و مــا متأســفانه توجــه نكردیــم در قدیــم بــه ایــن مســائل .
دیگــر  غربــی  دیــد  از  یعنــی  شرق شناســی  اساســا  بلــه 
می کنــد تأکیــد  نوشــته ها  در  ؟؟؟  ادوار  کــه  همچنــان 

بــه  مطالعــه کردنــد  دربــاره شــرق  هــر چقــدر  غربی هــا 
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ــع اقتصــادی  ــی و مناب ــی و مل ــع سیاس ــع مناب ــه نف ــت ب ــع ملی نف
خودشــان بــود حتــی بــه نفــع نژادپرســتی همیشــه می خواهنــد 
اثبــات کننــد کــه ریشــه تمــام زمانهــای دنیــا بــه زبانهــای غربــی 
التیــن یــا یونانــی یــا رم قدیــم بــر می گــردد تمــام فرهنگهــا بــه 
یوانــان منتهــی می شــود در واقــع یــک نــوع جنــگ فرهنگــی 
ــا از  ــن را م ــوع تســلط فرهنگــی وجــود د ارد کــه ای و یــک ن
طریــق زبانهــای خارجــی می توانیــم بیاموزیــم حــاال اگــر 
یــک عــده زبانهــای خارجــی را بــرای خریــد کــردن و اهــداف 
خیلــی کوچــک و پســت دارنــد مطالعــه می کننــد ایــن دلیــل 
نمی شــود کــه مــا بــه طورصحیــح از ایــن زبانهــا اســتفاده نكنیم 
و مــا بایــد از دوره دبیرســتان بــه بچه هــای خودمــان و در دوره 
ــته  ــم االن رش ــی بیاموزی ــای خارج ــت زبانه ــه دش ــگاه ب دانش
مــا مثــال نزدیــک 14٠ واحــد درســی دارد از ایــن 14٠ واحــد 
ــی  ــای خارج ــم زبانه ــل می توانی ــدش را حداق ــل واح ــا چه م
ــان  ــن زب ــا ای ــم م ــن کنی ــش معی ــا هــدف برای ــم منته ــاد بدهی ی
را بــرای چــه کار می آموزیــم بــرای شــاپینگ و رفتــن بــه 
غــرب و زندگــی کــردن در آنجــا نــه بــرای اینكــه مــا بفهمیــم 
در طــول چهارصــد ســال از دوره رنســانس بــه بعــد و همچنیــن 
ــاره  ــرن 21 در حــال حاضــر دیگــران درب ــا ق ــرن هجــده ت از ق
مــا آن چیــزی کــه ؟؟؟ دارد یــا دیگــر می-گوینــد معمــوال در 
ــاره مــا چــی فكــر  ــی دیگــری و دیگــران درب نوشــته هــای ادب
ــند  ــه می شناس ــا را چگون ــند و م ــه می اندیش ــد چگون می کنن
ــا اگــر ســكوت  ــد و م ــی می کنن ــا معرف ــه دنی ــه ب ــا را چگون م
کنیــم و مطالعــه نكنیــم و اظهــار نظــر نكنیــم هــر چیــز غلطــی 
ــج  ــد و رای ــا جــا می افت ــد در دنی ــاره ا بگوین کــه دیگــران درب
ــه معرفــی دیگــران می شناســند در حالــی  مــی شــود و مــا را ب
مــا هــم خودمــان، خودمــا را بــه دقــت معرفــی کنیــم و همیــن 
ــم اگــر اشــتباهاتی در آن  هــم معرفــی دیگــران را مطالعــه کنی
ــاب  ــاره آن کت ــم درب ــح دهی ــم توضی ــد کنی ــا را نق ــت آنه اس
ــان فارســی، مــا  ــه زب ــه فقــط ب ــه زبانهــای مختلــف ن بنویســیم ب
نوشــته هایمــان بــه زبــان هــای التیــن متأســفانه کــم اســت بــه 
زبانهــای شــرقی هــم کــم اســت از ایــن جهــت شــما ببینیــد کــه 
مثــال نویســندگان، فیلســوفان ، عارفــان آمریــكای التیــن حتــی 
در دنیــا معــروف مــی شــوند بــه خاطــر زبانشــان اینكــه بــه زبــان 
ــا  ــی داشــنمندان م ــان بین المللــی مــی نویســند ول انگلیســی زب
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خیلــی معــروف نمی شــوند بــه علت اینكه مــا آثار آنهــا را به زبانهــای خارجی معرفــی نمی کنیم.
داشــتیم صحبت می کردیم در مورد مرحوم ســید علی شــاه چراغی در گفته های قبلیتان توضیح 
دادیــد کــه ایشــان از مؤسســین حســینیه ارشــاد هــم بودند کــه ایــن را کمتــر در تاریخ هــای امروز 
اتفاقــا ذکــر می شــود که ایشــان هــم حداقل در برنامه ریزی اولیه دخالت مســتقیم داشــته درســته؟
بلــه کامــال ایشــان امــام جماعــت حســینیه ارشــاد بودنــد هــم مدیــر داخلــی حســینیه ارشــاد بودنــد 
البتــه آنجــا یــک هیــات موسســی داشــت کــه آنهــا افــراد دیگــری بودنــد کــه ســرمایه جمــع مــی 
کردنــد پــول جمــع مــی کردنــد بلــه آقــای همایــون و آقــای دکتــر مقــدم چنــد تــن بودنــد کــه 
افــراد خیــری بودنــد کــه آنجــا فعالیــت می کردنــد منتهــا یــک عــده افــراد مســتاجر هــم بودند در 
ایــران و تهــران کــه آنجــا را یــک مؤسســه خارجــی مــی دانســتند بــه یهــود و صهیونیســت و اینهــا 
نســبت می دادنــد کــه البتــه اینهــا حرفهــای بی ربــط و بی اساســی بــود کــه هیــچ عاقلــی بــه ایــن 
حرفهــا گــوش نمــی داد چــون در حســینیه ارشــاد مرحــوم شــاه چراغی کار بســیار مهمــی را انجام 
مــی دادنــد مدیریتشــون اینطــور بــود کــه از تمــام دانشــمندان و تمــام اســتادان ســعی می کردنــد 
بــه یــک نســبت اســتفاده کننــد مثــال ســید محمــد محیــط طباطبایــی دعــوت مــی کردنــد آنجــا 
ــود و  ــی ب ــود پــدرش روحان ــی کــه روانشــناس معــروف ب ــر ناصرالدیــن صاحــب الزمان ــا دکت ی
ــر شــریعتی، مرحــوم اســتاد صدرالدیــن بالغــی از  ــای ســید مرتضــی شبســتری مرحــوم دکت آق
تمــام اســتادهای بــزرگ چــه در رشــته هــای علــوم انســانی، اســتاد مطهــری آنجــا فعالیــت زیــادی 
داشــتند پــدر مرحــوم شــریعتی آقــای محمدتقــی شــریعتی کــه اســتاد بســیار برجســته ای بــود در 
مشــهد و روی نهج البالغــه و خطبــه هــای نهج البالغــه خیلــی کار می کردنــد مــن دیــده بــودم 
بســیاری از خطبــه هــای طــوال نهج البالغــه را مرحــوم محمدتقــی شــریعتی از حفــظ بــود و اینهــا 
را از حفــظ مــی خوانــد و ســخنرانی مــی کردنــد و طبقــه جــوان تحصیــل کــرده دانشــگاهی مــا 
در دهــه 4٠ یعنــی از ســالهای 45   46 بــه بعــد دیگــر همــه رو آوردنــد بــه حســینیه ارشــاد بودنــد.

شما هم می رفتید؟
ــود  ــوص خ ــه خص ــم ب ــرکت می کردی ــب ش ــم و مرت ــجو بودی ــع دانش ــم آن موق ــا ه ــه م بل
مرحــوم آقــای شــاه چراغــی تشــویق می کردنــد کــه کســانی کــه در مســجد و مدرســه 
ــوند  ــنا ش ــالمی آش ــد اس ــكار جدی ــا اف ــد و ب ــینیه بیاین ــن حس ــه ای ــد ب ــما درس می خواندن ش
بــا افــكار نویــن و دو جلــد کتــاب درآمــد از حســینیه ارشــاد کــه دربــاره مســائل تاریــخ 
ــمندی در  ــیار دانش ــراد بس ــران اف ــم پیغمب ــود محمدخات ــالم ب ــر اس ــاره پیغمب ــود درب ــالم ب اس
ــوم  ــهیدی و مرح ــر ش ــید جعف ــر س ــریعتی دکت ــر ش ــود دکت ــه خ ــد از جمل ــه دادن ــا مقال آنج
ــتند کــه االن  ــه نوش ــیاری از بــزرگان مقال ــتند بس ــه داش ــا مقال ــی آنج ــنجانی حت ــای رفس آق
هــم فكــر می کنــم آن دو جلــد کتابهــای بســیار خــوب و مفیــدی بــرای مطالعــه هســتند.

همچنــان کــه توضیــح دادیــد شــما در دوره دبریســتان در رشــته ریاضــی تحصیــل کردیــد البتــه 
مســلم اســت کــه عالقــه شــما احتمــاال در درجــه اول ریاضــی نبــود امــا چــه شــد کــه ریاضــی 
را انتخــاب کردیــد بــا اینکــه احتمــاال تصمیــم گرفتــه بودیــد در ادبیــات فارســی و کال در علــوم 



115دوماهنامه ادبی . شماره  پنجم 1398

انســانی تحصیــل کنیــد؟
قدیــم می دانیــد مشــاور تحصیلــی خیلــی نبــود در تهــران یــا اگــر بــود مــا خبــردار نمی شــدیم 
در نتیجــه در ســیكل اول یعنــی در دوره اول دبیرســتان نـُـه ســاله بــود معــادل راهنمایــی کــه حــاال 
دیگــر آن هــم نیســت هــر کــس کــه معــادل بیشــتری آورده بــود در رشــته ریاضــی معــادل باالتــر 
ــه خصــوص  ــه داشــتم ب ــات خیلــی عالق ــه ریاضی ــه رشــته ریاضــی می فرســتدند مــن هــم ب را ب
بــه هندســه چــون افراطــون فرمــوده بــود کــه ســر در آکادمــی نوشــته بودنــد هــر کــس هندســه 
ــی،  ــی ، اجتماع ــی، تاریخ ــع زندگ ــما وقای ــم ؟؟؟ و ش ــه ک ــون هندس ــود چ ــد وارد نش نمی دان
ــه  ــش هندس ــه دان ــد اینك ــه بیاموزی ــری از هندس ــا الهام گ ــد ب ــا را می دانی ــام اینه ــی تم فرهنگ
ــوم  ــه عل ــردم ک ــاس می ک ــن احس ــتان م ــد از دوره دبیرس ــا بع ــود منته ــت ب ــیار دارای اهمی بس
ــر  ــته کمت ــن رش ــری دارد و در ای ــاه کمت ــت و پن ــی پش ــات فارس ــان و ادبی ــژه زب ــه وی انســانی ب
اهمیــت قائــل می شــوند بــرای ایــن رشــته کمتــر تحصیــل می کننــد و همــه می خواهنــد 
ــا مهنــدس راه و ســاختمان شــوند  ــا پزشــک شــوند ی ــد ی ــات بخوانن ــا طبیعی ریاضــی فیزیــک ی
یعنــی رشــته هایی کــه پــول ســاز بــود در واقــع در حالــی کــه رشــته علــوم انســانی رشــته هــای 
ریســه هســتند رشــته های سرنوشــت ســاز هســتند در جامعــه و تمــام علــوم هدایتشــان در گــرو 
رشــته هــای علــوم انســانی اســت و علــوم اجتماعــی هــر دو، رشــته های علــوم انســانی و علــوم 
ــاره  ــان درب ــم همه ش ــتند گفت ــق هس ــه و تحقی ــت مطالع ــی از جه ــای مجزای ــته ه ــی رش اجتماع
ــز  ــه مــن اینجــا در پرانت ــن دو دانــش چــون بســیار ضعیــف اســت البت انســان و جامعــه اســت ای
عــرض کنــم مشــكل علــوم انســانی از دوره دارالفنــون شــروع شــد یعنــی اینكــه در د ارالفنــون 
ــاال  ــای ب ــد معادله ــا درس می خوان ــه آنج ــس ک ــر ک ــا را ه ــرد آنج ــیس ک ــر تأس ــه امیرکبی ک
ــل را  ــای ضعیف ــی و معدل ه ــای طبیع ــته ه ــر رش ــی پایین ت ــی، کم ــته ریاض ــد رش را می بردن
ــته  ــانی و رش ــوم انس ــته عل ــد در رش ــی می آوردن ــا قلفت ــول امروزی ه ــه ق ــا ب ــک ج ــه را ی هم
ــته ای در  ــیار برجس ــراد بس ــد اف ــه نمان ــه ناگفت ــع، البت ــد در واق ــف ش ــانی ضعی ــوم انس ــای عل ه
ایــن رشــته ها کار کردنــد مثــل مثــال مرحــوم عالمــه قزوینــی، ادوارد برانــد کــه انگلیســی بــود 
و در تاریــخ و ادبیــات مــا کارکــرد مرحــوم میــرزا علی اکبــر خــان دهخــدا، دکتــر معیــن اینهــا 
شــخصیت های برجســته ای بودنــد کــه زبــان و ادبیــات فارســی را واقعــا ترقــی دادنــد ولــی بــه 
صــورت جریانــی کــه در کشــور مــا جریــان پیــدا کنــد و علــوم انســانی تلقــی مهمتــر از علــوم 
انســانی بشــود نســبت بــه علــوم تجربــی و ریاضــی فیزیــک ایــن اتفاقــی متأســفانه نیفتــاد و هنــوز 
هــم مــا دچــار همیــن مشــكل هســتیم کــه چگونــه علــوم انســانی را تقویــت بكنیــم بــرای اینكــه 
ــده و برنامه ســاز ســایر رشــته-های علمــی هســتند  ــده و برنامه دهن ــم گیرن ــوم انســانی تصمی عل
کــه اروپایی هــا بــه ایــن مســئله متوجــه شــدند یعنــی آنهــا هــم یــک دوره فلســفه را کنــار زدنــد 
و بــه علــوم تجربــی پرداختنــد در نتیجــه دو جنــگ جهانــی اول و دوم واقــع شــد مســئله اســتعمار 
آفریقــا و آســیا پیــش آمــد و متأســفانه وضعیتــی که شــما االن هــم در آمریــكا و کشــورهای اروپا 
غربــی می بینیــد کــه نســبت بــه کشــورهای آســیایی، کشــورهای جنــوب شــرق آســیا نســبت بــه 
چینــی کــه حتــی قــدرت ایــن قــدر قدرتمنــد اســت نســبت بــه کشــورهای آســیای میانــه چگونــه 
رفتــار می کننــد معمــوال در رفتارشــان یــک نــوع تحقیــر نســبت بــه ســرزمینهای شــرقی هســت 



116دوماهنامه ادبی . شماره پنجم 1398

چــرا بــرای اینكــه علــوم انســانی در آنجاهــا هــم خیلــی رشــد 
ــرای خودشــان در داخهــل جامعــه بعــد از  پیــدا نكــرده ولــی ب
ایــن جنــگ جهانــی اول و دوم کــه واقــع شــد و حــدود شــصت 
ــه  ــه جــا گذاشــت متوجــه شــدند کــه بایــد ب میلیــون گرســنه ب
ــن ســه  ــه ای ــی ب ــوم اجتماعــی یعن ــوم انســانی و هنرهــا و عل عل
موضــوع توجــه کننــد هنــر، علــوم اجتماعــی و علــوم انســانی.

بلــه و ایــن نگــرش سلســله مراتبــی نســبت بــه رشــته ها از همــان 
دوره دارالفنــون شــروع شــد کــه اشــاره کردیــد که ایــن جریان 
پیــدا کــرد کــه کمــاکان هنــوز هــم ادامــه دارد در کشــورمان.

بلــه همانطــور اســت االن شــما ببینیــد کــه مثــال جراحــی، 
پزشــكی ، رشــته هــای پزشــكی طرفــداران زیــادی دارد بــرای 
اینكــه پولســاز اســت ولــی رشــته هــای علــوم انســانی بــا اینكــه 
خریــداران  متأســفانه  می کنــد  بحــث  انســان  دربــاره  کال 
زیــادی نــدارد و از حمایتهــای الزم برخــوردار نمی شــود 
و تــا زمانــی کــه علــوم اجتماعــی علــوم انســانی و هنرهــا 
ــته هایی  ــن رش ــدان ای ــمندان و هنرمن ــوند و دانش ــت نش تقوی
مــا  نشــوند  تقویــت و حمایــت  اگــر  کــه عــرض کــردم 
داشــت. ایــران خواهیــم  در جامعــه  را  زیــادی  مشــكالت 

اگــر اشــتباه نکنــم در دانشــگاه ابتــدا رشــته جامعه شناســی 
را انتخــاب کردیــد؟

بله از ســال 1348 که وارد دانشــگاه شــدم رشــته جامعه شناســی 
را انتخــاب کــردم منتهــی جامعــه مثــل علــوم اجتماعــی و 
ــی  ــه 4٠ ول ــت در ده ــری نداش ــران دکت ــی در ای جامعه شناس
اســتادهای برجســته ای بودنــد در آن دوره دکتــر علــی محمــد 
کاردان بــود در رشــته آمــوزش و پــرورش و تعلیــم و تربیت در 
دانشــكده علــوم تربیتــی دانشــگاه تهــران تدریــس می فرمودنــد 
کتــاب روژگاه هــا را ترجمــه کــرده بودنــد در آمــوزش، دکتــر 
ــی  ــته و معروف ــبیار برجس ــناس س ــكوهی روانش ــین ش غالمحس
بــود کتــاب روانشناســی ؟؟؟ را تدریــس می کــرد مرحــوم 
دکتــر ناچــار آمداکبــر و تیمكــوف را ترجمــه کــرد زبــان 
فارســی تحــت عنــوان زمینــه جامعه شناســی، بســیاری از اینهــا 
اســتادهای برجســته ای بودنــد دکتــر غالمحســین صدیقــی 
ــان  ــر کشــور زم ــود و وزی ــران ب ــدر جامعه شناســی ای ایشــان پ
ــرد  ــر، م ــمند و تحیلی گ ــرد انش ــدری م ــه ق ــود و ب ــدق ب مص
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ــدر  ــه اینق ــید ک ــده باش ــر آدم دی ــاید کمت ــؤدب ش ــم و م منظ
ــد در  ــان می آم ــزل ایش ــی من ــه وقت ــی گرب ــد حت ــؤدب باش م
ــا امــروز میهمــان  ــه م ــاب گرب ــاز می کــد و می گفــت جن را ب
داریــم خواهــش می کنــم کــه تشــریف ببریــد و گربــه انــگار 
ــود و تحلیل هــای  می فهمیــد بســیار بســیار مــرد برجســته ای ب
داشــتند. ایشــان  مهمــی  بســیار  اجتماعــی  و  تاریخــی 
جنبش هــای  مــورد  در  ایشــان  دکتــرای  رســاله  مثــال 
اول هجــری؟ قــرن  ســه  دو  بــود  ایــران  سیاســی  مذهبــی 
بســیار بســیار مــرد د انشــمندی بودنــد خــدا رحمتشــان کنــد بلــه 
دیگــر دانشــكده حقوقــی آنجــا اســتادهای برجســته ای داشــت 
البتــه مــا در دره اول ادبیــات مــا نبودیم مثل اســتاد فاضــل تونی، 
ــر  ــر معیــن، دکت ــر، جالل الدیــن همایــی، دکت اســتاد فروزان ف
شــهیدی البتــه دکتــر معین و دکتر شــهیدی نســل بعــدی بودند و 
مــا نســل ســوم اینهــا بودیم کــه فرصــت بــرای مطالعه واقعــا بود.

شما چند سال دانشگاهع تهران بودید؟
ــودم. ــازده ســال دانشــگاه تهــران ب ــا 66 و ی ــا از 55 ت ــا تقریب م

از  نــه دوره لیســانس چــون شــما دوره لیســانس تان بعــد 
اینکــه جامعه شناســی خواندیــد در دانشــگاه تهــران رفتیــد 

مدرســه عالــی ادبیــات؟
ــم رشــته  ــود جامعه شناســی آمدی ــری نب ــه آن جــا دوره دکت بل
ادبیــات، رشــته ادبیــات دانشــگاه تهــران اینقــدر اعتصــاب 
ــكده را  ــد و دانش ــک می زدن ــجویان را کت ــود و دانش ــاد ب زی
می بســتند اعتصابهــای پشــت ســر هــم بــود گاهــی یــک دوره 
لیســانس مثــال 13 ســال طــول می کشــید و ناچــار آمدم مدرســه 
عالــی ادبیــات کــه مرحــوم علی-اکبــر حكمــت تأســیس 
کــرده بــود در توانیــر کــه االن محــل دانشــكده حســابداری و 
مدیریــت بــود و از آنجــا آن هــم انتقــال پیــدا کــرد بــه دهكــده 
ــت  ــی آنجاس ــه طباطبای ــگاه عالم ــس دانش ــک االن پردی المپی
ایــن جــا مدرســه عالــی ادبیــات بعــد از ظهــرا از ســاعت چهــار 
ــد  ــه می آمدن ــرادی ک ــد و اف ــروع می ش ــها ش ــد کالس ــه بع ب
معمــوال کارمنــد بودنــد اعتصــاب در آنجــا نبــود سیاســت 
ــد  ــی نبودن ــجویان سیاس ــال دانش ــود اص ــم نب ــا حاک ــال آنج اص
ــاط  ــر ارتب ــه خاط ــا ب ــی آنج ــتادهای بزرگ ــه اس ــن اینك در عی
ــب  ــوم حبی ــد مرح ــس می کردن ــت تدری ــر حكم ــا علی اکب ب
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یغمایــی صاحــب مجلــه یغمــا آنجــا شــاهنامه تدریــس می کردنــد در آنجــا دکتــر احمــد علــی 
رجایــی بخارایــی حافــظ و شــاهنامه تدریــس می کــرد مرحــوم حســن منوچهــر بــود کــه اســتاد 
ــد  ــس می کردن ــان تدری ــر محمــد دبیرســیاقی ایشــان دســتور زب ــود دکت ــزرگ برجســته ای ب ب
یــک اســتادی بــه نــام تاج بخــش زبــان تدریــس می کردنــد دکتــر ذبیــح اهلل صفــا آنجــا تاریــخ 
ــرد  ــس می ک ــتانی تدری ــای باس ــه زبانه ــد ک ــعید برومن ــر س ــد دکت ــس می کردن ــات تدری ادبی
عبــاس حكیــم زرگــر خــدا رحمتــش کنــد م شــاعر خوبــی بــود هــم مــدرس خوبــی از شــاگردان 
مرحــوم دکتــر خانلــری بــود کــه زبانهــای باســتانی، پهلــوی ، زبــان اوســتایی تدریــس می کــرد 
ــق  ــا طب ــتم در آنج ــن توانس ــد و م ــس می کردن ــا تدری ــته ای در آنج ــیار برجس ــتادهای بس اس
ــدیم. ــران نش ــگاه ته ــكالت دانش ــار آن مش ــر گرفت ــوم دیگ ــل ش ــول فارغ التحصی ــت معم وق

رئیس مدرسه عالی ادبیات چه کسی بود؟
آن یــک آقــای بنكدارپــور بــود رئیــس آنجــا بــود و بعــد خانمشــان آنجــا مســئول شــدند کــه آن 
در اتــاق اصنــاف و اتــاق بازرگانــی ســمتهایی داشــت کــه بعــد از انقــالب دهــا شــد اتفــاق آن 
مدرســه ادغــام شــد بــا همیــن دانشــگاهی کــه االن بــه نــام عالمــه طباطبایــی مشــهور اســت یــک 
مدتــی آقــای دکتــر منوچهــر دانش پــژوه مدیریــت آنجــا را بــه عهــده گرفــت و بعــد رؤســای 
دانشــكده های متعــدد آمدنــد بعــد آنجــا تبدیــل شــد بــه ادبیــات و زبانهــای خارجی آمد مدرســه 
عالــی ترجمــه و نــه ترجمــه، ترِجمــه در خیابــان عالمــه طباطبایــی در ســعادت آباد آنجــا تبدیــل 
شــد بــه دانهشــكده حســابداری و مدیریــت کــه رشــته اکانتینــگ و ؟؟؟ آنجا مطالعه می شــد حاال 
هــم کــه دیگــر منتقــل شــده به پردیــس اصلــی دانشــگاه یعنی دهكــده المپیــک آنجا منتقل شــده.

این مدرسه عالی ادبیات و زبان خارجی دوره فوق لیسانس داشت یا نداشت؟
نــه دوره لیســانس داشــت و دوره فــوق لیســانس نداشــت در ســالهای 51 و 52 مــا مجبــور 
ــور  ــن کنك ــا م ــود آنج ــم ب ــور ه ــون کنك ــم چ ــان بدهی ــران امتح ــگاه ته ــم دانش ــم بیایی بودی
ــجویان  ــن از دانش ــی م ــی و دین ــات عرب ــودم و اطالع ــرده ب ــان کار ک ــی در بی ــون عرب دادم چ
دیگــر بیشــتر بــود نــه بــه علــت اینكــه اســتعداد بیشــتری داشــتم بیشــتر کار کــرده بــودم 
ــق  ــی زود موف ــور خیل ــه در کنك ــودم در نتیج ــده ب ــم خوان ــی را ه ــته ریاض ــه رش ــن زمین در ای
ــل شــدم  ــات کــه فارغ التحصی ــی ادبی ــات از مدرســه عال ــی ادبی ــم مدرســه عال می-شــدم آمدی
ــوب  ــین زرین ک ــر عبدالحس ــه دکت ــود ک ــی ب ــم زمان ــا ه ــران آنج ــگاه ته ــم دانش ــال 55 رفت س
ــی دوره  ــات فارس ــان و ادبی ــته زب ــا وارد رش ــور م ــا کنك ــا ب ــد و آنج ــده بودن ــروه ش ــس گ رئی
ــت  ــر زبین کــوب خدم ــای دکت ــد از آق ــی را بای ــن قدردان ــن ای ــا م ــوق لیســانس شــدیم منته ف
را جمــع  لیســانس  فــوق  دوره  دانشــجویان  زرین کــوب  دکتــر  کــه  کنــم  عــرض  شــما 
ــود ــی ب ــه بیرون ــر ک ــزد ه ــا گری ــود ت ــی ب ــرکش و خون ــق اول س ــه عش ــد ک ــد و فرمودن کردن
بعــد فرمودنــد درســهایی کــه تدریــس می شــود مثال تاریــخ بیهقــی، تاریخ جهان گشــا یــا دوابین 
شــعرا اینهــا معمــوال در دوره لیســانس، گفتنــد شــما اینهــا را خواندیــد و در ایــن دوره هــم چیــزی 
بیشــتر از آن دوره خوانــده نمی شــود بنابرایــن بهتــر اســت کــه شــما بپردازیــد به زبانهــای خارجی 
یعنــی روزی شــش ســاعت زبــان انگلیســی گذاشــتن، شــش ســاعت عربــی، شــش ســاعت زبــان 
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فرانســه، شــش ســاعت هــم زبــان آلمانــی و انگلیســی، بــرای انگلیســی از خانــم طاهره صفــارزاده 
دعــوت کردنــد کــه تدریــس کننــد زبــان تخصصــی انگلیســی و یــک اســتاد از گــروه فرانســه 
کــه االن اسمشــان فرامــوش کــردم آقــای محمدرضــا حكیمــی را بــرای تدریــس عربــی دعــوت 
کردنــد و آقــای کیــكاوس جهانــداری را دعــوت کردنــد بــرای زبــان آلمانــی یــک ســال ایــن 
کار را ادامــه دادنــد ولــی بــه شــدت بــا اعتــراض اســتادهای گــروه ادبیــات مواجــه شــدند و چــون 
قلبشــان هــم ناراحــت بــود اســتعفا دادنــد و دو مرتبــه همــان درســهای قدیم باز شــروع شــد که من 
خدمــت ایشــان رفتــم و بــا دانشــگاهی گفتــم مــا قــدر زحمــات شــما را می دانیــم اگرچــه برنامــه 
شــما تعطیــل شــد در دانشــكده ولــی خودمــان ســعی می کنیــم کــه ایــن برنامــه را ادامــه دهیــم .

ین کــوب داشــتند در آن ســالها ایــن بــود کــه تمامــا واحدهــای  یعنــی برنامــه ای کــه جنــاب دکــر زر
دیگــر غــری از زبانهــای خارجــی حــذف شــود؟

حــذف نشــود ولــی اینهــا بــه عنــوان پیــش درس بــودو مقدمــات الزم بــرای رشــته زبــان و ادبیات 
ــی و خالرجــی  ــه زبانهــای غرب ــات یكــی گرایــش ب ــد در ادبی ، ایشــان دو گرایــش معیــن کردن
و یكــی هــم گرایشــهای اســالمی یعنــی واقعــا انســان نبایــد از حــق دور شــود و آنهایــی کــه بــه 
ــد  ــم می خواندن ــای دیگــر را ه ــی، زبانه ــان عرب ــه زب ــتند بیشــتر ب ــق داش ــش اســالمی تعل گرای
ولــی محورشــان بیشــتر مطالعــات اســالمی، عربــی و ادبیــات بــود کــه بــا عربــی ارتبــاط مســتقیم و 
غیرمســتقیم داشــت آنهایــی هــم کــه بــا ادبیــات ایــران در غــرب اعتقاد داشــتند بیشــتر بــه زبانهای 
غربــی توجــه می کردنــد و هــر دوی اینهــا الزم بــود و بــه هــر دوی اینهــا عالقــه منــد بــودم هــم به 
گرایشــهای اســالمی و ادبیــات عربــی در دانشــكده ادبیــات و هــم بــه مطالعــات غربــی و مطالعاتی 
کــه غربیهــا دربــاره اســالم و ایــران و شــرق اساســا انجــام دادنــد آقــای دکتــر امیرمحمــود انــوار 
خــدا رحمتشــان کنــد ایشــان زبــان عربــی خیلــی خــوب تدریس می کــرد آقــای دکتــر حریرچی 
ــه  ــا را ب ــد آنه ــد خداون ــد اســتادهای بســیار برجســته ای بودن ــس می کردن ــی خــوب تدری خیل
رحمــات واســعه خــودش رحمــت کنــد و زحمــات آنهــا را دربــاره ماهــا در واقــع حــالل کنــد

.
ین کــوب کــه فکــر می کنــم از ســال 55 تــا 56 رئیــس دانشــکده  بعــد از جنــاب آقــای دکــر زر

بودنــد پــس از ایشــان چــه کســی ریاســت را بــر عهــده گرفتنــد؟
ــل  ــر تجلی ــای دکت ــد و آق ــی آمدن ــر حاکم ــد دکت ــد بع ــس بودن ــان رئی ــال ایش ــک س ــه ی بل
ــد. ــده می گرفتن ــه عه ــروه را ب ــئولیت گ ــت مس ــه نوب ــب و ب ــه ترتی ــتادها ب ــون اس ــد چ آمدن
واحدهــای دیگــری کــه گذراندیــد بعــد زا سیاســت دکتــر زرین کــوب چــه واحدهایــی بــود؟
دیگــر واحدهــای دو مرتبــه همــان واحدهــای قدیمــی شــروع شــد آقــای خطیــب رهبــر 
جهان گشــای جوینــی درس می دادنــد، آقــای مرحــوم ســادات ناصــری تاریــخ بیهقــی 
ــر  ــد دکت ــس می کردن ــیرین تدری ــرو و ش ــی خس ــر حاکم ــای دکت ــد و آق ــس می کردن تردی
فرشــیدفر سبک شناســی و گرامــر فارســی و دســتور زبــان فارســی تدریــس می کردنــد و 
ــوان شــاهنامه را  ــظ و یــک دوره ای هــم دی ــوان حاف ــوی و دی ــوی مول ــر شــهیدی هــم مثن دکت
هــم تدریــس کردنــد دکتــر شــهیدی خیلــی فعــال بودنــد در روزهــای چهارشــنبه بــدون اســتثنا 



120دوماهنامه ادبی . شماره پنجم 1398

حتــی در دوره تعطیلــی داشــنگاه بــه علــت انقــالب فرهنگــی، 
ایشــان درسهاشــان را ادامــه می دادنــد دکتــر مهــدوی دامغانــی 
نهج البالغــه  متــن  تدریــس می-کردنــد  زبــان عربــی  بــه 
ایشــان کــه از ســاعت 14 بعــدد از ظهــر کالسشــان را شــروع 
می کردنــد تــا نــه شــب ادامــه می دادنــد دکتــر مهــدوی 
نیــروی بســیار زیــادی داشــتند در کتــاب مختلــف مثــال دیــوان 
دیــول خزایــی را درس می دادنــد کمیــت بــن زیــد اســدی را 
تدریــس می کردنــد شــرح نهج البالغــه ابــن ابــی الحدیــد کــه 
هنــوز ترجمــه نشــده بــود آن کتــاب بعــد تاریــخ کامــل مبــرد 
ــانی  ــل کاش ــا افض ــائل باب ــد رس ــس می کردن ــرد تدری ــا مب ی
ــس  ــا را تدری ــن ه ــک دوره اربعی ــد و ی ــس می-کردن را تدری
ــد  ــوده بودن ــر فرم ــون پیغمب ــن، چ ــای اربعی ــد کتابه می کردن
ــتاخیز  ــرد در روز رس ــاد بگی ــث ی ــل حدی ــی چه ــر کس ــه ه ک
ــی  ــه معن ــه ب ــمند ن ــی دانش ــه معن ــه ب ــه فقی ــم البت ــه و عال فقی
ــور  ــم محش ــر عال ــود و در محش ــته می ش ــی برخاس اصطالح
می شــود طبعــا معلــوم بــود کــه هــر کــس چهــل حدیــث یــاد 
بگیــرد بــه دبنــال چهارصــد حدیــث هــم می رفــت دیگــر رهــا 
نمی کــرد عــرض کنــم دکتــر مهــدوی دامغانــی کتابهــای 
ــم  ــو مصاحبه های ــد و همیشــه ت ــس می کردن ــف را تدری مختل
ــر  ــای دکت ــهیدی و آق ــر ش ــید جعف ــهیدی س ــر ش ــم دکت گفت
ــه  ــد ک ــتادهایی بودن ــتاد، اس ــا اس ــن دو ت ــی ای ــدوی  دامغان مه
ــد اســتاد  ــد تربیــت نمی کردن ــد و مری اســتاد تربیــت می کردن
تربیــت می کردنــد و مــن مرهــون و مدیــون بســیار زیــاد نســبت 
بــه ایــن دو اســتاد بزرگــوار هســتم کــه آقــای شــهیدی متأســفانه 
از دنیــا رفتنــد دکتــر مهــدوی االن در آمریــكا هســتند در 
ــرای فــوق  ــا و در آکســفورد آمریــكا و در هــاروارد ب فیالدلفی
ــد  ــی می آین ــورهای عرب ــه از کش ــرب ک ــتادان ع ــری اس دکت
تدریــس می کنــد یعنــی اینقــدر اطالعــات و حافظــه اش 
ــان  ــن زب ــرب و همچنی ــیک ع ــات کالس ــت از ادبی ــوی اس ق
ــان  ــه خودش ــق گفت ــتند و طب ــوب می دانس ــیار خ ــه بس فرانس
بودنــد  کــرده  تحصیــل  فرانســه  در  ســالی  هشــت  ظاهــرا 
بســیار  اســتادان  حــال  هــر  بــه  بودنــد  گرفتــه  یــاد  زبــان 
ــتند. ــور داش ــران حض ــگاه ته ــمندی در دانش ــته  و دانش برجس

و رساله فوق لیسانس شما در چه زمینه ای بود؟

ــاد  ایــــــــن قصیـــــده  ــن بع ــب ب کردنــد را یــک بــار بــرای مــا صاح عربــی اینکــه ایــن قصیــد عالقه منــد شــدم مــن دیگــر خیلــی تدریــس  زبــان  از  ح کنــمرا  فارســی رش
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ــود  ــاد ب ــن عب ــب ب ــه صاح ــن در زمین ــانس م ــوق لیس ــاله ف رس
وزیــر آل بویــه کــه مــن بــه ایــن شــخصیت خیلــی عالقه-منــد 
شــدم بــه خاطــر روش دینــی، روش ادبــی و روش سیاســی 
ــه  ــی-اش ب ــانس را راهمای ــوق لیس ــه ف ــان نام ــن پای ــه ای او ک
عهــده آقــای دکتــر تجلیــل بــود و اصــل انگیــزه را آقــای 
شــیخ محمدرضــا حكیــم کــه بــرای زبــان عربــی دعــوت 
شــده بودنــد از طریــق آقــای دکتــر زرین کــوب ایــن قصیــده 
ــد  ــس کردن ــا تدری ــرای م ــار ب ــک ب ــاد را ی ــن بع ــب ب صاح
ــد را از  ــن قصی ــه ای ــدم اینك ــد ش ــی عالقه من ــر خیل ــن دیگ م
زبــان عربــی فارســی شــرح کنــم ایــن قصیــده حــدود 64 بیــت 
ــالوه  ــه ع ــه ب ــیعی ک ــد ش ــالمی و عقای ــد اس ــت. در عقای اس
ــه کــه  ــر دانشــمند آل بوی ــاد وزی ــن عب شــرح حــال صاحــب ب
ــال وزارت  ــت س ــدود هش ــع ح ــود در واق ــری ب ــر بی نظی وزی
ــت  ــه عل ــرده ب ــرفت ک ــیار پیش ــران در دوره او بس ــرد و ای ک
ــا  ــوگرایانه و مجموع ــا تكس ــالح امروزی ه ــه اصط ــه ب ــن ک ای
ــن  ــن ای ــی داد در عی ــت م ــب اهمی ــا و مذاه ــه فرقه ه ــه هم ب
اینكــه مذهــب تشــیع را وجهــه همــت خــودش قــرارداده بــود 
ــه اهــل تســنن خیلــی احتــرام می گذاشــت و ایــران  و نســبت ب
ــود  ــع دوره آزادی ب ــدن در واق ــع دوره تم ــه در واق در آل بوی
ــن  ــینا، ابوالحس ــن س ــی، اب ــردم فاراب ــرض ک ــه ع ــور ک همانط
عامــری، شــیخ مفیــد، مثــال مكتــب بغــداد مكتــب کالم و 
ــیخ  ــل ش ــی مث ــخصیت های بزرگ ــود و ش ــات ب ــفه و ادبی فلس
ــا  ــدی در آنج ــی علم اله ــید مرتض ــی، س ــریف رض ــد، ش مفی
هــم دانشــگاه تأســیس کــرده بــود و هــم تدریــس می کردنــد

.
جنــاب دکــر اشــاره شــد بــه کتــاب صاحــب بــن عبــاد کــه در واقــع 
صــورت تکامــل یافتــه تــز دانشــگاهی شــما بــود و می تــوان 
ح  گفــت کــه یــک برداشــت متفاوتــی بــود یــک تفســری و یــک رش
ــن  ــب ب ــی صاح ــده 64 بیت ــر قصی ــود ب ــی ب ــح مفصل و و توضی
عبــاد از وزرای برجســته دوران آل بویــه کــه ایشــان ســالها وزیــر 
مؤیــد دولــه و فخــر دولــه بودنــد دوســت دارم کــه بــرای آشــنایی 
بیشــر بــا صاحــب بــن عبــاد و همــن قصیــده معروفــی کــه 
ح و توضیــح دادیــد در رابطــه بــا  ایشــان رسوده انــد و شــما رش
ایــن قصیــده و کال در رابطــه بــا دوران صاحــب بــن عبــاد و آثــار 

دیگــر ایشــان توضیحاتــی بفرماییــد؟

ــاد  ایــــــــن قصیـــــده  ــن بع ــب ب کردنــد را یــک بــار بــرای مــا صاح عربــی اینکــه ایــن قصیــد عالقه منــد شــدم مــن دیگــر خیلــی تدریــس  زبــان  از  ح کنــمرا  فارســی رش
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ــه طــور کامــل  ــاره صاحــب بــن عبــاد و اشــعار او البتــه صاحــب بــن عبــاد دیــوان ایشــان ب درب
ــدد  ــد شــده کــه بع ــف اشــعارش نق ــده اســت متأســفانه در تذکره هــای مختل ــه نمان و جداگان
آقــای آل یاســین ایــن اشــعار را از جاهــای مختلــف جمــع کردنــد و تبدیــل کردنــد بــه یــک 
ــعار  ــی از اش ــر بخش ــاب الغدی ــاد در کت ــر او ب ــد ب ــت خداون ــه رحم ــی ک ــه امین ــوان، عالم دی
صاحــب بــن عبــاد را آورده انــد در تذکره هــا خیلــی نقــد کردنــد مــن اولیــن بــار کــه بــا آثــار 
صاحــب بــن عبــاد آشــنا شــدم زمانــی بــود کــه آقــای محمدرضــا حكیمــی بــه دعــوت آقــای 
ــه  ــوز ب ــود هن ــالهای 55 و 56 ب ــان س ــران هم ــگاه ته ــد دانش ــوب آورده بودن ــر زرین ک دکت
اول انقــالب نرســیده بودیــم بعــد ایشــان یــک بخشــی از اشــعار صاحــب بــن عبــاد را ، آقــای 
اســتاد حكیمــی درســر کالس درس بــرای دانجشــویان خواندنــد و ترجمــه کردنــد مــن خیلــی 
توجــه ام بــه ایــن اشــعار جلــب شــد و یــک شــرحی بــر همیــن قصیــده ای کــه مــن بــه فارســی 
ــد معتضدی هــا  ــی معتضــدی، می دانی ــودم و نوشــته شــده اســت مــال قاضــی یمان در آورده  ب
ــت در  ــروف اس ــی مع ــان خیل ــی خردگرایی ش ــتند یعن ــالم هس ــخ اس ــرای تاری ــروه عقل گ گ
مقابــل اشــاعره کــه بیشــتر عقایدشــان مربــوط بــه اعتقــادات مجســمه و مشــبه یعنــی کســانی کــه 
ــده  ــل معتض ــات در مقاب ــه محصوص ــد ب ــبیه می کنن ــه را تش ــر و هم ــدا و پیغمب ــات و خ معنوی
ــده  ــات خوان ــه هســتند کــه اهــل تشــبیه نیســتند طبعــا مــن چــون ریاضی هســتند کــه اهــل تندی
ــن  ــد و ای ــب ش ــاد جل ــن عب ــب ب ــه صاح ــرم ب ــودم نظ ــد ب ــفه عالقه من ــه فلس ــی ب ــودم و خیل ب
اشــعاری را هــم کــه گفتــه بیشــتر اشــعار اعتقــادی اســت اشــعار عاطفــی و عاشــقانه و اینها نیســت 
بــه نوعــی می توانــم بگویــم کــه نظــم بســیار اســتواری اســت در عقایــد او، البتــه آنجــا آقــای 
حكیمــی تدریــس می کردنــد بخشــی از آن قصیــده بــود کــه مــن تمامــی قصیــده را شــرح شــد 
ــرم دانشــگاه  ــل اســتاد محت ــر تجلی ــای دکت ــه دســت آوردم و آق ــی معتضــدی ب از قاضــی یمان
تهــران قبــول کردنــد کــه مــن ایــن را بــه عنــوان پایان نامــه فــوق لیســانس خــودم قــرار دهــم و 
ــد  ــاد کــه متأســفانه اســمش هــم درســت نمی خواندن ــن عب روی ایــن کار کــردم و صاحــب ب
ــع  ــت جم ــد اس ــع عی ــاد جم ــون ُعب ــود چ ــن می ش ــاد توهی ــد ُعب ــاد می گوین ــه ُعب ــیاری ک بس
ــی  ــی خوب ــود و معن ــع می ش ــا جم ــه دارد آنج ــه مبالغ ــی صیغ ــاد معن ــت َعب ــد اس ــد و عب عاب
نــدارد بــه هــر حــال ایــن شــخص حــدود هجــده ســال وزیــر آل بویــه بــود و شــاگرد ابــن عمیــد 
بــود در کتابــت در نــگارش و ایــن را عــرض کنــم کــه کتابــت بــه قــدری اهمیــت داشــت کــه 
ــد  ــد درس بخواندن ــل حــاال کــه بای ــه وزارت می رســیدند مث ــت ب ــزرگان از کتاب بســیاری از ب
و دوره دکتــرا، پســت دکتــرا بایــد درس بگیرنــد و وزارا بایــد بســیار دانشــمند و حكیــم باشــند 
هــم بــه هنرهــا و هــم بــه دانش هــا هــم بــه فلســفه و هــم بــه علــوم دینــی، تفســیر قــرآن تقریبــاً 
ــخ  ــال جامع-التواری ــود مث ــور ب ــن ط ــم ای ــند در قدی ــته باش ــیاری داش ــای بس ــد آگاهی ه بای
ــر  ــه وزی ــینا ک ــن س ــود اب ــال خ ــا مث ــد ی ــی را می خوانی ــل اهلل همدان ــیدالدین فض ــه رش خواج
بــود بســیاری از ایــن بــزرگان کــه وزیــر بودنــد واقعــا هــم دانشــمند بودنــد وزیــر می شــدند و 
ــاد  ــت ی ــه وزارت می رســیدند چــرا کســی کــه کتاب ــت ب هــم اینكــه بعضــی از ایشــان از کتاب
ــد  ــن خــط می-کــرد و بعــد هــم بتوان ــدا می کــرد تمری ــی پی ــد خــط خوب ــت اوال بای می گرف
ــه عهــده  ــا را ب ــه خصــوص نامه هــای سیاســی را نوشــتن آنه ــار را ب کــه نامه نگاری هــای درب
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بگیــرد دیــوان ســاالر بودنــد و اگــر یــک کلمــه ای در اینــه نامه هــا، کلمــه ناجــوری رد و بــدل 
می شــد موجــب جنگ-هــای بســیار زیــادی می شــد اینكــه کاتبــان دارای ارزش بســیار زیــادی 
ــان زیــاد تكیــه داشــتند روی واژه هــا ، روی ترکیبهــا روی تــک تــک  ــد و چــون روی زب بودن
کلمــات و عواطــف کلمــات و حتــی خطــی کــه می نوشــتند بــه هــر حــال بخــش عمــده ای از 
دانشــمندی اســنان مربــوط بــه آشــنایی بــه زبــان اســت و امــروز کــه زبان شناســان بعضــی معتقــد 
ــی  ــر باطنــی یــک کتاب ــای دکت ــا هــم دیگــر اســت آق ــوام ب ــان و تفكــر ت هســتند کــه اصــال زب
ــی  ــه نوع ــد ب ــک کنی ــد تفكی ــر نمی توانی ــان را از تفك ــه زب ــر ک ــان و تفك ــام زب ــه ن ــتند ب نوش
ــن  ــر صــورت صاحــب ب ــه ه ــان ، ب ــی زب ــی تفكــر و تفكــر یعن ــان یعن می شــود گفــت کــه زب
َعبــاد بــه وزارت می رســد و بــه قــدری در ادب عــرب مســلط می شــود کــه کتابــی می نویســد 
تحــت عنــوان کشــف ســوء مصابــا شــعری ؟؟؟ حتــی ســعی می کنــد کــه شــعر متنبیــی را نقــد 
کنــد اینقــدر عالــم می شــود در زبــان و ادبیــات عربــی، و آن هجــده ســالی کــه وزارت داشــته 
واقعه هــای عجبــی در زمــان او اتفــاق می افتــد و در زمــان او ایــران بســیار رشــد پیــدا می کنــد 
یعنــی دوره تمــدن ایرانــی و اســالمی هســت هــم در بغــداد هــم خراســان هــم اصفهــان، تبریــز 
تقریبــا می شــود گفــت در بســیاری از شــهرهای ایــران دانــش و دانشــمندی بســیار رونــق پیــدا 
ــوده و تاالهــای  ــاد خــودش اهــل حدیــث و اهــل شــعر و ادبیــات ب ــن عب می کنــد و صاحــب ب
متعــددی را تعییــن می کردنــد کــه خــودش شــعر می خوانــد و دیگــران می نوشــتند بعــد 
ــی  ــوی ژاپن ــوز بلندگ ــری هن ــر دیگ ــد نف ــه آن می گفتن ــال ب ــرد م ــال می ک ــه ام ــر ک ــک نف ی
نیامــده بــود کــه صــدا را اکــو کننــد و گــوش مــردم را کــر کننــد بعــد تــاالر دوم یــک کــس 
ــت  ــی می گرف ــال را از ممل ــتملی ام ــی مس ــد یعن ــتملی می گفتن ــه آن مس ــه ب ــود ک ــری ب دیگ
یعنــی گیرنــده امــال و بــرای تــاالر دوم می گفــت تــاالر ســوم و چهــارم همیــن طــور بــه ترتیــب 
ــزی را کــه  ــم داشــتند همــه کاغــذ داشــتند هــر چی ــود همــه قل همــه می نوشــتند دوره تمــدن ب
می شــنیدند می-نوشــتند ایــن طــور نبــود کــه فقــط گــوش بدهنــد یــا چــرت بزننــد یــا بخوابنــد 
ــه در آن  ــی ک ــد و مجالس ــه می کردن ــت توج ــه دق ــه ب ــند ن ــزی باش ــوردن چی ــال خ ــا در ح ی
ــی چــاپ می شــد  ــوان کتابهــای اعمال ــه عن ــان تشــكیل می شــد حاصلــش جمــع می شــد ب زم
ــد،  ــا؟؟؟ شــیخ مفی ــی ســید مرتضــی علم الهــدی ، ام ــال اهال ــی جمــع امــال اســت مث ــی اهال یعن
ــن دانشــمندان گذشــته همــه کتابهــای  ــی شــیخ صــدوق، بســیاری از ای ؟؟؟ شــیخ طوســی، امال
ــد و  ــه نشــر می دادن ــد دیگــران می نوشــتند بعــد آنهــا را ب ــی امــال می کردن ــی داشــتند یعن امال
صاحــب بــن عبــاد هــم از ایــن قائــده مبــرا نبــود یــک داســتانی دربــاره صاحــب بــن عبــاد اســت 
کــه اگــر اجــازه دهیــد مــن ایــن داســتان کوتــاه را خدمــت شــما عــرض کنــم در زمــان صاحــب 
بــن عبــاد بــه پادشــاه آل بویــه خبــر دادنــد کــه در حوالــی ری یــک غــاری هســت آنجــا غــروب 
ــت  ــم صحب ــا ه ــی ب ــینند در گوش ــا می نش ــد آنج ــده می آین ــک ع ــود ی ــه می ش ــاب ک و آفت
ــه دســتور می دهــد  ــد پادشــاه آل بوی ــد بع ــد و می خندن ــی می گوین ــد و یــک چیزهای می کنن
کــه اینهــا را دســت بســته می رونــد و می-گیرنــد و اسیرشــان می کننــد صاحــب بــن عبــاد بــه 
پادشــاه می گویــد اینهــا را کــه شــما دســت بســته گرفتیــد اجــازه دهیــد بــا اینهــا مصاحبــه کنیــم 
ببینیــم اینهــا چــه کســانی هســتند و پادشــاه قبــول می کنــد ظاهــرا معتضدالدولــه یــا فخرالدولــه 
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ــا اینهــا  ــوده مــی رود و مصاحبــه می کنــد ب یكــی از ایــن دو ب
ــد  ــزارش می ده ــلطان گ ــه س ــد ب ــزارش می ده ــد گ و می آی
ــد کــه بســیاری  ــی بودن ــوان ســاالرهای نظــام قبل کــه اینهــا دی
از اینهــا دانشــمند هســتند نویســنده و کاتبنــد اینهــا را بایــد 
م؟؟؟؟؟ بداریــم و ســلطان آل بویــه هــم دســتور می دهــد 
بــه اینهــا جبــه بدهنــد جبــه دادن بــه معنــی حكــم دادن امــروز 
اســت حكــم اداری و پادشــاه می گویــد مــا شــغل نداریــم بــه 
اینهــا بدهیــم صاحــب بــن عبــاد می گویــد بســیاری از کســانی 
کــه اطــراف شــما هســتند دارای دو شــغل هســتند یــک شــغل 
ــا  ــه اینه ــد و ب ــل بدهن ــراد تحوی ــن اف ــه ای ــد و ب ــا بگیرن از آنه
ــه  ــد بعــد دســتور الكاتــب می نویســد بل ــه و شــغل می دهن جب
از آن زمــان ایــران را بــه ترقــی نهــاد رو بــه پیشــرفت نهــاد یعنــی 
ــتگاههای  ــص در دس ــمند، متخص ــراد دانش ــن اف ــه کار گرفت ب
ــاد  ــن عب ــب ب ــی را از صاح ــن موضوعات ــک چنی ــت، ی حكوم
ــار  ــدری رفت ــه ق ــی ب ــح دین ــال در تصام ــا مث ــد ی ــل می کنن نق
ــی را کــه  ــار همدان ــزی داشــت کــه قاضــی عبدالجب صلح آمی
یــک مــرد ســنی مذهــب بــود صاحــب کتــاب مغنــی ایشــان را 
گــذ اشــت قاضی القضــات در ایــران بــا ایــن کار گــروه تســنن 
خیلــی آرام شــدند و نســبت بــه صاحــب بــن عبــاد نظــر خوبــی 
پیــدا کردنــد و در واقــع آل بویــه شــیعه بودنــد ولــی شــیعه ای 
ــد  ــج می کردن ــمندی تروی ــش و دانش ــتر دان ــه بیش ــد ک بودن
مثــال فارابــی در ایــن دوره اســت ابــن ســینا در ایــن دوره 
اســت ابوالحســن عامــری و ابوالعبــاس ایرانشــهری اینهــا همــه 
فیلســوف هســتند فردوســی طوســی، دقیقــی، شــعرای بــزرگ 
خراســان و فیلســوفان و دانشــمندان همــه در ایــن دوره هســتند 
یكــی دوره ســامانیان و یكــی دوره آل بویــه کــه در ایــن دوره 
بســیار رشــد می کننــد ســامانیان اهــل تســنن بودنــد ولــی ســنی 
شــیعه ُکــش نبودنــد اینهــا در واقــع ســنی فرهنگــی بودنــد کمــا 
اینكــه رودکــی کــه شــیعه بــود در دربــار خودشــان راه دادنــد 
ــارزه  ــنی مب ــا س ــه ب ــیعه ای ک ــی ش ــد ول ــیعه بودن ــه ش آل بوی
بكننــد و بجنگنــد نبودنــد در کنــار همدیگــر ســعی می کردنــد 
زندگــی کننــد در نتیجــه در بغــداد و خراســان وشــهرهای 
ــه وجــود  ــک تمــدن بســیار گســترده و پیشــرفته ای ب دیگــر ی
ــرب  ــمندان غ ــرقین و دانش ــا، مستش ــه غربیه ــان ک ــد آنچن آم
ــال  ــد س ــن چهارص ــم را ای ــرن هفت ــا ق ــوم ت ــرن س ــا از ق تقریب
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ــی  ــالمی تالق ــدن اس ــگ و تم ــخ فرهن ــی تاری را دوره طالی
ــد. ــان کردن ــع بی ــتی در واق ــه درس ــب را ب ــن مطل ــد ای کردن

ن ســوم و چهــارم اوج ایــن  البتــه مــن فکــر می کنــم کــه قــر
پیرشفــت و ترقــی اســت؟

بله قرن چهارم وپنجم اوج این پیشرفت است

یــن فرهنــگ ایرانــی کــه افــرادی مثــل ریچــارد فــرای  اصســل زر
ن ســوم و اطالق می شــود؟ هــم از آن نــام بردنــد دقیقــا بــه قــر

یعنــی ادامــه پیــدا می کنــد ولــی دوره غزنویهــا متأســفانه 
ــه  ــت اینك ــه عل ــد ب ــه بع ــم ب ــرن پنج ــه دوم ق ــر از نیم دیگ
ــود دویســت تــن از علمــای  ســلطان محمــود خیلــی مســتبد ب
ــد و  ــه دار آویختن ــه را ب ــهر ری هم ــن ش ــزرگ را در همی ب
کتابهایشــان را زیــر دارشــان گذاشــتند و آتــش زدنــد همیــن 
کاری کــه مســیحهای قــرون وســطی بــا داشــنمندان اروپایــی 
ــه  ــرد ب ــدا ک ــول پی ــبتا اف ــدن نس ــد و از آن دوره تم می کردن
هــر حــال صاحــب بــن عبــاد را بــه عنــوان یــک شــخص نبایــد 
ــگاه کــرد  ــد ن ــا نبای ــر صرف ــک وزی ــوان ی ــه عن ــگاه کــرد ب ن
ــات،  ــرفت، ادبی ــری، پیش ــان فك ــک جری ــوان ی ــه عن ــه ب بلك
ــی د  ــان نم ــه نش ــی عالق ــی خیل ــات فارس ــب ادبی ــه صاح البت
ــل  ــی مث ــود و بزرگان ــرب ب ــات ع ــم اوج ادبی ــع ه اد آن موق
شــریف رضــی کــه جمــع کننــده نهج البالغــه بــود یــا بــرادر 
شــریف مرتضــی شــیخ مفیــد دانشــمندان بزرگــی بودنــد کــه 
ــه  ــادی را ارائ ــیار زی ــی بس ــهای فرهنگ ــع ارزش ــیعه در واق ش
کــرد در زمــان آل بویــه و در زمــان ســامانیان هــم همینطــور 
ــرای پیشــرفت  ــود ب یعنــی دوره ســامانیان هــم یــک مقدمــه ب
ــه  ــود کــه مــن توجــه ام ب ــه ایــن علتهــا ب ــه. ب در دوره آل بوی
ایــن شــخص جلــب شــد و هــم قصیــده او ســعی کــردم کــه 
بــا توجــه بــه شــرحی کــه قاضــی یمانــی معتضلــی نوشــته بــود 
قســمتهای مهمــش را کــه بــه نظــر خــودم اهمیــت داشــت بــه 
ــا اشــعار فارســی  ــه اینكــه ب ــه اضاف ــم و ب فارســی ترجمــه کن
تطبیــق بكنــم ســروده صاحــب بــن عبــاد را کــه نهایتــا تصمیــم 
گرفتــم در ســال 96 دو مرتبــه بازخوانــی کنــم و بازنویســی و 
یــک نســخه جدیدی از ایــن کتــاب را در اختیــار عالقه مندان 
بــه ایــن معــارف قــرار بدهــم ایــن دربــاره صاحــب بــن عبــاد.
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1
تكان اش می دهم

مرگ به خواب دست هایم آمده است
و تكان اش می دهم

مرگ راه می افتد
از این رگ به آن رگ

از من به تاریكی
از خون به شب 

از خوِن من به خیابان
و من شب را با خون ام یكی می بینم

2
وقتش رسیده که فردا شده باشم

فكر به تو مرا در پیراهنم چل تیكه می کند
فكر به وقِت با
فكر به وقِت به

همین امروز گذشته را سوراخ سوراخ کرده
فكر به وقِت از

وقتی که خط کشیده دایره شده باشم
عین فریاد در انقالب

آی پایان نامه می فروشم
کار من این است 

ناگهان می فروشم برای تو 
بیكاری من این است

کار به وقِت را
کار به وقِت  برای

دارم با قیمِت مناسب 
هر چه که بخواهید شما

صرف می کنم احواِل ماضی و مضارِع افعال
فعل به وقِت وقت

من منم
این میِم لعنتی دست به کاِر تصرِف من

و دست به کاِر تصرِف ما
تا فعِل شما چه باشد

فعل به وقِت پس
فعل به وقِت تا

فعل به وقِت من و شما و هر کسی که هست

 می روم آهنِگ  کنِد 
حلزون را دور بیندازم

12 شعر از | . شوهاین
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3
دویدم

گرگ شدن را دویدم
تماِم ماه
تماِم راه

کناِر برکه
کناِر چشمه

بع بِع گوسفندان بودم

4
وقتی به زمستان قول دادم که 

برمی گردی
طاق بستان خندید

من اما تمامی فصل ها را زمستان پوشیدم

5
کنار می زنم دری که با آن از تو 

می گذرم
سال ها، ماه ها، روزهایم را بردارم

در تو عاشق شدنم را

در تو الهه بودنم را
و مرگم را بردارم

بر پژواِک عنكبوتِی کلمات می لغزم:
درها در آغوش دیوارها به خواب رفته اند.

6
سفید برفی من!

تو را تا نزنم چگونه بروم آسوده ی آسوده
همه می خوانند که زخم خورده دستم

در می روی ولو می شوی
یک تای دیگر چه کنم،

اگر نزنم بر سنگ؟
این گونه از دست می روم

بر سفید یكدست تو
بر دست ها

زخم خورده دستم تا نزنم چه کنم؟
که سنگم بخوانند

گور تا گور
زیر سفید یكدست تو

بگذار بزنم تا آسوده بخوابم سر بر سنگ.
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7
در پوسته ام به خواب رفته ام

مشكوک به دانه شدن
چگونه است خرد شدن زیر دندان تو

چگونه است پس از مرگ طعم من
یا طعم من پس از مرگ

باد می کنم شناور بر آبها
می پرسم: چگونه است طعم دانه شدن

تو می خندی
بادبان می افرازی بر پوسته ی نازک اب

8
شاید دلفینی باشد در دوردست

روز را تكه تكه می کند
می توانی پشت به دیوار

انگار بر کناِر ساحل 
اسب آبی ات را تا ابرها برانی

عكسی که دیوار را کنار می زند
دری که بی دیوار می خندد 

و دایره یی که دلفینی از آن می گذرد 
خوِن بانشاِط دریا

ساحِل ناپیدا
من! همان قایقی که می خواستی

می خواهم با دلفین ها تا چند دقیقه ی دیگر 
از ابرها فروپاشیده باشم

و ماهی ها بر گوشِت تازه ام
سفره انداخته باشند

من! که پشت به دیوار
روز را تكه تكه می کشم بر ساحل

9
عصای من طعم آغاز دارد

اولین و آخریِن زمینم
بلندایم را جلجتا بو کشیده

نقطه از من برخاسته
حجم و سطح

فرشتگاِن بی حریم
راه خود را برده اند و صلیب خود را

اکنون هر چیز را ادامه می دهم
و ابتدا را از الف بیدار می کنم

10
بر استخوان کرگدن ها

وقت را لیس زدم
از تن های ما فوران کرد لیس زدن

چشم دواندیم در چشم گرگ ها
کنار زدم صدایی که از نفس ها جا می ماند

چهره ام را کنار زوزه ها گذاشتم
طرحی زدم از اشتهای گرگ ها

وقتی خواستن را پس می زدی
و من در چشم های شعله ور خوانده بودم که:

گرگ ها شب را با هم لیس می زنند

11
باد که می وزد

منم خوراک آبزیان.
باران که می زند

منم سقفی برای اهرام.
از دلتایی به دلتای دیگر می خزم

و روز بلندم 
- عریان و فلس کشان -
سطح سنگ را می غلتد.

نشای خونم چند بار تو را برگردانَد؟
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کتیبه ها دور می زنم
تا سطحی شوم برای خزیدن ات

که برداشته فكرهای ما را
و حرف ها و هفته ها

دیگر برنمی گردد به عریانی.
در نگاه ات برج میالد

سر برافراشته بود و
میدان آزادی.

خزیدم به سمت خودم
فوت کردم
فوت کردم:

نگاه تو را
و نگاه ام را

برای همیشه.

11
از تو برمی گردم سر از مردمک هایم درآورده 

باشی یا نه
نمای باِز خنده هایت را بسته می مانم

اشک های من فكر می کنند به تقابِل چیزی بر 
دیوار

قالِی خواب آلود
زِن نخ نما

که می آید و می رود ثانیه ها را به بعد پرتاب 
می کند

خواننده یی ست که تار برمی دارد
تاب می دهد تار می بیند

چه می شد اگر تارهای صوتی اش را تاب 
می داد

و دیوانگی 
ریشه هایش را در او می بافت

نشت  دقیقه به دقیقه در پاِی دار

ریشه ها را بافته بارها
ریش ریش شده، پاک شده ریشه ها، مادر، 

پدر از شناسنامه ی او
دوباره با ثانیه ها می رود رقاصه یی ست

با آهنِگ النگوهایش شهوت می ریزد از 
مردمكاِن آبادی

با تپش ها با خواهش ها
برمی گردم از جنون و ریشه ها

از یاخته هایم که نمای بازشان زیِر داِر قالی به 
قتل می رسند

12
به خط که می شوند مورچه ها

چند خط از روی مانتوی من بشكاف
ردی از نقطه ها پیچیده بر من   بردار!

می روم آهنِگ  کنِد حلزون را دور بیندازم
خودم باشم در نواحِی خودم

پیش و پس ام نه اسبی  
نه درشكه  

نه آهنگ انتظار موبایلی
پیش و پس ام قطاری از مورچه ها

برمی گردم به خط  الرأس استوا
همدیگر را می بوسند

از عریانی ام می گذرند تا ناف تا قوزک پا
رفتن بر ماسه ها را می نویسم

می نویسم مانتوی آبی ام از رفتن شان سیاه زد
حاال به خط شده اند

مورچه ها
مورچه های پارسال
مورچه های امسال
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درباره شاعر:
پزشــک  و  مترجــم  فــادی جــوده، شــاعر، 
تگــزاس  آســتین  در  فلســطینی-آمریكایی، 
عربســتان  و  لیبــی  در  آمــد،  دنیــا  بــه 
تحصیــل  بــرای  و  شــد،  بــزرگ  ســعودی 
پزشــكی  کالــج  از  برگشــت.  آمریــكا  بــه 
در  اکنــون  و  گرفــت،  مــدرک  هوســتون 
او  می کنــد.  کار  و  زندگــی  شــهر  همــان 
ــت. ــرز اس ــدون م ــكان ب ــازمان پزش ــو س عض

جــوده در ســال 2٠٠7 جایــزه شــاعران جــوان 
در  زمیــن  کتابــش،  اولیــن  بــرای  را  یِیــل 
ــن  ــر شــیروانی، دریافــت کــرد. دومی ــاق زی ات
ــال  ــن در س ــوان روش ــا عن ــعرش ب ــاب ش کت
2٠13 منتشــر شــد. یــک کتــاب الكترونیكــی 
ســال  همــان  در  تكســتو  عنــوان  بــا  هــم 
منتشــر کــرد کــه شــامل شــعرهایی اســت 
کــه بــا موبایــل نوشــته شــده و هــر کــدام 
جدیدتریــن  اســت.  کاراکتــر   16٠ دقیقــا 
ــار  ــت هایی در انتظ ــعرش، پانوش ــه ش مجموع
محــو شــدن، در ســال 2٠18 منتشــر شــد.

درویــش،  محمــود  از  شــعر  کتــاب  دو  او 
ــی  ــه انگلیس ــز ب ــطینی، نی ــته فلس ــاعر برجس ش
کــه   )2٠٠7( پروانــه  بــار  کــرده:  ترجمــه 

ــال 2٠٠8  ــن در س ــی پ ــزه ادب ــت جای فینالیس
شــد، و همچنیــن اگــر کســی دیگــر بــودم 
غســان  شــعرهای  از  او  ترجمــه ی   .)2٠1٠(
پرنــده ی  یــک  مثــل  کتــاب  در  زقطــان 
نیــز   )2٠13( می کنــد  دنبالــم  گاهــی 
شــد. گریفیــن  بین المللــی  جایــزه  برنــده 

بــا تاثیــر واضحــی کــه جــوده از محمــود 
درویــش و رینــر ماریــا ریلكــه می گیــرد، 
معمــوال  روایت گونــه اش  شــعرهای 
و  تقــال  ایمــان،  چــون  درون مایه هایــی 
عرضــه  عجیبــی  وضــوح  بــا  را  هویــت 
را  جان مایــه اش  جــوده  شــعر  می کنــد. 
و  می گیــرد،  شــدید  زاویه هــای  تغییــر  از 
بــه  را  پذیرفته شــده  دیدگاه هــای  همــواره 
ــه  ــه در ادام ــعری ک ــه ش ــد. س ــش می طلب چال
خوبــی  نماینده هــای  احتمــاال  می آیــد، 
اوســت. شــعری  ســبک  و  دیــدگاه  بــرای 

 من به دشمنانم 
 عشق می ورزم

| فادی جوده )متولد 1971(
Fady Joudah
کارگاه ترجمه | مسعود غفوری
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Mimesis

My daughter
wouldn‘t hurt a spider  
That had nested
Between her bicycle handles
For two weeks
She waited
Until it left of its own accord

If you tear down the web I said
It will simply know
This isn‘t a place to call home
And you‘d get to go biking

She said that‘s how others
Become refugees isn‘t it?

وانمایی

دخترم
         آزار نمی دهد عنكبوتی را

که تار تنیده
بین فرمان دوچرخه اش

دو هفته 
منتظر ماند

تا به میل خودش رفت

گفتم اگر تار را پاره کنی
به سادگی می فهمد

اینجا نمی تواند خانه اش باشد
و می توانی بروی دوچرخه سواری

گفت همین طوری است
که دیگران آواره می شوند

      مگر نه؟
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درباره ترجمه:
درون مایــه ی شــعر همــان چیــزی اســت کــه از 
ــی رود:  ــه ی جــوده انتظــار م ــا تجرب شــاعری ب
بی وطنــی، اهمیــت همــدردی، معصومیــت. 
امــا شــعر بــا تمــام ســادگی اش، هــم در لحــن 
ــم  ــرای مترج ــات ب ــی کلم ــم در معادل یاب و ه
دردسرســاز اســت. ایــن دردســر از همــان 
 mimesis :عنــوان شــعر شــروع می شــود
بــار  ادبــی  نقــد  در  کــه  اســت  کلمــه ای 
معنایــی زیــادی بــه خــود گرفتــه اســت، و هــر 
ــی  ــود، معنای ــه می ش ــد  ترجم ــه  تقلی ــد ب چن
فراتــر از imitation دارد. بایــد مقادیــری 
بازآفرینــی،  معانــِی  و  قــدرت،  فلســفه ی 
نســخه برداری یــا وانمایــی را هــم بــه ایــن 
ــن  ــر، ای ــه ی آخ ــرد. در لحظ ــه ک ــد اضاف تقلی
تقلیــد کــردم. را جایگزیــن  معــادل آخــر 

کلمــه refugee را هــم معمــوال بــه  پناهنده  
شــعر  ایــن  در  کــه  می کننــد،  ترجمــه 
اصــال جــا نمی افتــد. ایــن کلمــه معناهــای 
دارد،  معنایــی  دایــره  همیــن  در  دیگــری 
ــن  ــدام از ای ــراری. هیچك ــا ف ــر ی ــل مهاج مث
نیافتــم. از  آواره   مناســب تر  را  معادل هــا 

لحــن محــاوره ای شــعر هــم باعــث شــد ترجمه 
شــعر کمــی آزادتــر صــورت بگیــرد. چندیــن 
ــی  ــش نهای ــن ویرای ــا ای ــه را ت ــطر از ترجم س
چنــد بــار عــوض کــردم، از جملــه ســطر دوم، 
ــی آزارد   ــن  نم ــد  جایگزی ــه  آزار نمی ده ک
شــد. ســطر  اینجــا نمی توانــد خانــه اش باشــد  
هــم جایگزیــن ایــن دو جملــه شــد:  ایــن 
جایــی نیســت کــه خانــه بنامــدش / بخوانــدش  
ــه  ــد ، ک ــه اش بدان ــد خان ــا را نمی توان و  اینج
بــا ایــن کــه ترجمــه تحت اللفظــی خوبــی 
ندارنــد. محــاوره ای  لحــن  ولــی  هســتند، 
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Plethora

 You‘re right about the praise I dish
your way
 jail‘s the comeuppance of a liar
poet

 My only want is your content and
if I hold
 another want may I never be
granted it

 Each full moon is born of a
crescent
yet what‘s a full moon got

Vitiligo
 and the morning sees me with
eyes of dew

a fever that breaks out
on your integument

On your skin exanthem
is a pasture of anemones

Because you‘re one of them
I love my enemies

افراط

درست می گویی درباره ی ستایشی که بر 
سفره ات می گذارم

سزای شاعر دروغگو زندان است

تنها خواست من خوشنودی توست و
اگر خواست دیگری داشته باشم آرزو 

می کنم اجابت نشود

هر ماه کامل از یک هالل زاییده می شود
اما ماه کامل مگر چه دارد؟

لک وپیس
و صبح من را با چشمان ژاله می نگرد

تبی که می شكفد
بر جلدت

بر پوستت، جوش ها
مرغزاری از شقایق نعمان است

چون تو یكی از آنهایی
من به دشمنانم عشق می ورزم
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درباره ی ترجمه:
در خوانــش غالــب مــن، ایــن یــک شــعر 
کنایــه  ســنت  اســت.  نیــش دار  عاشــقانه ی 
ــود  ــعر وج ــاز در ش ــوق از دیرب ــه معش زدن ب
ــتفاده از  ــا اس ــوده آن را ب ــت، و ج ــته اس داش
اصطالحــات پزشــكی بــه ســطح جدیــدی 
می کشــاند. در جســتجو بــرای معــادل فارســِی 
کلماتی چون vitiligo و integument و 
exanthem بــه ایــن ســوال فكــر می کــردم 
ــه  ــات را ب ــن کلم ــاعری ای ــه ش ــر چ ــه آخ ک
شــعر دعــوت می کنــد؛ کــه یــادم آمــد فــادی 
جــوده پزشــک اســت! ایــن دیدگاهــی اســت 
کــه بــر اســاس آن، شــعر را ترجمــه کــرده ام.

امــا چــرا صحبــت کــردن از خوانــش مترجــم 
مهــم اســت؟ ایــن ســوالی جــدی و همیشــگی 
ــش داد.  ــادگی جواب ــه س ــوان ب ــت و نمی ت اس
ــده  ــک خوانن ــاید ی ــه ش ــن ک ــه ای ــا خالص ام
از  را  شــعر  بتوانــد  کاربلدتــر  مترجــم  و 
دیدگاه هــای متفاوتــی بخوانــد و در نتیجــه، 
ان را متفــاوت ترجمــه کنــد. خواننــده ی شــعِر 
ترجمــه همیشــه پیــرِو خوانــِش مترجــم اســت.

دردســر مترجــم در مــورد ایــن شــعر هــم 
می شــود:  شــروع  شــعر  عنــوان  همــان  از 
plethora اعــالم می کنــد کــه بــا شــعر 
پیچیــده ای طرفیــم. ایــن کلمــه را می تــوان بــه 
کثــرت و فزونــی هم ترجمــه کرد، امــا  افراط  
بــا درون مایــه ی شــعر هماهنگ تــر اســت. 
ــنایی زدایی  ــک آش ــاوی ی ــم ح ــطر اول ه س
تصمیــم  کــه  اســت   dish کلمــه ی  از 
ــر  ــا و تغیی ــه معن ــت دادن ب ــا ارجحی ــم ب گرفت
ســاخت جملــه، آن را بــه فارســی بیــاورم.

زبــان محــاوره ای ابتــدای شــعر نیــز خیلــی زود 
ــات  ــمت اصطالح ــه س ــی ب ــكلی افراط ــه ش ب
]زمخــت[ پزشــكی می لغــزد. امــا مســاله ای کــه 
ــن اصطالحــات  ــن اســت: ای ــد ای ــش می آی پی

کم بســامدترند  و  زمخت تــر  انگلیســی  در 
تــا در فارســی. مثــال  لک وپیــس  در نظــر 
امــا  اســت،  عامیانــه  فارســی  خواننــده ی 
انگلیســی،  خواننــده ی  نظــر  در   vitiligo
ــد  عجیــب. دانشــجوهای پزشــكی عالقــه دارن
از  کــه  شــكل  همــان  بــه  را  اصطالحــات 
)یعنــی  کننــد  اســتفاده  می آیــد  انگلیســی 
همیــن کلمــه ویتیلیگــو را میــان صحبتشــان 
خوبــی  فــرار  راه  ایــن  امــا  می پراننــد( 
ــه ی  ــاید کلم ــت. ش ــعر نیس ــم ش ــرای مترج ب
ــی  ــم در فارس ــری ه ــر و زمخت ت تخصصی ت
داشــته  وجــود  مثــال  لک وپیــس   بــرای 
باشــد، کــه متاســفانه مــن از آن بی خبــرم. 
و در نهایــت، شــما کــدام ترجمــه را بــرای 
شــعر  آخــر  همه فهــم  و  ســاده  جملــه ی 
ــن دشــمنانم را دوســت  ــد:  م انتخــاب می کنی
بــه دشــمنانم عشــق دارم ؛  یــا  مــن  دارم ؛ 
مــی ورزم ؟ عشــق  دشــمنانم  بــه  یــا  مــن 
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Sleeping Trees

 Between what should and what
should not be
 Everything is liable to explode.
Many times
 I was told who has no land has no
sea. My father
 Learned to fly in a dream. This is
the story
 Of a sycamore tree he used to
climb
When he was young to watch
the rain 
 
 Sometimes it rained so hard it
hurt. Like being
 Beaten with sticks. Then the mud
would run red
 
 My brother believed bad dreams
could kill
A man in his sleep, he insisted
 We wake my father from his
muffled screams
 On the night of the day he took us
to see his village
 No longer his village he found his
tree amputated
Between one falling and the next
 
 There‘s a weightless state. There
was a woman
 Who loved me. Asked me how to
say tree
 In Arabic. I didn‘t tell her. She was
sad. I didn‘t understand
 When she left. I saw a man in my

sleep three times. A man I knew
 Could turn anyone into one-half
reptile
 I was immune. I thought I was. I
was terrified of being
 
 The only one left. When we
woke my father
 He was running away from
soldiers. Now
 He doesn‘t remember that
night. He laughs
 About another sleep, he raised
his arms to strike a king
And tried not to stop. He flew
 But mother woke him and held
him for an hour
 
 Or half an hour, or as long as it
takes a migration inward
Maybe if I had just said it
 Shejerah, she would‘ve
remembered me longer. Maybe
 I don‘t know much about
dreams
 But my mother taught me the
law of omen. The dead
 Know about the dying and
sometimes
 Catch them in sleep like the
sycamore tree
My father used to climb
 
 When he was young to watch
the rain stream
And he would gently swing
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درختان در خواب

بین آنچه باید و آنچه نباید باشد
همه چیز در معرض انفجار است. بارها

به من گفته اند کسي که زمین ندارد، دریا 
ندارد. پدرم

یاد گرفته در خواب پرواز کند. این 
قصه ایست

از یک درخت انجیر مصری که او عادت 
داشت از آن باال برود

وقتی جوان بود، تا باران را تماشا کند.

گاه باران آنقدر تند می زد که دردش 
می گرفت. 

مثل کتک خوردن با چماق.
و بعد ِگل به سرخی می رفت.

برادرم باور داشت رویاهای بد
می توانند مردان را در خواب بكشند

اصرار داشت پدرم را از فریادهای خفه اش 
بیدار کنیم

شِب آن روزی که ما را به دیدن روستایش 
برد.

روستایش دیگر نبود و او درختش را بریده 
دید.

بین یک سقوط و دیگری

حالتی است از بی وزنی. زنی بود
که دوستم داشت. از من پرسید چطور بگوید 

درخت
به زبان عربی. به او نگفتم. ناراحت شد. 

درک نمی کردم.

وقتی رفت. من مردی را سه بار در خواب 
دیدم. مردی که می دانستم

می تواند هر کسی را به یک نیمه خزنده تبدیل 
کند. 

من ایمن بودم. فكر می کردم هستم. 
وحشت زده بودم 

از اینكه تنها بازمانده باشم. وقتی پدرم را 
بیدار کردیم

او از سربازها فرار می کرد. حاال
آن شب را به خاطر نمی آورد. او می خندد

به رویایی دیگر، که دستش را برای زدن یک 
شاه بلند کرد

و سعی نكرد متوقفش کند. پرواز کرد
اما مادر بیدارش کرد و او را ساعتی در 

آغوش گرفت،

یا نیم ساعت، یا هرقدر که یک مهاجرت به 
درون طول می کشد.

شاید اگر کلمه را گفته بودم.
شجره، او زمان بیشتری مرا به خاطر می آورد. 

شاید
من از رویاها چیز زیادی نمی دانم

اما مادرم قانون طالع را به من یاد داد. مردگان
از آنها که در حال مرگند خبر دارند و گاهی

آنها را در خواب می گیرند، مثل آن انجیر 
مصری

که پدرم عادت داشت از آن باال برود

وقتی جوان بود، تا جوی باران را تماشا کند،
و آرام تاب بخورد.
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درباره ترجمه:
عجیــب نیســت اگــر بحــث دربــاره ی ترجمــه 
شــعر همیشــه بــا اســم شــعر شــروع شــود. 
ــه شــعر و یكــی از  ــی ورود ب ــد اصل اســم کلی
پربارتریــن کلمــات شــعر اســت. در مــورد 
ایــن شــعر هــم بــه راحتــی می تــوان دیــد 
زبــان،  زمــان،  درون مایه هــای  چگونــه 
رویــش  و  خانــواده  مــرگ،  ســرزمین، 
و  درخــت  شــعر،  عنــوان  کلمــه ی  دو  بــا 
ــرار  ــاط معنایــی و ســاختاری برق خــواب، ارتب
می کننــد. بــه قــول فــادی جــوده،  ســزای 
ــدان اســت.  ــه جــای شــاعر[ زن ــد ]ب مترجــم ب

می شــد  را   Sleeping Trees
ــر  ــرد )ب ــه ک ــم ترجم ــه  ه ــان خفت ــه  درخت ب
دالیلــی  بــه  امــا  خفتــه (.  ســبیل  زیبــای 
کــه کوتــاه شــرح دادم، ترجیــح دادم روی 
ــه ی  ــدازه ی کلم ــه ان ــم ب ــواب ه ــه ی خ کلم
درخــت تاکیــد کنــم. ایــن شــد کــه  درختــان 
ــک  ــاید ی ــردم. ش ــاب ک ــواب  را انتخ در خ
ــم  ــه اس ــن راه ب ــم از ای ــر ه ــی دیگ ــد معنای بع
ــی کــه در خــواب  شــعر اضافــه شــود: درختان
ــد،  ــن بعــد جدی ــم ای ــم. تصــور نمی کن می بینی
کنــد. ایجــاد  اشــكال  شــعر  خوانــش  در 

ــان  ــر زب ــعرهای دیگ ــه ش ــبت ب ــعر نس ــن ش ای
همیــن  اســت.  بلندتــر  و  دارد  ســاده تری 
ــه دو  ــث را ب ــه بح ــت ک ــی اس ــت کاف دو عل
ــه اول  ــم. کلم ــدود کن ــدی مح ــه ی کلی کلم
ــی  ــی در انگلیس ــی مختلف ــه معان ــت ک fly اس
ــا دو  ــم ب ــت ک ــم دس ــعر ه ــن ش دارد و در ای
معنایــش ایهــام ایجــاد می کنــد: پــرواز کــردن 
را  چهــارم  و  ســوم  ســطر  کــردن.  فــرار  و 
می شــد بــه دو صــورت ترجمــه کــرد:  پــدرم 

کنــد   پــرواز  خــواب  در  گرفتــه  یــاد   /
یــا  پــدرم / یــاد گرفتــه در خــواب فــرار کنــد . 
ــر در  ــطر یكی مانده به آخ ــاله در س ــن مس همی
بنــد پنجــم هــم تكــرار می شــود. چــون در 
مواجهــه ی اول بــا ایــن کلمــه، تصویــر پــرواز 
ــرار  ــورد تك ــد، در م ــن می آی ــه ذه ــردن ب ک
آن هــم از همــان تصویــر اســتفاده کــردم.
اســتفاده از یــک صفــت و حــرف تعریــف 
the بــه جــای یــک اســم جمــع در انگلیســی 
بنــد ششــم، در خوانــش  رایــج اســت. در 
ــده  ــتفاده ش ــاختار اس ــن س ــار از ای ــن، دو ب م
 The dead / Know about اســت: 
بــا  می تــوان  را  اول  کلمــه   .the dying
ترجمــه  بــه  مــردگان   بیشــتری  اطمینــان 
 ،the dying ،کــرد، امــا بــرای کلمــه ی دوم
ــور  ــردم و مجب ــدا نك ــتقیمی پی ــالح مس اصط
عبــارت  آنهــا  صــورت  بــه  را  آن  شــدم 
کنــم.  ترجمــه  مرگنــد   حــال  در  کــه 
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ویـژه  نـــــــامه

   فرهنگ مردم

طرح • ایده • پرونده
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تصویری انتزاعی 
ا ز شعر  حسین قلی مردی که لب نداشت  

 سرورده احمد شاملو
طراحی: الهام رحمانیان

) فوق لیسانس طراحی پارچه و هنر نساجی 
دانشگاه ملی هنر بخارست( 
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ــردم  ــگ م ــص فرهن ــناس و متخص ــیرازی )13٠٠-1372( ادب ش ــوی ش ــم انج ــید ابوالقاس س
اســناد  و  مــدارک  گــردآوری  عرصــۀ  در  شــخصیت ها  برجســته ترین  از  یكــی  ایــران، 
ــۀ فرهنــگ  ــام وی از  گنجین ــه آداب و رســوم و روایــات ملــی محســوب می شــود. ن ــوط ب مرب
مــردم ایــران  کــه او در طــول چندیــن ده ســال از زندگــی پربرکتــش بــه پایه گــذاری 
بــه شایســتگی تمــام از عهــدۀ آن برآمــد، جدایی ناپذیــر اســت. آن همــت گماشــت و 
تحصیــل  از  پــس  گشــود.  جهــان  بــه  دیــده  بافرهنــگ  و  روحانــی  خانــواده ای  در  او 
تهــران  دانشــگاه  در  سیاســی  علــوم  رشــتۀ  در  خــود  مطالعــات  بــه  شــیراز  در  مقدماتــی 
ــرد. ــدا ک ــنایی پی ــی آش ــگ اروپای ــا فرهن ــا ب ــد و در آنج ــو ش ــپار ژن ــگاه رهس ــه داد، آن ادام
کالســیک  شــعر  از  آثــاری  انتشــار  بــه   1337    1356 ســال های  میــان  در  انجــوی 
شــمس  )مكتــب  تبریــزی  شــمس  دیــوان  از  شــعر  منتخــب  دو  بــود.  ســرگرم  فارســی 
اوســت. مالحظــۀ  قابــل  آثــار  از   )1356 غــزل،  )ســفینۀ  غــزل  و   )1337 ســال  بــه 
انجــوی در چهــل ســالگی تصمیــم گرفــت بــه گــردآوری اســناد و حفــظ و نگهــداری 
ــور  ــن منظ ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه او ب ــی ک ــردازد. راه ــردم بپ ــگ م ــراث فرهن ــات و می روای
فراگیــر  رســانۀ  ایــن  رادیــو    از  اســتفاده  بــا  وی  اســت:  توجــه  شــایان  کــرد،  اختیــار 
پیــدا  دسترســی  کشــور  زوایــای  و  اطــراف   همــۀ  بــه  توانســت  دوست داشــتنی    و 
کــرد. تأســیس  اکنــاف،  از  ارســال  مطالــب  و  مــواد  دریافــت  بــرای  مرکــزی  و  کنــد 
در  روایــات  و  اســناد  ایــن  از  اســتفاده  در  انجــوی  روش 
بــود. مراســالت  ایــن  از  روشــمند  و  دقیــق  اســتفادۀ  رادیــو، 
از ســال 1341 بــه بعــد، برنامــۀ انجــوی هــر چهارشــنبه شــب ســاعت نـُـه پخــش می شــد و تقریبــاً 
ــاس و  ــام  احس ــا ن ــۀ او ب ــتین، برنام ــال های نخس ــت. در س ــه داش ــال ادام ــت س ــدت بیس ــه م ب
ــام  ــردم  ن ــرات مكــرر، ســرانجام  ســفینه فرهنــگ م ــس از تغیی ــا پ اندیشــه  پخــش می شــد، ام
گرفــت. ایــن برنامــه تــا بهــار ســال 1358 دوام داشــت و آن وقــت بــود که انجوی بازنشســته شــد.

مجموعــه ای  بــا  متعهــد  فــردی  و  توانــا  فوق العــاده  بــود  ســازماندهی  انجــوی 
می پنداشــتند  کــه  را  روشــنفكرانی  نگرانــی  و  شــک  او  نــادر،  قابلیت هــای  از 
بــرد. بیــن  از  اســت،  منســوخ  کاری  عــوام  فرهنگــی  میــراث  بــه  جــدی  پرداختــن 
از  پــس  ســالگی،  هفتــادودو  ســن  در  شــیرازی  انجــوی  ابوالقاســم  ســید  عاقبــت 
 1372 شــهریور  بیست وششــم  در  بیمــاری،  طوالنــی  دورۀ  یــک  کــردن  ســپری 
فروبســت. جهــان  از  چشــم  تهــران  در  میــالدی   1993 ســپتامبر  هفدهــم  بــا  مطابــق 

 یادی از 
ی انجوی شریاز ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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  گفت و گو با 
 سید احمد وکیلیان     
ادان   | عیل عظمیی نرژ

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم

   بر شما! بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم . 
ــد  ــاب کردی ــرا انتخ ــه م ــحالم ک ــی خوش ــید . خیل ــق باش ــه موف ــاءاهلل ک ــم . ان ش ــالم علیك س
ــم  ــدوارم بتوان ــد و امی ــن گفتی ــرای م ــم ب ــته اش نباش ــاید شایس ــن ش ــه م ــوان رو ک ــن عن و ای
بــرای خواننــدگان قابــل قبــول و مفیــد باشــد  نكاتــی رو خدمتتــون عــرض بكنــم کــه 

 .
اســتاد، تــا آنجایــی کــه اطــالع دارم شــما در ســال 1326 در شــریاز متولــد شــدید. دوســت دارم بــه 
عنــوان نخســتن پرســش از شــما برپســم کــه از چــه زمانــی شــما عالقــه منــد شــدید بــه حــوزه 

فرهنــگ و ادب ایران زمــن ؟ 

عــرض شــود تــا آنجــا کــه یادمــه، مــن در یــک خانــواده فرهنگــی متولــد شــدم. یكــی از افــراد 
ــود و  ــن ب ــدر م ــرعمه پ ــیرازی، پس ــوی ش ــم انج ــید ابوالقاس ــتاد س ــی، اس ــوادۀ فرهنگ ــن خان ای
ــم  ــد می رفت ــن بای ــه م ــی ک ــه زمان ــود ک ــن ب ــربازی، ای ــه آوردم در دوران س ــی ک ــن شانس م
خدمــت، تعــداد ســربازان از حــد معمــول بیشــتر شــد و اینهــا را گفتنــد مــی فرســتیم بــه تهــران 
و از همــان 2٠ ســالگی آمــدم بــه تهــران. حــاال ســرگردان کــه چــه بكنــم چــه نكنــم، همینطــور 
ــذار مــن یــک کمــی  ــدرم گفــت کــه حــاال ب ــدرم. پ ــه پ ــودم و تلفــن زدم ب در خــودم غــرق ب
فكــر بكنــم ببینــم چیــكار میشــه کــرد . فــردا بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت چــرا نمیــری نــزد 
فخامــت ؟ حــاال  فخامــت ، جنــاب اســتاد انجــوی شــیرازی بــود کــه تــو خونــه اســمش ایــن بــود. 
ــه رادیــو، اونجــا ایشــون رو دیــدار کــردم و وقتــی گفتــم مــن کــی هســتم، خیلــی  مــن رفتــم ب
خوشــحال شــد و مــرا در آغــوش گرفــت و گفــت کــه  پــدرت همبــازی مــن بــود در کودکــی  .

ــار و  ــه رو و آث ــاق روب ــین ات ــرو بش ــت: ب ــی. گف ــم: هیچ ــی؟ گفت ــكار می کن ــت: چی ــد گف بع
نامه هایــی کــه میــاد بــرای مرکــز فرهنــگ مــردم، اینــارو طبقه بنــدی بكن. آقــای انجوی شــبهای 
سه شــنبه بــرای مــردم حــرف مــی زد راجــع بــه ایــران، راجــع بــه حفــظ و نگهــداری میــراث و 
تاریــخ ایــران؛ از تمــام شــهرها صحبــت      می کــرد. چندی نگذشــت که 3٠٠٠ همــكار داوطلب 
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ــا ــود کــه م ــاد ب ــرای مــا مطلــب می فرســتادند. آن قــدر مطلــب زی ــار خودشــون ب از شــهر و دی
  نمی دونستیم چیكار بكنیم. هنوز که هنوزه بسیاری از دست نوشته ها و مطالبی که در رادیو و 

تلویزیون وجود داره، آرشیو استاد انجویه
 .

قبــل از اینکــه خدمــت اســتاد انجــوی بریــد، تحصیــالت دانشــگاهی را آغــاز کــرده بودیــد، یــا 
بعدهــا ایــن اتفــاق افتــاد؟ 

قبــاًل شــروع کــرده بــودم در رشــته زبــان انگلیســی. خــب، پیــش از اینكــه خدمــت آقــای انجــوی 
بــرم، اصــاًل نمــی دونســتم فرهنــگ مــردم چــی هســت! وقتــی آقــای انجــوی دید بــه ایــن صورته، 
بــه مــن گفــت کــه شــما تحصیالتتــون رو ادامــه بدیــد تــا یــه حــدی و بعــد هــم بیایدهمینجــا! زبان 
انگلیســی هــم اگــر باشــه اشــكال نــداره، مــا الزم داریــم. بنابرایــن لیســانس گرفتــم و در همــان 
مرکــز فرهنــگ شــروع کــردم بــه کار. و حتــی خیلــی شــبها تــا پاســی از شــب مشــغول بودیــم. 
تــا اونجــا کــه اطــالع دارم قبــل از اینكــه شــما فعالیــت خودتــون رو در عرصــه فرهنــگ 
مــردم در خدمــت اســتاد انجــوی آغــاز کنیــن، آقــای نصــراهلل یگانــه بــه عنــوان یكــی 
از دســتیاران ایشــان فعالیــت خودشــون رو آغــاز کــرده بــودن و پــس از ایشــون آقــای 
یگانــه، آقــای ظریفیــان و آقــای حســین پناهیــان هــم دســتیار شــادروان انجــوی بــودن.

 
در رابطــه بــا فعالیت هــای ایــن دوســتان و خــود شــما و اینکــه تقســیم کار در آن زمــان چگونــه 

انجــام مــی گرفــت، اگــه امــکان داره توضیــح بفرماییــد . 
ببینیــد، همانطــور کــه عــرض کــردم، مــا مطالــب زیــادی از مــردم دریافــت می کردیــم و یــک 
نفــر و دو نفــر واقعــاً نمی تونســت ایــن کار رو انجــام بــده. چنــد مــاه قبــل از مــن، آقــای پناهیــان 
و ظریفیــان اومــدن اونجــا و بعــد از اونــا مــن بــه گــروه اضافــه شــدم. یــک خاطــره ای هــم براتون 
ــن  ــد ای ــان گفتن ــه پناهی ــای انجــوی ب ــم اونجــا، آق ــی رفت ــن وقت ــان کــه: م ــای پناهی بگــم از آق
مطالبــی کــه انبــار شــده، بیــار بگــذار پهلــوی آقــای وکیلیــان. ایشــون آورد و بــه مــن گفــت فقــط 
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بخــون و بــاالی ســر هــر مطلــب بنویــس کــه موضوعــش چیــه، 
تــا اینكــه آشــنا بشــی بــا ایــن مســائل. آقــای پناهیــان کــه ایــن 
مطالــب رو بــرده بــود خونــه، چنــد خــروار بــود. منــم از روی 
مثــاًل جوان مــردی هیچــی نمی گفتــم بــه آقــای انجــوی. بعــد 
ــی؟  ــد کار می کن ــرا ُکن ــما چ ــرا ش ــا چ ــت: آق ــره گف باالخ
مشــكلی؟  چــه  گفــت  هســت.  مشــكلی  یــه  آقــا  گفتــم 
گفتــم: آقــای پناهیــان چنــد ســاله ایــن مطالــب رو جمــع کرده، 
حــاال همــه رو آورده ریختــه ســِر مــن . مــن باید درســت بخونم 
و باالخــره اشــتباه هــم نكنــم. آقــا انجــوی خنــده اش گرفــت و 
بعــد تقســیم کار شــد و مــا هــم بــا قــدرت کار رو ادامــه دادیــم .

  
تقســیم کارتــون بــه چــه صــورت بــود؟ آیــا بــه لحــاظ موضوعــی 
تقســیم کار صــورت می گرفــت یــا اینکــه در هــر موضوعــی کار 

می کردیــد و مهــم، طبقــه بنــدی آنهــا بــود؟
ببینیــد، آقــای انجــوی هــر سه شــنبه شــب کــه صحبــت 
می کــرد، می گفــت: خــب  حــاال دوســتان ایــن برنامــه ای کــه 
اینهــا رو در شــهر و بــالد خودتون اگر هســت برای ما بفرســتید؛ 
شــبیه اینهــا هــر چیــزی هســت. مثــاًل راجــع بــه چشــم زخــم کــه 
ــرای مــا مطلــب  ایشــان مطالبــی می گفــت، از  تمــام شــهرها ب
ــی داشــتند کــه  ــب باهــم تفاوت های ــن مطال ــد. حــاال ای می آم
ــاه، هــزاران مطلــب  ــم. هرم ــا رو دســته-بندی می کردی ــا اون م
از اقصــی نقــاط کشــور بــرای آقــای انجــوی فرســتاده می شــد .

یکــی از موضوعاتــی کــه در آن زمــان در راســتای فعالیت هــای 
ــوم  ــا آداب و رس ــه ب ــد، در رابط ــام ش ــردم انج ــگ م ــز فرهن مرک
مــاه مبــارک رمضــان بــود کــه فکــر کنــم در ســال 135۰ فراخوانــی 
داده شــد کــه مــردم مناطــق مختلــف ایــران مطالبــی را در ایــن 
رابطــه بفرســتند. در این بــاره توضیحاتــی بفرماییــد. ایــن را از 
ایــن جهــت پرســیدم کــه شــما خودتــون ســال ها بعــد کتابــی 
ی  مقــدار خواســتم  مــی  کردیــد.  تدویــن  زمینــه  همــن  در  را 
در رابطــه بــا تنــوع آداب و رســوم در مــاه مبــارک رمضــان در 

مناطــق مختلــف صحبــت بفرماییــد.
بحــث بســیار زیبایــی اســت. آقــای انجــوی بــه مــا گفتنــد کــه 
شــما هــم شــروع کنیــد بــه کارکــردن و تدویــن ایــن مطالــب. 
ــز  ــی متمرک ــان خیل ــا، روی رمض ــن موضوع ه ــوی ای ــن ت م
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شــدم؛ چــون  آیین هــای شــرعی و عرفــی زیــادی داشــت 
کــه خیلــی قابــل توجــه بــود. مــن پرونــده مــاه مبــارک رمضــان 
ــاه  ــن م ــورد ای ــه در م ــی ک ــم و آیین های ــت گرفت رو در دس
ــه  ــن نمون ــاال م ــردم. ح ــته بندی ک ــود، دس ــان ب ــارک رمض مب
ــی  ــر زمان ــود. االن و ه ــی ب ــه چ ــم ک ــن کار رو میگ ای از ای
وقــت روزه داری رو  بایــد دقیقــاً بدونیــم کــه روزه باطــل نشــه. 
در اونموقــع کســی نبــوده، یــا خریــد رادیــو بــرای همــه امــكان 
ــک  ــروب گنجش ــه غ ــی ک ــن: وقت ــن می گفت ــته. بنابرای نداش
هــا جیــک جیــک مــی کنــن و میــرن بــه لونشــون، ایــن موقــع 
ــاًل  ــری مث ــد مت ــه ی چن ــوع دیگــرش در یــک فاصل افطــاره . ن
ــود. اگــر نزدیــک غــروب  ــه دیــوار کاهگلــی ب نــگاه کــردن ب
ســختی         بــه  رو  کاهگلــی  دیــوار  ایــن  می کردیــد،  نــگاه 
می تونســتیم ببینیــم. پــس می گفتــن موقــع افطــاره . ســحر 
ــه  ــد و اگ ــوم می ش ــب تم ــی ش ــه تاریك ــود؛ دیگ ــس ب برعك
همــون دیــوار رو روشــن می دیــدن، می گفتــن وقــت ســحره. 
طبیعت کاماًل از هر رادیو و تلویزیونی در وقت شناسی دقیقتره 
. به شرط اینكه کاربلدهای آن زمان باشن و وقت رو تشخیص 

بدن.

کــه  پــس در واقــع میشــه گفــت کــه جرقه هــای اولیــه کتابــی 
در  عنــوان  رمضــان  تحــت  انقــالب  از  پــس  دوران  در  بعدهــا 
ی و تألیــف شــد، در همــان زمــان   در  فرهنــگ مــردم  گــردآور
ثمــرة  واقــع  در  کتــاب  ایــن  و  شــد  زده  شــما  بــرای  دهــة5۰ 
فعالیــت هــای شــما در مرکــز فرهنــگ مــردم در همــان دهــه 

درســته؟  اســت. 
بلــه، کامــاًل.  چندیــن ســال هــم در مــاه مبــارک رمضــان چنــد 
ســال از مــن دعــوت می کردنــد کــه در رادیــو تلویزیــون 
ــت  ــحر صحب ــار و س ــان و افط ــارک رمض ــاه مب ــه م ــع ب راج
بكنــم. البتــه مــا آمدیــم آن کتــاب را در شــمارگان بســیار 
باالیــی چــاپ کردیــم کــه در اختیــار خیلی هــا قــرار گرفــت. 
بعدهــا وقتــی مــی گفتــن بیــا و صحبــت کــن، می گفتــم: ایــن 
کتــاب هســت خودتــون دیگــه انجــام بدیــد و برنامــه بســازید.

 
کــرد  رشوع  حــال،  هــر  بــه  زمــان  آن  در  مــردم  فرهنــگ  مرکــز 
بــه تدویــن و تألیــف کتاب هــای متنوعــی در زمینــه فرهنــگ 
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ی هــای نمایشــی بــود کــه در دو جلــد بــه طبــع  مــردم ایــران کــه برخــی از آنهــا مثــل همــن بــاز
رســید؛ کتــاب  جشــن ها و آداب و معتقــدات زمســتان  و نــزی کتــاب  تمثیــل و مثــل  . در رابطــه 
بــا تدویــن ایــن کتــاب هــا توضیحاتــی بفرماییــد کــه ایــن کتاب هــا بــه چــه صورتــی تدویــن شــدن؟ 
ــن  ی تدوی ــریاز ــوی ش ــتاد انج ــر اس ــر نظ ــود و زی ــف ب ــندگان مختل ــرک نویس ــول مش ــا محص آی
ی ایــن کتاب هــا؟  ی صــورت گرفتــه بــود در تالیــف و گــردآور می شــد یــا اینکــه در واقــع تقســیم کار
ــا  ــم آق ــم می گفتی ــات می رفتی ــی اوق ــود. بعض ــردآوری ب ــتر گ ــوی بیش ــای انج ــان آق در زم
ــر  ــاال اگ ــه. ح ــراب میش ــه خ ــد، کار عجل ــه نكنی ــن عجل ــاد؟ می گفت ــی می ــا ک ــن کتاب ه ای
ــر  ــدگان. بهت ــرای آین ــم ب ــاده بكنی ــه اش رو آم ــل زمین ــم، حداق ــاپ بكنی ــتیم چ ــم نتونس ــا ه م
از اینــه کــه کارهــا از بیــن بــرن. پــس بیشــتر مــا اون موقــع گــردآوری می کردیــم؛ امــا 
ــای  ــی  آق ــای ایران ــه ه ــه ی  قص ــاًل مجموع ــب مث ــن. و خ ــیار روش ــق و بس ــردآوری دقی گ
ــل  ــا بســیار قاب ــن کتاب ه ــود کــه انجــام شــد.  ای ــای شــگفت انگیزی ب انجــوی یكــی از کاره
توجــه بــود. مــن در اینجــا یــک اشــاره ای هــم بكنــم کــه یــک دوســت و پژوهشــگر آلمانــی 
ــا آقــای  ــام پروفســور اولریــش مارزولــف. داســتان تلخــی هســت آشــنایی ایشــان ب ــه ن داریــم ب
ــی  ــن م ــه م ــت ک ــی نوش ــی م ــود ـ نامه های ــناس ب ــه ایران ش ــف ـ ک ــای مارزول ــوی. آق انج
ــم چــكار  ــان ببینی ــا بی ــن آق ــای انجــوی گفــت کــه ای ــم. آق ــام اســتاد انجــوی را ببین خواهــم بی
ــان  ــه همزم ــفانه اون جلس ــه متأس ــم ک ــی بگذاری ــۀ مالقات ــود جلس ــرار ب ــن . ق ــوان بكن می خ
ــم  ــرادران گری ــه ب ــم ک ــرض کن ــون ع ــه ای خدمتت ــز دیگ ــوی. چی ــتاد انج ــوت اس ــا ف ــد ب ش
ــه  ــه دیگــری میگــه : یادت ــد یكــی ب ــد. بع ــی زدن ــدم م ــد روزی باهــم ق کــه قصــه شــناس بودن
ــتیم  ــی تونس ــر م ــود! اگ ــی ب ــای خوب ــه ه ــه قص ــت ؟ چ ــه می گف ــون قص ــون برام مادربزرگم
ــرادران  اینهــا رو گــردآوری بكنیــم و مانــدگار بكنیــم، جــال میشــه. از اون موقــع قصــه هــای ب
ــل توجــه شــد ــم و قاب ــان بحــث قصــه شناســی بســیار مه ــران و جه ــم چــاپ شــد و در ای گری

.
یکــی از کارهایــی کــه توســط شــما ویراســته شــد،  مشــدی گلــن خانــم  بــود. بیشــر توضیــح 

بدهیــد . 
البتــه قبــل از اینکــه وارد برخــی از جزئیــات و زوایــای ایــن کتــاب بشــیم، بذاریــد اشــاره ای بکنیــم 
یــخ ادبیــات رو،  بــه پیشــینة قصه پژوهــی در جهــان و بــه تبــع اون در ایــران؛ بــه ایــن کــه تار
یــخ فلســفه اســالمی رو بــه گونــه ای میشــه گفــت،  ی کــرد در ایــران و تار ادوارد بــراون  پایه گــذار
ی ُکربــن پیشــگامش بــود و همچنــن قصه پژوهــی کــه نســبش مریســه بــه افــرادی مثــل  هانــر
ی ماســه و کریســن آندرســن. دوســت دارم ایــن ســوال رو از شــما برپســم کــه بــا توجــه  هانــر
یــخ    قصه پژوهــی در ایــران؛ تفــاوت  بــه تحقیقــات و تتبعاتــی کــه انجــام دادیــد در رابطــه بــا تار

ریشــه ای کارهــای غربــی  بــا کارهایــی کــه بعدهــا انجــام شــد در چــه زمینه هایــی هســت؟ 
ببینیــد، بــرادران گریــن خیلــی اتفاقــی بــه ایــن نتیجــه رســیدن. ببینیــد، در تمــام دنیــا، در ایــران، 
آفریقــا، آمریــكا و ... همــه جــا قصــه وجــود داره. یادتــون میــاد کــه صبحــی  قصــه هــای ظهــر 
جمعــه  می گفــت خانــم عاطفــی هــر شــب بــرای بچــه ها قصــه می گفــت و.... یــک مســئله دیگه 
هــم براتــون بگــم خیلــی جالبــه : خانــم توتــه پاشــا ـ اهــل تاجیكســتان ـ یكــی از   قصه گوهــای 
بســیار خاصــی بــود کــه تصمیــم گرفــت بچــه هــا رو بــا قصــه ســرگرم بكنــه؛ بــه ایــن صــورت 
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ــه ای رو  ــروه، قص ــر گ ــرای ه ــرد و ب ــیم ک ــاص تقس ــای خ ــه گروه ه ــا رو ب ــه ه ــه بچ ــه ک ک
می گفــت کــه براشــون جــذاب باشــه. مثــاًل بــرای بچه هایــی کــه مدرســه می رفتــن، یــه داســتان 
ــی زد. ــر حــرف م ــن، راحت ت ــه مدرســه نمی رفت ــی کــه ب ــرای اونای ــت و ب ــخت تر می گف س

 
مــی رســیم بــه یکــی از کتاب هــای بــا اهمیــت در زمینــه قصــه هــای عامیانــه ایرانــی، یعنــی 
ی  کتــاب  قصــه هــای مشــدی گلــن خانــم . کتابــی کــه توســط پروفســور الــول ســاتن گــردآور
شــد و شــما بــه همــراه پروفســور مارزولــف و خانــم آذر امریحســینی در ویرایــش اون  نقــش 

داشــتن. 
چــه شــد کــه پروفســور ســاتن بــا مشــدی گلــن خانــم آشــنا شــد و روایــت قصــه هــای او رو 

ی کــرد؟  شــنید و بعدهــا اون رو تدویــن و جمــع-آور
ــان  ــی از کارشناس ــوان یك ــه عن ــاتن ب ــول س ــور ال ــالع دارم، پرفس ــن اط ــه م ــی ک ــا اونجای ت
ــران آشــنا شــد،  ــا فرهنــگ ای ــی ب ــران آمــد  کــه مهنــدس نفــت باشــه و فــالن. وقت ــه ای نفــت ب
ــا علــی  خیلــی قابــل توجهــش بــود. اینــو میگــم کــه میدونســت چــه بكنــه چــه نكنــه. ایشــون ب
ــک  ــرکالم ی ــی جواه ــه. عل ــنا میش ــود ـ آش ــاری ب ــن قاج ــی از متمولی ــه یك ــرکالم ـ ک جواه
ــاتن  ــول س ــال ال ــر ح ــه ه ــت. ب ــی گف ــه م ــاش قص ــرای بچه ه ــه ب ــش ک ــت  در منزل ــه داش دای
از طریــق علــی جواهــرکالم بــا مشــدی گلیــن خانــم آشــنا میشــه و وقتــی کــه قصه هــای 
ــازم بلــدی  ــم رو مــی شــنوه، واقعــاً شــیفته میشــه و میگــه از ایــن قصــه هــا ب مشــدی گلیــن خان
؟ میگــه هزارهــا، و تــا مدتــی کــه الــول ســاتن در ایــران بــود مرتــب مــی رفتــه و قصــه هــا رو 
ــف  ــت مارزول ــه دس ــار ب ــن آث ــا ای ــت. بعده ــا می-نوش ــرد و ی ــط می ک ــون ضب ــا گراماف ــا ب ی
ــه چــاپ مــی رســونه . ــم  ب ــه ایــن صــورت قصــه هــای  مشــدی گلیــن خان ــه و اینهــا رو ب میفت

 
ی از کســانی کــه میخــوان اطالعــات  ح بشــه بــرای مــن و بســیار ســوالی کــه اینجــا مــی تونــه مطــر
ی داشــته باشــند از شــیوه روایــی مشــدی گلــن خانــم اینــه کــه چقــدر از قصه هایــی  بیشــر
کــه ایشــان تعریــف می کــرد ، روایــت برگرفتــه از قصه هــای عامیانــه مــردم ایــران زمــن بــوده و 

چقــدر زاده تخیــل خــود ایشــان؟ 
ایــن رو مــا نمیتونیــم تعییــن بكنیــم. ایــن مشــدی گلیــن خانــم قصه هــای زیــادی بلــد 
بــوده، بــه مجالــس هــم کــه می رفتــه، شــبیه اونــارو می شــنیده و بــه اون اّولیــا چیزایــی 
اضافــه می شــده. ایــن بــه ایــن صــورت نیســت کــه بگیــم مشــدی گلیــن خانــم ایــن 
قصه هــا رو خــودش ســاخته و پرداختــه؛ باالخــره مشــدی گلیــن خانمــم در یــک جایــی 
بــوده در ایــران و در دوره قاجــار کــه قصــه و قصــه گویــی واقعــا تمــام ســطح ایــران رو 
ــد شــنیده باشــه و بگــه ــد. بای ــه بكن ــاد بشــینه و قصــه ســاخته و پرداخت ــود. کســی نمی ــه ب گرفت

 .
ی از قصه هایــی کــه روایــت  ح کــردم ایــن بــود کــه بســیار علــت اینکــه ایــن پرســش رو مطــر
شــده از مشــدی گلــن خانــم در ایــن کتــاب، بــه نظــر نمــی رســه کــه خیلــی قدیمــی باشــه. 
البتــه بعضیــاش مثــل داســتان کــّره دریایــی مشــخصه کــه برگرفتــه از فرهنــگ و اســطوره 
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ــی  ــاء ایران ــه منش ــی تون ــاش م ــی ه ــه و خیل ــی ایران ــای قدیم ه
هــم نداشــته باشــه. امــا برخــی از قصــه هــا مثــال مثــل  درس 
اکونومــی  رنــگ و بــوی دوره و زمانــه خــودش رو داره. قصــه 
کوتاهیــه، امــا بــه نظــر نمی رســه کــه مثــاًل مثــل داســتان کــّره 
 اینهــا رو 

ً
دریایــی یــا مثــال مثــل حاتــم طایــی باشــه کــه مشــخصا

مشــدی گلــن خانــم خــودش نســاخته، اینهــا رو بــه اصطــالح 
از ایــن و اون شــنیده و روایــت کــرده. امــا مثــال داســتان هایی 
مثــل  درس اکونومــی  و حتــی برخــی دیگــر از داســتان ها کــه بــه 
ظاهــر قدیمــی هســن مثــل داســتان  حســن و خلیفــه هــارون 
ای  انــدازه  تــا  میتونــه  اینهــا  کــه  می رســه  نظــر  بــه  الرشــید  
محصــول ذهــن خــالق خــود مشــدی گلــن خانــم  باشــه . شــما 

ــه ؟  ــه چی ــن رابط ــون در ای نظرت
ببینیــد، ممكنــه برخــی از ایــن قصــه هــا محصــول ذهــن مشــدی 
ــک  ــاید ی ــا ش ــیم ی ــک نس ــل ی ــه مث ــه. قص ــم باش ــن خان گلی
طوفانــی حرکــت میكنــه در ایــن جهــان . این نیســت کــه غیر از 
مشــدی گلیــن خانــم کســانی دیگــه نبــودن کــه ایــن قصه هــا را 
بلــد نباشــن در گذشــته در زمــان مشــدی گلیــن خانــم خانــه ای 
نبــوده کــه شــب هــا قصــه بــرای بچــه هــا نمی گفتــن. مشــدی 
گلیــن خانــم هــم یكــی از ایــن قصــه گوهــا بــوده. ولــی چــون 
ســاتن اومــده ایــن کارو تدویــن کــرده مانــدگار شــده. یادمــه 
ــرادرام  ــن و ب ــب م ــر ش ــالگی ه ــن 1٠ ، 12 س ــا س ــا ت ــب ه ش
و خواهــرام می رفتیــم پیــش مادربــزرگ      می نشســتیم و 
می گفتیــم : تــا قصــه نگــی خوابمــون نمــی بــره. در کنــار 
مادربــزرگ مــی خوابیدیــم تــا قصــه بگــه. اونــم یــک مشــدی 
گلیــن خانــم بــرای خــودش تــوی خانــواده خــودش بــوده امــا 
مشــدی گلیــن خانــم، وقتــی الــول ســاتن میــاد اینهــا رو جمــع 
آوری میكنــه، بعــد جهانــی میشــه . ایــن مهــم نیســت کــه 
ــه ــا ن ــوده ی ــا ب ــن قصــه ه ــم ای ــن خان ــل از مشــدی گلی ــا قب آی

.
مــن فکــر می کنــم نکتــه ای کــه در ذهــن خیلــی از خواننــدگان 
بــه شــباهت هایــی  کــه وقتــی مــا  اینــه  ممکنــه پیــش بیــاد 
میــان برخــی از قصه هایــی کــه مثــاًل در همــن کتــاب  مشــدی 
گلــن خانــم  مــا مالحظــه می کنیــم بــا کتــاب هایــی نظــری قصــه 
مهتــدی،  صبحــی  حتــی  یــا  آذریــزدی  مهــدی  شــادروان  هــای 
آیــا بایــد بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه خیلــی از اون قصــه هــا 
راوی اصلیشــون مشــدی گلــن خانــم بــوده یــا اینکــه اینهــا 
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ایــران  فرهنــگ  در  کــه  بــودن  عمومــی  و  عامیانــه  قصه هــای 
زمــن ریشــه داشــن؟ 

ــو  ــردا همون ــنوم ف ــه می ش ــک قص ــروز ی ــن ام ــیّاله. م ــه س قص
ــی  ــرای کس ــردا ب ــه ف ــی دیگ ــم، کس ــه میگ ــی دیگ ــرای کس ب
دیگــه میگــه و... شــاید مقــدار قصــه د رایــن بیــن تغییــر کنــه.

 
از  یکــی  افتــادم؛  شــما  از  نوشــته ای  یــاد  بــه  اســتاد!  جنــاب 
بــه شــیوة  کــرده بودیــد  انتقــاد  کــه در واقــع  از شــما  مقــاالت 
ی از قصــه پژوهــان ایرانــی از جملــه شــادروان  ی بســیار گــردآور
صبحــی مهتــدی. شــما در ایــن مقالــه گفتــه بودیــد کــه از همــان 
و  برگزیدنــد  را  ناصــواب  روشــی  ایرانــی  گردآورنــدگان  ابتــدا 
زبــان  بــه  هــا  قصــه  گوناگــون  روایت هــای  ضبــط  و  ثبــت  در 
روش  ایــن  نکردنــد.  توجــه  آن  راوی  شــخصیت  و  گویــش  و 
در  جهــان  قصه شناســی  مکاتــب  ســوی  از  کــه  شــد  ســبب 
صحــت روایت هــای قصه-هــای ایرانــی تردیــد شــود تــا جایــی 
ی شــده توســط صبحــی مهتــدی مــورد  کــه قصه هــای گــردآور
روایــت  صبحــی  چــون  نگرفــت؛  قــرار  مکاتــب  ایــن  پذیــرش 
هــای متعــدد هــر قصــه را در هــم می-آمیخــت و بــه دلخــواه 
ی ادبــی ســاخته و پرداختــه و از رادیــو  خــود روایت هــا را بــا نــر
فکــر  مــن  می رســاند.  چــاپ  بــه  ســپس  و  کــرد  مــی  پخــش 
می کنــم پایــه اصلــی نوشــته شــما بــر ایــن نکتــه اســتوار بــوده 
کــه تــا زمانــی کــه امثــال پروفســور مارزولــف و شــادروان انجوی 
ی قصــه هــای  ن و دقیــق گــردآور ی شــیوه جدیــد و مــدر شــریاز
ی کننــد، پایــه قصه پژوهــی ایــران چنــدان  ایرانــی رو پایه گــذار
محکــم نبــود، درســته ؟  در ایــن رابطــه و مــوارد دیگــه توضیــح 

بفرماییــد.
البتــه مــن ایــن توضیــح رو بــدم کــه صبحــی و دیگــران 
ــورت  ــه اون ص ــت و ب ــوده اس ــم ب ــیار مه ــون بس ــا کارش واقع
نمیخــوام ایــن مســئله رو نقــد بكنــم. شــاید در اون زمــان 
ــودش  ــان خ ــش و زب ــا گوی ــی ب ــر کس ــه ه ــوده ک ــور ب اینط
می آمــد و قصــه ای رو میگفــت و دخــل و تصرفاتــی هــم    
ــكالی  ــچ اش ــدند هی ــذب نمی ش ــنوندگان ج ــر ش ــرد. اگ می ک
نداشــت؛ چــون قصــه مثــل یــک گردبــاد همینطــور داره میــره.

شــد،  اشــاره  گفت وگــو  ایــن  در  کــه  همچنــان  اســتاد!  جنــاب 
برخــی از قصــه هــای ایرانــی بــه وســیله مــردم مناطــق مختلــف 
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بــه صــورت هــای گوناگــون و متفــاوت از هــم روایــت شــده.  بــه نظــر شــما بــا توجــه بــه پژوهــش 
هــای گســرده ای کــه در رابطــه بــا قصه هــای مختلــف مناطــق مختلــف انجــام دادیــد، کــدام یــک از 
قصه هــا مشــمول ایــن نکتــه مــی شــه؟ یعنــی مــی تونیــم بگیــم کــه خیلــی شــایع تر شــده میــان 
ی توســط مــردم مناطــق مختلــف روایــت شــده  مــردم و در واقــع بــه صــورت هــای خیلــی متنــوع تــر

؟ 
بــرای  نــه  ولــی  اســت،  زیبایــی  بســیار  قصــه  صبــور   مثــل  ســنگ  قصــه ای  ببینیــد، 
اینكــه کوتــاه هســت و بیشــتر در ذهــن میمونــه. شــاید بــه ایــن دلیــل کــه شــعر گونــه 
میشــه. مانــدگار  بیشــتر  میگــن،  بهــش  کــه  متــل   قصه هــا  از  این گونــه  هســت. 

ین؟ عناوین دیگه ای هم رساغ دار
بله،  خاله سوسكه ،  بز زنگوله پا ، گنجشک اشی مشی  و .... 

بــه متــل هــا اشــاره کردیــد. حــاال ایــن ســوال پیــش میــاد کــه چــه تفــاوت ریشــه ای 
میــان قصه هــای عامیانــه ای کــه بیشــتر مبتنــی بــر نثــر هســت بــا متــل هــا وجــود داره ؟

ــی  ــا، ول ــره تقریب ــورت نث ــه ص ــا ب ــه  قصه ه ــر و هم ــورت نث ــه ص ــد ب ــه گفتی ــه ک ــی همین یك
متــل هــا همــه آهنگیــن و شــعرگونه هســتن و کوتــاه، در ذهــن بیشــتر مانــدگار میشــن.

یکــی از فعالیت هــای مهــم و موثــر شــما در دوران پــس از انقــالب غــری از تالیــف کتــاب هــای 
متنوعــی کــه انجــام دادیــد، انتشــار فصلنامــه  فرهنــگ مــردم  بــود کــه بــدون تردیــد تاثــری بســیار 
یــن شــماره  زیــادی داشــت در میــان اهالــی ادب و فرهنــگ و هــر و تــا اونجایــی کــه اطــالع دارم، آخر
ای کــه تاکنــون از ایــن مجلــه بــه چــاپ رســیده شــماره 53 و 54 هســت کــه در واقــع در اردیبهشــت 
مــاه 13۹5 منتــرش شــد و ویــژه اصفهــان هــم بــود. توضیــح بفرماییــد کــه چــه شــد کــه بــه فکــر 

انتشــار ایــن مجلــه افتادیــد ؟ 
عرض شــود خدمتتون، بخش مهم یعنی بیشــترین کاری را که در این مســئله انجام شــده همسر بنده 
انجام دادن و اگر ایشــون نبودن، شــاید ما اصاًل هیچ گونه به این مســائل دسترســی پیدا نمی کردیم. 

خانم زهره زنگنه ـ همسر شما ـ که در واقع مدیر داخلی مجله هم هستند و زیر نظر ایشون مجله 
منتشر میشه .

بــا توجــه بــه ســابقه گســرده ای کــه در زمینــه مطالعــه و پژوهــش دربــاره وجــوه مختلــف فرهنــگ 
ی داره و در واقــع  یــن، بــه نظــر شــما چــه زمینــه یــا زمینــه هایــی هنــوز جــای کار بیشــر مــردم دار

کمبودهایــی حــس میشــه در ایــن زمینــه ؟ 
ــه  ــه  قص ــرای نمون ــم. ب ــام ندادی ــا انج ــوز م ــه هن ــت ک ــا هس ــی چیزه ــم خیل ــر می کن ــن فك م
بــه روایــت تاریــخ  هســت کــه از زمــان انوشــیروان تاکنــون را شــامل میشــه. مــن دارم 
انجــام مــی دم بــا همســرم و کار دیگــه کــه بعــد از ایــن قــراره انجــام بــدم، راجــع بــه 
عاشــورا هســت. مــا هنــوز  آییــن هــای عاشــورا رو بــه ایــن صــورت نتوانســته ایــم بــه 
بــده، کتــاب  اگــر خداونــد توفیــق  بدیــم.  انجــام  یــا چنــد کتــاب  شــكل یــک کتــاب 
منتشــر خواهــم کــرد.  ایــران  تمــام ســرزمین  در  عاشــورا  هــای  آییــن  مــورد  در  کاملــی 
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ی فرهنــگ پژوهــان و در واقــع پژوهشــگران  ی کــه شــما تألیــف کردیــن، بــا همــکار خیلــی از آثــار
ی رو مــا بــه عنــوان مثــال در  ی قنواتــی. انعــکاس ایــن همــکار دیگــر بــوده مثــل آقــای جعفــر
کتــاب  مثنــوی و مــردم  مالحظــه مــی کنیــم و همچنــن در کتــاب  افســانه هــای مــردم ایــران  
ی آقــای شــن تاکه هــا را تألیــف شــد. در رابطــه بــا ایــن پژوهشــگران و احتمــااًل  کــه بــا همــکار
ــویه  ــما س ــر ش ــه نظ ــتند و ب ی داش ــکار ــما هم ــا ش ــال ها ب ــن س ــه در ای ی ک ــر ــگران دیگ پژوهش

ــد .  ــان بفرمایی ــی رو بی ــردن، نکات ــه ک ــن عرض ــران زم ــردم ای ــگ م ــه فرهن ــدی رو ب ــای جدی ه
ــن  ــه در ای ــانی ک ــتان و کس ــا دوس ــه ب ــت ک ــردم هس ــگ م ــوزه فرهن ــا در ح ــری کتاب ه یكس
حــوزه کار می کننــد همــكاری داریــم. یكــی از مهمتریــن آنهــا جنــاب آقــای جعفــری قنواتــی 
اســت کــه جاشــون اینجــا خیلــی خالیــه. ایشــان یكــی از قصــه پژوهانــی هســتند کــه در دایــره 
المعــارف بــزرگ اســالمی یــک بخــش مهمــی زیــر نظــر ایشــان هســت و آقــای شــین تاکه ها 
ــنا  ــا او آش ــا ب ــد و م ــران آم ــه ای ــش ب ــال پی ــد س ــت چن ــی اس ــگر ژاپن ــک پژوهش ــه ی ــم ک ه
شــدیم و همــون  قصه هــای  بــه روایــت امــروز و دیــروز  و یكــی دو تــا کارهــای دیگــه انجــام 
ــت .  ــی اس ــل توجه ــیار قاب ــاب بس ــیده و کت ــم رس ــارم و پنج ــاپ چه ــه چ ــه االن ب ــم ک دادی

ی داشتید .  و همچنن پروفسور مارزولف که شما با ایشون هم همکار
بلــه همــكاری داشــتیم. ایشــان بهتریــن دوســت مــن و دوســت خانوادگــی مــا هســتند. 
هســتیم.  خدمتشــون  مــا  و  ایــران  میــان  پیــش،  ســال   15  ،  1٠ حــدود  از  ســال  هــر 
در مجمــوع از میــان قصــه هــای مختلفــی کــه به صــورت مكتــوب امروزه در دســترس ما هســت، 
بــه نظــر شــما بــه لحــاظ در واقــع ســاختار قصه نویســی و داســتانی و  قصه پــردازی، آثــار منظوم ما 
حائــز اهمیــت بیشــتری اســت یــا آثــاری کــه بــه صــورت منثــور، امــروزه در دســترس ما هســت ؟ 
ــه  ــردارن ب ــوان حافــظ رو ب ــاًل دی ــا روح انســان ســازگاره؛ مث ــی داره کــه ب ــد، شــعر خاصیت ببینی
ــه. ــر میش ــعر بهت ــا ش ــه ب ــم قص ــر می کن ــن فك ــه. م ــب نمیش ــدان جال ــن، چن ــردان کن ــر برگ نث

 
ی هســتند؟ مثــاًل  بنابرایــن شــما معتقدیــد کــه داســتان های منظــوم مــا حائــز اهمیــت بیشــر

داســتانهای نظامــی گنجــوی یــا شــاهنامه فردوســی ؟ 
یــک  امــا  هســتند،  دو  ایــن  هســت،  دنیــا  کــه  زمانــی  تــا  گنجــوی  نظامــی  و  مثنــوی 
کتــاب قصــه رو ممكنــه 1٠ ســال مــردم بخونــن و بعــد از اون دیگــه کامــاًل محــو بشــه .
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مــردم،  فرهنــگ  جلوه هــای  از   یكــی 
ســاده ترین  ترانــه  اســت.  محلــی  ترانه هــای 
ــد، آرزو،  ــق، امی ــت. عش ــی اس ــعر فارس ــب ش قال
واخوردگی هــا،  نامرادیهــا،  فــراق،  حرمــان، 
مــرگ،  حتــی  و  بیماری هــا  عصیــان،  فریــاد، 
می دهنــد. شــكل  را  ترانه هــا  مضامیــن 
ترانــه، شــعر مــردم کوچــه و بــازار اســت. بــزرگان 
ایــن  برنمی تابنــد.  را  عامــی  شــعر  فرهنــگ، 
کرده انــد  خــوش  جــا  ســینه ها  در  ترانه هــا 
دســت  بــه  و  گرفته انــد  مردمــی  شــكل  و 
بــه همیــن دلیــل در  مــن و شــما رســیده اند. 
ترانــه  از  تذکره هــا  و  ادبــی  مجموعه هــای 
ترانه هــا،  فهلویــات،  بــه  نیســت.  خبــری 
دوبیتــی، دوبیتــو و چهاربیتــو  هــم می گوینــد.
ــی و  ــای محل ــت وجو در ترانه ه ــدک جس ــا ان ب
ــم کــه ســرایندگان  ــاب می بینی ــن ب ــه در ای مطالع
موضوعــات  بــه  محلــی،  ترانه هــای  گمنــام 
میــان،  ایــن  در  کــه  پرداخته انــد  مختلفــی 
ــت. در  ــه اس ــل توج ــز قاب ــا نی ــگاه بیماری ه جای
ــم: ــا را می خوانی ــن ترانه ه ــدادی از ای ــه، تع ادام

ی ها جایگاه بیمار در ترانه های محلی  

ویـژه  نـــــــامه
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گل نرگس بیُدم خارم تو کردی
 به درد دل گرفتارم تو کردی

به درد دل شب و روزم گرفتار 
 عالجم کن که بیمارم تو کردی

نگارینم نشسته پای دیوار 
 نمیدونه عالج درد بیمار

عالج درد بیمار، یک طبیبی
 عالج درد عاشق، دیدن یار

نگارا دیدۀ خونبار از من
 دل پردرد و حال زار از من

رس سزب و رخ سزبینه از تو 
رخ زرد و تن تب دار از من

نه تب دارم نه جایم می کنه درد 
همی دونم که رنگم می شود زرد

همه گویند که گرمای زمینه 
 خودم دونم که عشق نازنینه

ین  رسم درد می کنه، صندل بیار
ین  طبیب از ُملک اسکندر بیار

اگر در ملک اسکندر نباشه 
ین ین از خونۀ دلرب بیار  بر

مسلمونون مو دارم درد پنهون
 که رسدردم نداره هیچ درمون

اگر لقمون به پای خوش بیایه 
 به جز مردن ندارم هیچ درمون

غم و درد من از عطار واپرس
 درازی شب از بیمار واپرس

خالیق جملگی احوال  پرسند 
 ته که جان و دلی، یک بار واپرس
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  نقالی
 در دوره ی قاجار
 اولریش مارُزلف | ترجمه: راحله بهادر

این مقاله در کتاب سنت شفاهی و نوشتاری در دنیای ایرانی
 الگوهای تعامل در طی قرون، به ویراستاری جولیا روبانوویچ )2٠15(

 به عنوان فصل دهم، صفحات 271 تا 285 منتشر شده است

صــرف نظــر از ایــن کــه چــه دیدگاهــی دربــاره ی دوره ی قاجــار در زمینــه ی حــوادث سیاســی 
وجــود دارد، از دیــگاه نظــام مطالعــات داســتان های عامــه، ایــن دروه عصــر طالیــی قصه گویــی 
بــوده اســت )امیدســاالر و امیدســاالر 1999؛ مارزلــف 2٠٠1ب(.  از دوران کهــن، داســتان های 
متنوعــی در ایــران نقــل می شــده و مطمئنــا هنــوز هــم نقــل می شــود ، امــا در مقایســه بــا دوره ی 
قاجــار، در هیــچ دوره ی دیگــری از تاریــخ ایــران چنیــن غنــای اطالعاتــی در مــورد قصه گویــی 
ــه ای در  ــی حرف ــر قصه گوی ــدارد. هن ــا وجــود ن ــرای م ــا و داستان هایشــان ب ــه ای، قصه گوه حرف
ایــران بــر یــک ســنت دیرینــه تكیــه دارد کــه احتمــاال قدمــت آن بــه دوران پارتیــان برمی گــردد 
ــزرگ  ــی ب ــای روای ــی از مجموعه ه ــری برخ ــل میانجی گ ــا حداق ــن ی ــس 1957(. تكوی )بوی
ــه  ــر کلیل ــت، نظی ــالمی اس ــل دوره ی اس ــالم و اوای ــش از اس ــران پی ــون ای ــان مدی ــات جه ادبی
ــالوه  ــف 2٠٠7(. ع ــب )مارزل ــک ش ــزار و ی ــه و ه ــندباد   نام ــس 199٠(، س ــه )دی بلوی و دمن
بــر مشــارکت در بســط بین المللــی روایت هــای متعــدِد دارای اصالــت  شــرقی  )مارزلــف 
2٠1٠(، ایــن مجموعه هــا اثبــات می کننــد کــه هنــر روایــت در ایــران مثــل دیگــر فرهنگ هــای 
ــیاری  ــالمی در بس ــت. در دوره ی اس ــوده اس ــی ب ــت باالی ــار و منزل ــرقی دارای اعتب ــوع ش متن
ــار،  ــار عط ــم- آث ــام ببری ــا ن ــهورترین آنه ــا از مش ــر تنه ــل  اگ ــی از قبی ــات فارس ــار ادبی از آث
ــكات  ــان دادن ن ــرای نش ــده ب ــای آموزن ــر قصه ه ــا و دیگ ــعدی، حكایت ه ــا و س ــی، موالن نظام
ــان،  ــه می شــد. حماســه ی ملــی ایرانی ــه کار گرفت ــی  ب ــا عرفان یــک مقصــود اخالقــی، تربیتــی ی
شــاهنامه ی فردوســی، یــک روایــت محــوری از هویــت ایرانــی، برگرفتــه از گســتره ی وســیعی از 
داستان هاســت کــه بــر فرمانروایــان و قهرمانــان افســانه ای تمرکــز دارد . و ســرانجام، عــالوه بــر 

ویـژه  نـــــــامه
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داســتان هایی کــه در آثــار ادبیــات طبقــه ی نخبــه یــا عامــه نقــل شــده اند، امــروزه نیــز افســانه ها 
و قصه هــای پریــان بــه طــور شــفاهی نقــل می شــوند )مارزلــف 1984؛ 1994 آ؛ 1994ب(.  
بنابرایــن در حالــی  کــه بــه راســتی می تــوان داســتان گویی را یــک جــزء ســنتی اصلــی از 
ــتان گویی  ــواع داس ــه ی ان ــه هم ــت ک ــن نیس ــه گفت ــازی ب ــمار آورد، نی ــه ش ــی ب ــگ ایران فرهن
متاثــر از شــرایط معاصــر رشــد و تغییــر کــرده اســت. از آنجــا کــه تاکنــون بحث هــای 
ــه  ــش رو، خالص ــه ی پی ــن در مطالع ــدف م ــده اند ، ه ــف ش ــی تالی ــاره ی نقال ــر درب تخصصی ت
کــردن ویژگی هــای اصلــی ایــن فــرم ســنتِی ایرانــی از هنــر شــفاهی، آن گونــه کــه در اظهــارات 
و شــواهد معاصــر گردشــگران اروپایــی بــه ایــران توصیــف شــده اســت، خواهــد بــود. 
هنــر ایرانــی نقالــی جایــی مابیــن شــاخه های مختلــف ســنت شــفاهی و ادبــی )نوشــتاری( قــرار 
دارد و بنابرایــن موضوعــی ایــده آل بــرای بررســی های ســنت شــفاهی و متنیــت در جهــان 
ایرانــی اســت )پیــج 1977؛ فلــور 2٠٠5: 82-1٠6؛یاماموتــو 2٠1٠(. نقالــی، واژه  ای کــه در 
بحــث پیــش رو بــه عنــوان یــک نام گــذاری کلــی بــرای داســتان گویی حرفــه ای در نظــر 
ــن  ــواه ای ــت، خ ــی اس ــت تاریخ ــا ماهی ــتان هایی ب ــن داس ــفاهی ِگفت ــر ش ــت، هن ــم داش خواه
ــنت  ــه س ــی ک ــا آن حوادث ــد ی ــاق افتاده ان ــا اتف ــه واقع ــد ک ــی باش ــا حوادث ــط ب ــتان ها مرتب داس
ــی در  ــور کل ــه ط ــه ب ــه ک ــت. همانگون ــه رخ داده اس ــرده ک ــور می ک ــی تص ــا مردم ــه ی عالمان
زمینــه ی تاریخ نــگاری شــرقی مشــاهده می کنیــم، نقالــی نیــز بــه جــای ارائــه دادن یــک تصویــر 
وفادارانــه و  موثــق ، بــر باورپذیــری و هماننــدی بــرای ســاختن و ارائــه ی یــک تصویــر جــذاب 
از چگونگــِی امــكاِن اتفــاق افتــادن حــوادث، تكیــه دارد. نقالــی یــک اجــرای شــفاهی اســت کــه 
بــه وســیله ی یــک قصه گــوی حرفــه ای بــه نــام نقــال ارائــه می شــود و در یــک فضــای عمومــی 
یــا نیمه عمومــی اتفــاق می افتــد. متن هایــی کــه در نقالــی اجــرا می شــود معمــوال مربــوط 
ــه  ــی ب ــه نقال ــت. در حالی ک ــی اس ــز مذهب ــوی و نی ــای دنی ــه از قهرمان ه ــای قهرمانان ــه ماجراه ب
صــورت شــفاهی اجــرا می شــود، تــا حــد مشــخصی متكــی بــه منابــع بنانهــاده در نوشــتار اســت 
ــت.  ــده اس ــرا ش ــن اج ــده از روی مت ــاپ ش ــم چ ــت نویس و ه ــخه های دس ــامل نس ــم ش ــه ه ک
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ــاالن،  ــه کار نق ــوط ب ــت نویس مرب ــای دس ــاِص متن ه ــر خ ژان
ــكل  ــه ش ــش ب ــن توصیف ــه بهتری ــی ک ــام دارد، متن ــار ن طوم
یــک کتابچــه اســت کــه بــه حافظــه ی قصه گــو در اجــرا 
-1٠99 2٠٠3ب:   /  82-1381 )محجــوب  می کنــد  کمــک 

ــتان گوها  ــت داس ــن اس ــو 2٠٠3: 29-52(. ممك 1113؛ یاماموت
ــا گــه گاه  ــا نظــم، ی ــر ی ــت را در نث یــک روایــت کمابیــش ثاب
شــعر  در  تحت اللفظــی  نقل قول هــای  بــا  آمیختــه  نثــِر  در 
ــه  ــد )مقایس ــی کنن ــده، بازگوی ــه ش ــی گرفت ــع اصل ــه از منب ک
 .)2٠٠6 روبانوویــچ  99-1٠٠؛   :1987 گایــالرد  بــا  کنیــد 
فاصلــه  اصلی شــان  منبــع  از  بیشــتر  داســتان گوها  هــر چــه 
ــه کار  ــتری را ب ــفاهی بیش ــرایِش ش ــای س ــد، تكنیک ه بگیرن
می گیرنــد. آنهــا بــه طــور خــاص مجموعــه ی گســترده ای 
از قواعــد روایت گــری را بــه کار می گیرنــد کــه متــن را 
ــد  ــز حــوادث تكرارشــونده ی خــاص مانن شــكل می دهــد و نی
غــروب  آفتــاب یــا صحنه هــای رزم را توصیــف می کنــد . 
بــه اســتثنای تــالش کومیكــو یاماموتــو )یاماموتــو 2٠٠3(، 
ــرای  ــک اج ــرای ی ــفاهی ب ــرایش ش ــای س ــون تكنیک ه تاکن
شــفاهِی واقعــی مــورد مطالعــه قــرار نگرفته انــد. بــا ایــن حــال، 
ایــن تكنیک هــا در نســخه های تالیف شــده از رمانس هــای 
)داســتان های( معاصرتــر کــه در جمله بنــدی و ساختارشــان 
ــل  ــتگی قاب ــت، برجس ــفاهی اس ــرای ش ــه اج ــک ب ــیار نزدی بس
ــه  ــوان ب ــچ 2٠12: 66٠-75(.  می ت ــد )روبانووی ــی دارن توجه
ــات اشــاره  ــا جزیی ــن داســتان ها ب ــه یكــی از ای ــه ب ــوان نمون عن
کــرد: داســتان حســین ُکــرد، کــه متــن منتشــر شــده اش )افشــار 
و افشــار 2٠٠6/1385( بــه احتمــال زیــاد کمــی قبــل از دوره ی 
قاجــار گــردآوری شــده، بــه عنــوان  یــک گنجینــه از روایــت 
کلیشــه ای  مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت )مارزلــف 1999 
آ(. داســتان حســین کــرد یــک افســانه ی جوانمــردی متمرکــز 
ــان  ــام اســت، یــک چوپ ــن ن ــه همی ــر اعمــال یــک قهرمــان ب ب
و جنگجــوی دالور ُکــرد کــه دوران زندگــی او )و عاشــق 
شــدن اش( در طــول فرمان روایــی شــاه عبــاس صفــوی ترســیم 
شــده اســت. ایــن افســانه یــک متــن نثــر نســبتا کوتــاه و یــک 
ــه  ــوان ب ــوال می ت ــه معم ــت ک ــدی اس ــرای قواع ــی ب ــع غن منب
یكــی از دو نــوع نســبت داد: قواعــد کلــی، متــن را بــه وســیله ی 
خالصه ســازی حــوادث گذشــته شــكل می دهــد  از قبیــل 
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ــا معرفــی  واژه ی نســبتا نامشــخص القصــه ... )خالصــه ...( یــا ب
یــک تغییــر زاویــه ی دیــد و یــا تغییــر قهرمــان، عمــل داســتانی 
ــه ی  ــک صحن ــه ســمت ی ــت ب ــه روای ــل از آنك ــه. قب ــا صحن ی
ــا  ــد ام ــول مانن ــا یــک فرم ــل ب ــه ی قب متفــاوت بچرخــد، صحن
چنــد کلمــه از ... بشــنو ) حــاال بــه کالمــی دربــاره ی ....گــوش 
ــا اینهــا را داشــته بــاش، چنــد کلمــه از ... بشــنو )اینهــا  کــن( ی
را همین جــا رهــا کــن و بــه کالمــی دربــاره ی ... گــوش کــن( 
ــم، تنهــا  بســته می شــود. در اجــرای شــفاهِی مشــتی َگلیــن خان
ــا حــد نســبتا  ــی کــه ســیاهه ی اجراهایــش ت داســتان گوی ایران
ــه  ــی ب ــوع قاعــده ی درون ــن ن ــز ای ــه ثبــت رســیده، نی ــی ب کامل
ــف 1994 آ: 25-26(. عــالوه  ــت شــده اســت )مارزل ــور ثب وف
بــر قواعــد کلــی ســازنده ی متــن، افســانه ی حســین کــرد مملــو 
از کلیشــه هایی اســت کــه یــک عمــل پیچیــده را در چنــد 
ــی از  ــه مثال های ــوان ب ــد. می ت ــرده می کن ــه و فش ــه خالص کلم
ایــن نــوع اصطالحــات کلیشــه ای اشــاره کــرد: آتــش روشــن 
ــه  ــه ب ــش( ک ــن آت ــی، افروخت ــای تحت اللفظ ــه معن ــودن )ب نم
عنــوان بیــان کلیشــه ای از ویرانــی بــه کار مــی رود؛ و ریــش و 
ســبیل تراشــیدن )تحت اللفظــی، اصــالح ریــش و ســبیل دشــمن 
ــا اِعمــال تحقیــر  ــه پیــروزی و تســلط نهایــی ب مغلــوب(، کــه ب
ــرای  ــان ب ــدن قهرم ــاده ش ــاص، آم ــور خ ــه ط ــاره دارد. ب اش
ــتفاده  ــا اس ــن ب ــرد تن به ت ــای نب ــون و صحنه ه ــای گوناگ رزم ه
از زنجیــره ای کلیشــه ای از اعمالــی شــامل پوشــیدن رزم جامــه، 
ــرار  ــال یكدیگــر را خطــاب ق ــل جنــگ، متقاب ــر طب ــدن ب کوبی
ــی  ــی رزم ــرانجام رویاروی ــری و س ــا و الف دلی ــن رقب دادن بی
 .)94-293  :1999 )مارزلــف  می شــود  توصیــف  واقعــی، 
در ایــران امــروز نقالــِی حماســه ی غیــر مذهبــی )دنیــوی( تقریبا 
منحصــر بــه اجــرای بخش هایــی از شــاهنامه ی فردوســی اســت. 
بــا ایــن وجــود، موقعیــت کنونــی نشــان دهنده ی گســتره ی 
تاریخــی آثــار اجراشــده نیســت، زیــرا ترویــج نقالــی منحصــرا 
بــه شــكل شــاهنامه خوانی تنهــا در حــدود ســال 193٠ از ســوی 
ــه عنــوان گامــی دیگــر در جهــت تاکیــد  حكومــت پهلــوی، ب
بــر هویــت ملــی )ایرانــی( در مقابــل هویــت مذهبــی )شــیعی( 
ــه  ــاالر 1999: 332-33(. ب ــاالر و امیدس ــد ) امیدس ــل ش تحمی
ــل  ــز مث ــری را نی ــه های دیگ ــی، حماس ــی، نقال ــاظ تاریخ لح
گرشاســب نامه، فرامرزنامــه، برزونامــه، رســتم نامه و آثــار دیگــر  
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را کــه تاریــخ ایــران را تقویــت می کننــد و از حــوادث ترســیم شــده در شــاهنامه فراتــر می رونــد، 
ــا طیفــی گســترده از افســانه های حماســی روبــرو اســت،  در برمی گیــرد. بــه عــالوه، ایــن هنــر ب
ــا معــادل اسالمی شــده اش  ــل نســخه های مختلــف از افســانه ی اســكندر، اســكندرنامه ها  ی از قبی
حمــزه )ابــن عبدالمطلــب(، رمــوز حمــزه . احتمــاال یكــی از شناخته شــده ترین آثــار بین المللــی 
ــی (  ــوی ) نقال باش ــیله ی قصه گ ــه وس ــه ب ــت ک ــر ارســالن اس ــانه ی امی ــروز افس ــی ام از نقال
ــق شــد و  ــات. 1891( خل ــک )وف ــی نقیب الممال ــی. 1848-96( یعن ــن شــاه )فرمانروای ناصرالدی
متــن آن بــه وســیله ی دختــر شــاه، فخرالدولــه کــه بــه اجــرای شــفاهی )و احتمــاال فی البداهــه ی( 
قصه گــو از پشــت پــرده گــوش مــی داده، نوشــته شــده اســت )محجــوب 1966/1345؛ گلپــک 
ــل  ــه دلی ــاه ب ــه ناصرالدین ش ــت ک ــراه نیس ــاوی 1985(. بی ــد هان ــا را ببینی ــن اینج 1965؛ همچنی
عالقــه ی شــدیدش بــه داســتان های خیالــی معــروف اســت، بیــش از همــه بــه قصه هــای 
ــه ی  ــته ی ترجم ــد، دست نوش ــر متفق القولن ــگاران هن ــه تاریخ ن ــب، و چنان ک ــک ش ــزار و ی ه
ــور  ــک، مص ــرآوازه، صنیع المل ــد پُ ــتودیوی هنرمن ــتور او در اس ــه دس ــه ب ــر ک ــن اث ــی ای فارس
شــده اســت، آخریــن نمونــه ی شــاخص از هنــر کتــاب در ایــران اســت. )مارزلــف 2٠٠7: 231(. 
ــل دوره ی  ــی در اوای ــه ی داســتان گویی مذهب ــی، گون ــی حماســه ی غیرمذهب ــا نقال در مقایســه ب
اســالمی و بــه ویــژه اوایــل تاریــخ شــیعه، غالبــا بــه سرگذشــت قهرمانانــه علــی و تجربــه تراژیــک 
ــه  ــی ک ــرای نمایش ــا اج ــاخه ب ــن ش ــت. ای ــوط اس ــال  مرب ــش در کرب ــین و یاران ــت( حس )مصیب
تعزیــه نامیــده می شــود ارتبــاط نزدیكــی دارد. ایــن نــوع نقالــی اغلــب بــا عنــوان روضه خوانــی 
ــاغ  ــهدا )ب ــی روضه الش ــه مذهب ــرای حماس ــه اج ــل ب ــه در اص ــه ای ک ــود، کلم ــناخته می ش ش
شــهیدان( نوشــته ی حســین  ابــن علــی واعــظ کاشــفی در قــرن نهــم هجــری )پانزدهــم میــالدی( 
ــوردار  ــی برخ ــی حیات ــیعه از اهمیت ــت ش ــرای هوی ــوای آن ب ــه محت ــر ک ــن اث ــردد. ای برمی گ
اســت، بــا آثــار متعــدد دیگــری بــا همــان ماهیــت در قــرون هجدهــم و نوزدهــم دنبــال شــد کــه 
مهم تریــن آنهــا عبارتنــد از اســرار  الشــهاده )رازهــای شــهادت( از ســرباز بروجــردی، حملــه ی 
ــكا  ــان الب ــی[ و طوف ــی کرمان ــی ]راج ــال بمانعل ــی )ع(( از م ــی عل ــیر. یعن ــه ی ش ــدری )حمل حی
ــری 2٠11(.  ــف 2٠٠1 آ: 25-26؛ بوده ــد، مارزل ــا را ببینی ــری )اینج ــک( از جوه ــیالب اش )س
داســتان گوهای حرفــه ای نمایش شــان اغلــب بــا پــرده داری  ]یــا پرده خوانــی[ همــراه بــود. آنهــا 
ــد،  ــل می کردن ــه نق ــی ک ــتان های جذاب ــاره ی داس ــرده( درب ــزرگ )پ ــر ب ــان دادن تصاوی ــا نش ب
ــا  ــا حــدي ب ــده ای کــه ت ــد )فلســكراد 2٠1٠(، پدی ــه می کردن ــداری را اضاف ــه ی دی ــک تجرب ی
ــری  ــرم هن ــک ف ــت. ی ــه اس ــل مقایس ــی قاب ــران آلمان ــی و خنیاگ ــان اروپای ــرای شعرفروش اج
ــه  ــت، ک ــه ای اس ــی قهوه خان ــرد، نقاش ــات می گی ــا نش ــوع اجراه ــن ن ــه از ای ــی ک ــاص ایران خ
نقاشــی های بــزرگ را بــر پــرده ای نشــان می دهــد و تــا حــدی یــادآور هنــر نابالــغ غربــی اســت. 
)ســیف 1369 / 199٠(. از دیــدگاه تاریخــی، ایــن نقاشــی ها اغلــب مجموعــه ای از افــراد حاضــر 
در تــراژدی کربــال را ترســیم می کنــد. تصویــر کــردن صحنه هایــی از شــاهنامه، پدیــده ای 
ــای  ــر مكان ه ــا دیگ ــا و ی ــه در خیابان ه ــتان گو هایی ک ــد. داس ــر می رس ــه نظ ــر ب ــال معاص کام
آزاد از قبیــل بــازار نمایــش )معرکه گیــری( اجــرا می کردنــد، ممكــن بــود جذابیت هــای 
ــد.  ــه کنن ــش اضاف ــه نمای ــز ب ــه را نی ــار در جعب ــک م ــا ی ــی ی ــون اهل ــک میم ــد ی ــری مانن دیگ
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مدت هــا پــس از نیمــه ی قــرن بیســتم، نقالــی همچنــان یــک ســنت زنــده امــا رو بــه زوال باقــی 
مانــد و حتــی پــس از انقــالب 79/1978، ]انقــالب اســالمی ســال 1357[ ایــن فرصــت را داشــتم 
ــازه  ــازار ت ــای آزاد ب ــاگرانش را در فض ــه تماش ــتان گو، ک ــک داس ــرای ی ــی از اج ــه بخش ک
تاســیس کرمــان ســرگرم می کــرد، ضبــط کنــم. داســتانی کــه او نقــل می کــرد دربــاره ی مــرگ 
تراژیــک ابوالفضــل، ســقای همــراه حســین در کربــال بــود کــه وقتــی در تــالش بــرای رســاندن 
ــه طــرز وحشــیانه ای توســط دشــمنانش مثلــه می شــود. آرتــور  ــوده، ب ــه یــاران تشــنه اش ب آب ب
کریستنســن، پژوهشــگر دانمارکــی، یكــی از آخریــن شــرح های مشــاهده ی عینی از ایــن حرفه ی 
ســابقا پرطــراوت را ضبــط کــرده اســت. در ســال 1924، کریستنســن دربــاره ی یــک داســتان گو 
بــه عنــوان یــک گونــه ی تقریبــا در حــال انقــراض می نویســد کــه بیســت یــا ســی ســال قبل تــر، 
در آغــاز قــرن بیســتم، هنــوز می تــوان او را دیــد کــه خــودش را کنــار خیابــان آمــاده می کنــد،

در اینجــا، تصاویــر رنگارنــگ ترســناکی از مــردان، دیوهــا و غول هــا و شــاهزادگانی کــه 
ــف  ــزد. جمعیتــی از عابــران توق ــر دیــوار می آوی ــی شــده اند را ب ــک قلعــه زندان ــرج ی در ب
گــوش  ماجراهــا  بــه جذاب تریــن  و  می نشســتند  او  دور  بــه  زدن  حلقــه  بــا  و  می کردنــد 
ــح،  ــان واض ــا بی ــرعت و ب ــه س ــش را ب ــرد، قصه های ــروع می ک ــتان گو ش ــی داس ــد. وقت می دادن
ــه  ــی را ک ــان موقعیت ــه همزم ــرد ک ــاره می ک ــر اش ــه آن تصاوی ــش ب ــا عصای ــی داد؛ ب ــش م نمای
ــید،  ــه اش می رس ــش قص ــن بخ ــه جذاب تری ــی ب ــی داد. و وقت ــان م ــرد، نش ــل می ک ــت نق داش
ــن 1958: 85-283( ــد . )کریستنس ــع کن ــی جم ــا پول ــد ت ــقابی می چرخان ــرد و بش ــث می ک مك

ــه  ــق ب ــار متعل ــمک عی ــانه ی س ــده، افس ــِی باقی مان ــانه ی ایران ــن افس ــن، قدیمی تری ــش از ای پی
قــرن ششــم هجــری )دوازدهــم میــالدی(، ایــن واقعیــت را ثبــت کــرده اســت کــه قصه گوهــا 
تالش شــان،  بــرای  مــادی  دســتمزد  یــا  خیــر  دعــای  درخواســت  بــرای  را  نمایش شــان 
امیدســاالر  165-66؛   :1987 گایــالرد  66-67؛   :1985  /1364 )خانلــری  می کردنــد  قطــع 
 .)44-43  :2٠14 ظنهــاری  67٠-71؛   :2٠12 روبانوویــچ  336-37؛   :1999 امیدســاالر  و 
مجموعــه ی قابــل توجهــي از گفته هــای مربــوط بــه نقالــی در ایــران در میــان تالیفــات 
گردشــگران یــا ســاکنان غربــی در ایــران وجــود دارد، ماننــد آنچــه در مــرور روایــت 
فولكلــور ایــران از ژولیــت رادهایراپتیــان )رادهایراپتیــان 199٠( و یــا کتــاب ویلــم فلــور 
بــرای دوره ی  )فلــور 2٠٠5( گــردآوری شــده اســت.  ایــران  تئاتــر در  تاریــخ  دربــاره ی 
کــه آخریــن   )1833-1769( مالكولــم  جــان  از  نقل قول هــا  ایــن  زمانــِی  ترتیــب  قاجــار، 
ــک  ــه ی ــت )1892-1963( ک ــا سكویل وس ــا ویت ــرد ت ــد ک ــال 181٠ بازدی ــران را در س ــار ای ب
بــه ســال 1925 توصیــف می کنــد، متغیــر اســت. از آنجــا کــه  قصه گــو را در اصفهــان 
روایــت مالكولــم در کتابــش، تاریــخ ایــران، برخــی از ویژگی هــای مهــم نقــال ســنتی 
را ذکــر می کنــد، شایســته اســت کــه بخــش بزرگــی از آن در اینجــا بازگویــی شــود:

ــوع نمایشــی کــه  ــچ ن ــا هی ــی هســتند، ام ــش عموم ــه وار شــیفته ی نمای ــان دیوان ...اگرچــه ایرانی
ــداول  ــش مت ــا نمای ــه ب ــد؛ گرچ ــرد ندارن ــالق ک ــه آن اط ــری را ب ــرگرمی تئات ــام س ــوان ن بت
بیگانه انــد، امــا چارچــوب داستان هایشــان اغلــب دراماتیــک اســت و آنهــا کــه حرفه شــان نقــل 
ــان  ــود نش ــی از خ ــای متنوع ــاده و قدرت ه ــارت خارق الع ــان مه ــی چن ــت، گاه آن داستان هاس
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ــان  ــای دگرگون شده ش ــه قیافه ه ــه ب ــه در حالی ک ــد ک می دهن
ــِن صــدای تغییرکرده شــان گــوش  ــه تُ ــم و ب نگاهــی می اندازی
ــان  ــن هم ــه ای ــم ک ــاور کنی ــم ب ــه ســختی می توانی ــم، ب می دهی
ــک  ــی، ی ــدای طبیع ــا ص ــه ب ــک لحظ ــه در ی ــت ک ــی اس آدم
داســتان ســاده را بازگویــی می کنــد و ســپس بــا صــدای 
ــر  ــه ی رنجیده خاط ــام عالی رتب ــک مق ــم آلوِد ی ــت و خش زمخ
حــرف می زنــد و بعــدا احساســاتی را کــه برانگیختــه، بــا 
لطیف تریــن اصــوات زنانــه فــرو می نشــاند. امــا در ایــران، 
ــراه  ــهرت هم ــا ش ــم ب ــود و ه ــا س ــم ب ــتان ها ه ــل داس ــر نق هن
ــداد  ــا تع ــند ام ــن راه می کوش ــادی در ای ــای زی ــت. آدم ه اس
کمــی موفــق می شــوند. ایــن هنــر نیازمنــد اســتعداد قابــل 
توجــه و مطالعــه ی زیــاد اســت. کســی نمی توانــد بــه ایــن 
ــه  ــا قریحــه ی پرورش یافت ــی ب ــی برســد جــز مردان ــه ی عال مرتب
و حافظــه ی زائل نشــدنی. آنهــا نــه تنهــا بایــد بــا بهتریــن 
داســتان های باســتانی و امــروزی آشــنا باشــند، بلكــه بایــد 
بتواننــد بــا ارتبــاط دادن آنهــا بــا حــوادث جدیــد، کــه شــنیده 
بهتریــن  بایــد  دهنــد. همچنیــن  تغییرشــان  آفریده انــد،  یــا 
ــر  ــا تاثی ــد ت ــاد بیاورن ــه ی ــاعران را ب ــهورترین ش ــای مش قطعه ه
روایت شــان را بــا نقــل قــوِل مقتضــی، یــاری کنــد... )مالكولــم 
182٠: جلد دوم، 552-54، نقل شــده در فلور 2٠٠5: 93-92(. 
ــیدایی و  ــب ش ــوب از ترکی ــه ی خ ــک نمون ــول ی ــن نقل ق  ای
ناآگاهــی فرهنگــی را پیــش رو می گــذارد کــه نشــان دهنده ی 
کلــی  طــور  بــه  )و  ایــران  دربــاره ی  زمــان  آن  دیــدگاه 
محقــق  کــه  زمانــی  از  دیــدگاه  ایــن  اســت.  شــرقی ها( 
فرانســوی مطالعــات شرق  شناســی، آنتــوان گاالنــد )1646-

1715( داســتان گویی  شــرقی  را بــا ترجمــه ی اقتباســی اش 
از هــزار و یــک شــب در ســال 17٠4 بــه غربی هــا معرفــی 
توانایــی  مالكولــم  حــال،  ایــن  بــا  داشــت.  رواج  کــرد، 
حرفــه ای داســتان گو را کــه ترکیبــی از اســتعداد طبیعــی و 
مهــارت اکتســابی اســت بــه درســتی می ســتاید. او حتــی 
ایــران  از  انگاره هایــی  کتابــش  در  بیشــتر  صراحــت  بــا 
ــتری  ــه ارزش بیش ــت ک ــان نیس ــوری در جه ــد:  کش می نویس
بــرای چنیــن اســتعدادهایی )اشــاره بــه ازبرخوانــی شــعر و 

ی برجســته ای بــود و ســیار بســیار مــرد  ها مهمــی تاریخــی و اجتماعــی تحلیـــــــــــل  رســاله ایشـــــــان داشــتند.بســیار  ــان در مثــال  ــرای ایش ــای دکتـ ــورد جنبش ه سیاســی م بــودمذهبــی  ایــــــــــــــــــــران 



161دوماهنامه ادبی . شماره  پنجم 1398

گفتــن قصه هــا( قائــل باشــند، کســی کــه ایــن ارزش هــا را در 
حــد متعالــی دارا باشــد، هماننــد پزشــكان طــراز اول در اروپــا 
ثــروت و شــهرت اش قطعــی اســت  )مالكولــم 1827: 1، 176(.

برخــورد دوپهلــوی اروپایی هــا نســبت بــه داســتان گوهای 
بومــی در یــک مقالــه کــه کنســول بریتانیایــی داگالس کِریــون 
ــرده  ــف ک ــتم تالی ــرن بیس ــاز ق ــوت )186٠-193٠( در آغ  فیل
نیــز بــه چشــم می خــورد )فیلــوت 19٠6(. در حالــی کــه 
مثــل  را  گویندگان شــان  هــم  و  داســتان ها  هــم  فیلــوت 
غریبــه می بینــد، ستایشــش بیــن دو قطــب در حــال نوســان 
اســت: در یــک ســو، تحســیِن تلویحــِی یــک ســنت شــفاهِی 
ــرل کــردِن(  ــه درک )و در نتیجــه، کنت ــده کــه دانــش آن ب زن
ــد؛ و در ســوی  ــه آن وابســته اند، کمــک می کن ــی کــه ب مردم
دیگــر، ابــراز نارضایتــِی صریــح از اســتانداردهای اخالقــی 
ــه او  ــی( ک ــورد، نمایش ــن م ــا در ای ــاری )ی ــای رفت و روش ه
بــا فرهنــگ خــودش نامتجانــس و از ایــن رو در درجــه ی 
ــرای  ــورد اج ــث در م ــگام بح ــوت هن ــد. فیل ــت تری می بین پس
ــک  ــیار دراماتی ــر  بس ــه خاط ــتان ها را ب ــو، داس ــی قصه گ واقع
زیبــا  نقــل  قول هــای  بــا  و  اغلــب آراســته شــدن  بــودن  
ــش  ــه خوانندگان ــا ب ــتاید ام ــندگان  می س ــهیرترین نویس از ش
ــد  هشــدار می دهــد کــه  آنهــا عمومــا بخش هــای زیــادی دارن
کــه از منظــر اروپایی هــا گســتاخانه یــا غیراخالقــی اســت  
ــان و ســرعت  ــِی بی ــوت 19٠6: 375(. او در حالی کــه روان )فیل
اجــرای داســتان گوها را تاییــد می کنــد، بالفاصلــه آنهــا را 
مــورد انتقــاد قــرار می دهــد زیــرا  قــادر نیســتند شــمرده تر 
کالم  رشــته ی  کنــی،  قطــع  را  حرف شــان  اگــر  بخواننــد: 
از دست شــان در مــی رود و متناقــض می شــوند: از ایــن رو 
ــل از  ــود، قب ــرار ش ــات تك ــه دفع ــد ب ــی بای ــتاِن قبل ــان داس هم
ــی را  ــای خال ــه درســتی تمــام جاه ــد ب ــده بتوان آنكــه ثبت کنن
کــه پــس از روایــت اولیــه اتفــاق افتــاده، پــر کنــد.  )همــان.(. 
ــش  ــار دراوی ــه ای در دروه ی قاج ــراهای حرف ــتر داستان س بیش
بودنــد، بــه ویــژه دراویــش خاکســار و شــاخه ای منتســب 
بــه آنهــا بــه نــام دراویــش عجــم. چنانكــه اوجیــن اوبــن 
می گویــد:  مشــاهداتش  از   19٠7 ســال  در   )1919-1875(

ی برجســته ای بــود و ســیار بســیار مــرد  ها مهمــی تاریخــی و اجتماعــی تحلیـــــــــــل  رســاله ایشـــــــان داشــتند.بســیار  ــان در مثــال  ــرای ایش ــای دکتـ ــورد جنبش ه سیاســی م بــودمذهبــی  ایــــــــــــــــــــران 
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حســین، درویــش عجــم، نقــال اســت ]...[ در حــال حاضــر بــه 
ــش  ــا داســتان های جذاب ــا ب ــد ت روســتاهای اطــراف ســر می زن
سرگرم شــان می کنــد، قبــل از آنكــه بــا یــک موعظــه ی کوتــاه 
ــاگرد  ــد ]...[ ش ــب کن ــا را تهذی ــهید آنه ــان ش ــاره ی امام درب
درویــش اش، داراب ]...[ تحــت نظــر مرشــدش )اســتادش( 
کشــكول علی شــاه از گلپایــگان، تعلیــم دیــده بــود و ترســان و 
ــوز  ــر امتحــان می کــرد. اســتادش هن ــرزان شانســش را در هن ل
ــه در  ــد ک ــا را بگوی ــات پرده ه ــه جزیی ــه چگون ــه او نیاموخت ب
یــک کتــاب معــروف خــاص وجــود داشــت؛ حافظــه اش 
قصه هــا را بــا موضــوع طبقه بنــدی کــرده اســت: نیكــی پــاداش 
مــرگ  ازدواج،  انتقــام،  می بینــد،  کیفــر  بــدی  می گیــرد، 
 .)94 فلــور 2٠٠5:  در  شــده  نقــل  )اوبــن 19٠8: 3٠8-3٠7 
چارلــز جیمــز ویلــز )1842-1912( در کتــاب اش انگاره هایــی 
از زندگــی مــدرن ایرانــی در ســال 1886 خاطرنشــان می کنــد 
کــه تعــدادی از ایــن دراویــش  نبــوغ واقعــی، حافظه هــای 
تقلیــد را  بــه جــای دیگــری و  حیــرت آور و هنــر تكلــم 
ــد  ــر آرنول ــز 1886: 195(. س ــد  )ویل ــت دارن ــه خدم ــاده ب آم
و  نامه هــا  نــام  بــا  کتابــی  کــه   )194٠-1894( ویلســون 
روزنوشــت یــک افســر سیاســی جــوان 19٠7-1914را منتشــر 
ــتان گوی  ــک داس ــه ی ــاعته ای ک ــرای دوس ــر از اج ــرد، متاث ک
ــه  ــا ب ــد، تقریب ــه می ده ــهراب ارائ ــتم و س ــه ی رس ــا از قص نابین
گریــه می افتــد:  در حالی کــه مــا دورتــادور یــک آتــش 
کوچــک نشســته بودیــم، او تقریبــا در تاریكــی صحبــت 
می کــرد، کامــال بــر زیــر و بــم صدایــش اتــكا داشــت تــا تاثیــر 
دراماتیــک را بــه صحبت هــای ســهراِب پســر و پــدرش رســتم 
بدهــد.  )ویلســون 1942:63 نقل شــده در رادهایراپتیــان 2٠٠5: 
149(. حــدود ســال 19٠9، بنجامیــن مــور شــاهد یــک درویــش 
در اصفهــان بــوده کــه  کنــار یــک چای خانــه در پاییــن، 
می کشــند،  ســیگار  تماشــاگرانش  می گفــت.  قصه هایــی 
بــر پاشــنه ی پاهایشــان روی ســكوها بــا نرده هــای کوتــاه 
ــذر  ــار آبگ ــا و کن ــول دیواره ــف در ط ــه ردی ــف ب ــه ردی ک
اطــراف میــدان گذاشــته شــده، نشســته اند... او بــا صدایــی 
دراماتیــک و بســیار منعطــف و بــا حــرکات بســیاری کــه 



163دوماهنامه ادبی . شماره  پنجم 1398

ــد   ــر می خوان ــتان را از ب ــت، داس ــور اس ــک آکت ــته ی ی شایس
)مــور 1915: 287 نقل شــده در فلــور 2٠٠5: 95(. و جیمــز 
ســیلک باکینگهــام )1796-1855( برخــوردش را  بــا یــک 
داســتان گوی ماهــر  در میــدان نقــش جهــان اصفهــان در ســال 
ــروه  ــک گ ــش ی ــه  اطراف ــی ک ــد، در حال ــرح می ده 1828 ش
تقریبــا ســیصدنفره جمــع شــده بودنــد  )باکینگهــام 1829: 
باکینگهــام می گویــد: فلــور 2٠٠5: 96(.  نقل شــده در   2٠3

ــته ترین  ــیواترین و کارکش ــای ش ــی و گرم ــه ی بزرگ ــا هم او ب
شــكایتی  هیــچ  بــدون  مــا  می کــرد.  اجــرا  ســخن پردازان 
چــون  کردیــم،  توقــف  آنجــا  گــروه  اعضــای  جانــب  از 
انــدازه ی  بــه  نمایــش  گونــه  ایــن  از  می آمــد  نظــر  بــه 
مــردان انگلیســی کــه از نمایــش کیفــور می شــوند، لــذت 
نمایــش  یــک  را  ایــن  خــوِد  می شــد  واقــع،  در  می برنــد. 
ــه  ــد چــون اگرچــه تنهــا یــک نفــر روی صحن دراماتیــک نامی
بــود، شــخصیت های متنــوع زیــادی بــا همیــن یــک نفــر، 
ــن  ــدام از بهتری ــر ک ــه در ه ــزی ک ــل چی ــد، مث ــان دار می ش ج
ــه ی  ــم متكبران ــود ]...[. او خش ــدار می ش ــا پدی ــای م نمایش ه
ــن  ــد، در لح ــح را در کلماتــش می دمی ــوی فات ــک جنگج ی
زنانــه ی  صــدای  بــا  می لرزیــد،  اســیر  یــک  متضرعانــه ی 
عشــق و غریــزه بــه طمــع می افتــاد و بــا کشــش محكم تــر 
 .)97-96 )همــان.:  مــی داد  دســتور  ســرزنش،  و  نكوهــش 
باز هم در سال 1925، ویتا سكویل وست )1892- 1962( یک 

درویش را در اصفهان توصیف می کند که: 
روی زمیــن نشســته بــود و قصــه ای را بــرای جمعیــت تعریــف 
می کــرد؛ آنهــا گرداگــرد او در یــک دایــره بــا دهان هــای 
ــود،  ــرون زده ب ــه بی ــا از حدق ــه تقریب ــم هایی ک ــاز و چش نیمه ب
نشســته بودنــد، در حالــی  کــه مــرد مقــدس بــا تعریــف اعمــال 
ــرد.  ــیدایی می ب ــت ش ــه حال ــودش را ب ــش، آرام آرام خ قهرمان
ــگار  ــد، ان ــر می آم ــه نظ ــده ب ــی و الهام ش ــا وحش ]...[ او حقیقت
کــه قصــه اش را در ایــن پانصــد ســاِل آخــر چرخانده و ریســیده 
ــاال داشــت بــه اوجــش می رســید )سكویل وســت  بــود و ح
 .)98  :2٠٠5 فلــور  در  نقل شــده   115  ،11٠  :1926
بــدون مســلم دانســتِن بقــای ناگسســتنِی ســنت یــا چســبیدن بــه 
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مرثیــه ی نوســتالژیِک دورانــی کــه ســپری شــده، نقل قول هــای 
ــه ای در دوران  ــی حرف ــه قصه گوی ــت ک ــر آن اس ــاال بیان گ ب
قاجــار در ایــران کمابیــش همــان چیــزی بــوده کــه دســت کم 
از زمــان اوایــل دوره ی صفــوی وجــود داشــته اســت. بــه نظــر 
می آیــد داســتان گوها هنــوز هــم قوانیــن حرفه شــان را آن طــور 
کــه در قــرن یازدهــم هجــری )هفدهــم میــالدی( توســط 
ــار  ــراز االخب ــی در ط ــی فخرالزمان ــون عبدالنب ــندگانی چ نویس
)روش هــای درســت ازبرخوانــی( بنیان گــذارده شــده، کــه یک 
ــال  ــوز حمــزه اســت، دنب ــورد اجــرای رم ــاب راهنمــا در م کت
می کننــد )محجــوب 1381-82/ 2٠٠3 ب: 1٠84-93؛ شــفیعی 
کدکنــی 1381/ 2٠٠2(. حتــی قبــل از آن، واعــظ کاشــفی در 
اثــرش در قــرن نهــم هجــری )پانزدهــم میــالدی(، فتوت نامــه ی 
ــون  ــن جوانمــردی( هشــت قان ــاب شــاهی از آیی ســلطانی )کت
اســت:  کــرده  طرح ریــزی  قصه گویــی  بــرای  را  ذیــل 
ــه ای را  ــد قص ــت، بای ــدی اس ــک مبت ــو ی ــر قصه گ ... اول، اگ
ــد و اگــر  ــه کن ــا اســتادش مطالع ــد، ب کــه می خواهــد نقــل کن
مجــرب اســت، بایــد آن  را از قبــل تمریــن کــرده باشــد، 
ــا  ــد ب ــو بای ــد. دوم، قصه گ ــر نكن ــل آن گی ــه در نق ــوری ک ط
ــه شــیوه ی مهیــج صحبــت کنــد و در  فصاحــت آغــاز کنــد، ب
ــد  ــخص بای ــوم، ش ــد. س ــل کننده نباش ــا کس ــاده ی ــش س کالم
ــب  ــی مناس ــوع جماعت ــه ن ــرای چ ــی ب ــور روایت ــه ط ــد چ بدان
اســت، و چقــدر بایــد آن  را ســاده کنــد و غیــره. قصه گــو بایــد 
ــل  ــد، نق ــت دارن ــاچی هایش دوس ــه تماش ــه را ک ــتر، آنچ بیش
ــد،  ــا شــعر بیارای ــر را ب ــد. چهــارم، شــخص بایــد گــه گاه نث کن
ــت ایــن کار خســته  ــد مراقــب باشــد مــردم را باب ــد بای هــر چن
نكنــد ]...[. پنجــم، نبایــد گفته هــای غیــر ممكــن بــر زبــان 
ــرای تماشــاگران اش  ــد چــون ب ــد اغــراق کن ــز نبای ــاورد و نی بی
احمــق جلــوه خواهــد کــرد. ششــم، نبایــد اظهــارات نیــش دار 
ــود.  ــر از او می ش ــث تنف ــه باع ــد، ک ــان بران ــر زب ــادی ب ــا انتق ی
ــاچی  ــد تماش ــد و نبای ــول کن ــب پ ــار طل ــه اجب ــد ب ــم، نبای هفت
را بــرای آن اذیــت کنــد. هشــتم، نبایــد خیلــی زود و یــا 
ــدال  ــد در مســیر اعت ــد، بلكــه همیشــه بای ــر تمــام کن خیلــی دی
امیدســاالر 1999: 335(.  و  امیدســاالر  در  )نقل شــده  باشــد 

ی برجســته ای بــود و ســیار بســیار مــرد  ها مهمــی تاریخــی و اجتماعــی تحلیـــــــــــل  رســاله ایشـــــــان داشــتند.بســیار  ــان در مثــال  ــرای ایش ــای دکتـ ــورد جنبش ه سیاســی م بــودمذهبــی  ایــــــــــــــــــــران 
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هــر قــدر حرفــه ی نقالــی در دوره ی قاجــار در ایــران گســترده 
ــال  ــن  خی ــلیم ای ــد تس ــاال نبای ــد، احتم ــوده باش ــوب ب و محب
رمانتیــک  شــویم کــه قصه هــای حماســی در هــر قهوه خانــه ای 
در  می شــده اند.  نقــل  حرفــه ای  داســتان گوهای  توســط 
ــن در اوایــل قــرن بیســتم تخمیــن  واقــع، اگــر چــه اوجیــن اوب
می زنــد کــه هنــوز حــدود پنــج هــزار تــا ده هــزار درویــش در 
ــده  ــی )نقل ش ــامل نقال ــفاهی ش ــنت ش ــف س ــكل های مختل ش
در فلــور 2٠٠5: 94( مشــغول بــه کار بوده انــد، امــا محقــق 
آمریكایــی مــری آلــن پیــج در تحقیــق میدانــي اش در ایــران در 
ــه ای  ــن ســال های 1974-75، تنهــا چهــار داســتان گوی حرف بی
را در شــیراز پیــدا کــرده اســت )پیــج 1979: 196(. او توانســته 
از اطالعــات تفصیلــی کــه توســط دو نفــر از آنهــا فراهــم 
شــده، و هــر دو در اواخــر دوره ی قاجــار متولــد شــده بودنــد، 
بهره منــد شــود. اولــی، علــی ثناخــوان، مــردی در اواســط 
ــه  ــال ب ــی س ــدود س ــه ح ــود ک ــی اش ب ــصت زندگ ــه ی ش ده
داســتان گویی مشــغول بــود؛ و دومــی، حبیــب اهلل ایزدخواســتی، 
در اواســط دوره ی پنجاه ســالگی اش بــود و حــدود بیســت ســال 
ــرد  ــن دو ف ــج از ای ــه پی ــی ک ــت. اطالعات ــوده اس ــتان گو ب داس
ــی کومیكــو  ــق ژاپن ــا توســط محق ــع کســب کــرده، بعده مطل
یاماموتــو کــه در اواخــر دهــه ی 198٠ بــا مرشــد ولــی اهلل ترابــی 
ــن  ــی یكــی از آخری ــت شــد. تراب ــد و تقوی کار می کــرد، تایی
داســتان گوهای حرفــه ای بــود کــه در ســال 2٠٠8 هنــوز تمریــن 
می کــرد و در ایــن مــدت بــه شــهرت بین المللــی زیــادی 
ــات 28-23(.  ــژه صفح ــه وی ــو 2٠٠3، ب ــود. )یاماموت ــیده ب رس
دیگــران  و  دانش پژوهــان  ایــن  وســیله ی  بــه  کــه  آثــاری 
باقــی  تردیــدی  شــده،  منتشــر  ببینیــد(  را   2٠1٠ )اولیایــی 
نمی گــذارد کــه نقالــی یــک حرفــه ی جــدی بــوده اســت. هــر 
مــردی از هــر شــغلی می توانســته ایــن حرفــه را پیــش بگیــرد، 
امــا ظرفیــت کامــل آن تنهــا بــا شــاگردِی طوالنــی کــه نیازمنــد 
ــه  ــت، ب ــرب اس ــتان گوی مج ــک داس ــط ی ــق توس ــم دقی تعلی
دســت می آمــد. وجــوه تكنیكــی حرفــه و اجــرای آن نــه تنهــا 
ــن  ــه متضم ــت، بلك ــفاهی اس ــنت ش ــری از س ــتلزم یادگی مس

ی برجســته ای بــود و ســیار بســیار مــرد  ها مهمــی تاریخــی و اجتماعــی تحلیـــــــــــل  رســاله ایشـــــــان داشــتند.بســیار  ــان در مثــال  ــرای ایش ــای دکتـ ــورد جنبش ه سیاســی م بــودمذهبــی  ایــــــــــــــــــــران 



166دوماهنامه ادبی . شماره پنجم 1398

اســتفاده از مــواد نوشــتاری اســت کــه وقتــی بــه حافظــه ســپرده 
ــد  ــم می کن ــه فراه ــرای قص ــی ب ــوب ذهن ــک چارچ ــد، ی ش
کــه بــا اجــرای شــفاهی داســتان گو مزیــن می شــود. ایــن 
ــط  ــت نویس، ضب ــای دس ــوال در طوماره ــتاری معم ــواد نوش م
ــن  ــی در ای ــای چاپ ــی کتاب ه ــاال معرف ــت. احتم ــده اس می ش
حرفــه را بایــد ابتــكار اصلــی نقالــی در دوره ی قاجــار دانســت. 
ــر  ــد شــیوه تحــت تاثی ــه چن ــد، ســنت را ب ــن پیشــرفت جدی ای
قــرار داد: از یــک ســو، در جهــت حفــظ اجــرای شــفاهی 
ــاپ  ــخه های چ ــه از نس ــود، چنان ک ــر ب ــی موث ــكل چاپ در ش
ســنگی از اســكندرنامه و رمــوز حمــزه می تــوان اســتنباط کــرد 
کــه اجــرای شــفاهِی اصلــی را بــرای خواننــدگان بیشــتری 
ــی  ــزون نقال ــتگی روزاف ــر، وابس ــوی دیگ ــرد. از س ــم ک فراه
بــه متــن چاپــی را افزایــش داد، بیــش از همــه چاپ هــای 
متعــدد هنــدی و ایرانــی موجــود از شــاهنامه ی فردوســی. 
آنچــه کــه از حرفــه ی قاجــاری نقالــی در روزگار مــا بــه 
جــا مانــده اســت تنهــا یــک خاطــره ی کمرنــگ از ایــن 
ــاری ســابقا پرطــراوت اســت. رســانه های مــدرن،  هنــر گفت
شــیوه های متغیــر زندگــی و برنامه هــای مختلــف سیاســی، هــر 
کــدام بــه ســهم خــود در محــو تقریبــا کامــِل نقالــِی فعــال نقــش 
ــران  ــه ای در ای ــای آگاهان ــر، تالش ه ــد. در ســال های اخی دارن
ــرای  ــی ب ــوان جای ــه عن ــنتی ب ــای س ــای قهوه خانه ه ــرای احی ب
ــامل  ــواده ش ــرای کل خان ــم ب ــی، آن ه ــای اجتماع دورهمی ه
ــودکان )برعكــس عــرف گذشــته کــه مشــتریان  زنــان و ک
همــه مــرد بودنــد(، صــورت گرفتــه اســت )بلوک باشــی 
بــرای  چای خانــه   تبلیغاتــی  بروشــور  در   .)1996  /1375
آذری کــه در نوامبــر 1993 بــرای درآمدزایــی بازســازی و 
بازگشــایی شــد، نوشــته شــده اســت کــه  چای خانــه بــه عنــوان 
ــاخصی در  ــش ش ــی، نق ــِی ایران ــاد اجتماعی-فرهنگ ــک نه ی
ــان دارد.   ــی ایرانی ــی و مذهب حفــظ فرهنــگ کهــن قومــی، مل
ــر پژوهش هــای  ــه رســما از ســوی دفت بازســازی ایــن چاي خان
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــت، و ب ــده اس ــت ش ــی حمای مردم شناس
ــی  ــیون داخل ــک دکوراس ــا ی ــک، ب ــه ی فولكلوری ــک برنام ی
ــده  ــن ش ــه ای تزیی ــی های قهوه خان ــش و نقاش ــوازم دراوی از ل
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و ســابقا نمایش هــای کوتــاه شــبانه توســط داســتان گوهای 
حرفــه ای در آن اجــرا می شــده اســت. بــا توجــه بــه دورنمــای 
ــر  ــه نظ ــران، ب ــروز در ای ــی ام ــت های فرهنگ ــنتی در سیاس س
ــِت  ــورِد حمای ــای م ــتین دوره ه ــده، نخس ــه در آین ــد ک می رس
مالــِی دولــت در نقالــی بــه نســل جوان تــر عرضــه خواهــد شــد. 
ــه عنــوان نكتــه ی آخــر، بُعــد جدیــدی از نقالــی را در ایــران  ب
ــی در  ــر نقال ــه هن ــی  ک ــرد. در حال ــم ک ــر خواه ــر ذک معاص
قدیــم منحصــرا در تســلط مــردان بــود، از چندیــن ســال قبــل، 
نخســتین اجراکننــده ی زن نیــز در ایــران پــا بــه عرصــه گذاشــته 
اســت )بــرای مثــال اینجــا را ببینیــد: واصفــی و معتمــدی 
2٠٠7(. فاطمــه حســینی زاد متولــد 1976 یــک دانشــجوی 
ایرانــی در رشــته ی موزه شناســی اســت کــه هنــر نقالــی را طــی 
ســال های طوالنــی تحــت نظــر اســتادان معــروف سرتاســر 
ایــران، بــه ویــژه مرشــد ولــی اهلل ترابــی، مطالعــه کــرده اســت. 
او نــام نمایشــِی خــود، ُگردآفریــد، را از شــخصیتی در شــاهنامه 
ــه  ــت ک ــی اس ــوی زن ایران ــد جنگج ــت: ُگردآفری ــه اس گرفت
ــه  ــه می پوشــد و ســهراب را هنگامــی کــه ب لبــاس مبــدل مردان
دژ ســپید حملــه می کنــد، بــه مبــارزه می طلبــد. ایــن ُگردآفریــِد 
ــر از آن شــناخته شــده اســت، اگرچــه  ــران و فرات مــدرن در ای
ــا دشــواری هایی در اجــرای حرفــه اش نیــز روبروســت. او در  ب
مناســبت های مختلــف اجــرا داشــته و در ایــن ضمــن تحســین 
ــیار  ــد بس ــت. ُگردآفری ــت آورده اس ــه دس ــز ب ــی را نی بین الملل
ــِر  ــنتِی هن ــرم س ــک ف ــوان ی ــه عن ــی را ب ــا نقال مصمــم اســت ت
گفتــاری حفــظ کنــد، انگیــزه ای کــه او را واداشــته ایرانی هــای 
ــی را  ــر نقال ــا هن ــد ت ــوزش ده ــز آم ــرد و زن  را نی ــوان -م ج
ــد. کار او  ــدر بدانن ــان ق ــراث ملی ش ــی از می ــوان بخش ــه عن ب
تنهــا یكــی از اتفاقــات جــذاب اخیــر در ســتایش عملــِی نقالــی 
ــراق  ــدون اغ ــروز و تحــت شــرایطی اســت کــه ب ــراِن ام در ای
ــوده  ــایند نب ــی خوش ــراث مل ــش از می ــن بخ ــظ ای ــرای حف ب
ــه ایــن ســوال کــه تــا چــه حــد نســل جوان تــر  اســت. پاســخ ب
ــدگاری آن  ــه در مان ــی اســتقبال و بدین گون ــر ســنتی نقال از هن
ــا گــذر زمــان مشــخص خواهــد شــد. مشــارکت کنــد، تنهــا ب
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رنــگ یكــی از مفاهیــم بــارز در فرهنــگ عامــه محســوب 
شــفاهی،  هــم  و  مكتــوب  ادبیــات  در  هــم  می شــود. 
کــه  آورد  مثــال  شــاهد  می تــوان  را  بســیاری  نمونه هــای 
انتقــال  بــرای  شــاعران  و  نویســندگان  می دهنــد  نشــان 
مفاهیــم، بیــان تشــبیهات نغــز و کنایــات ملیــح و بــه طــور کلــی 
صنایــع بدیــع و بی بدیــل ادبــی از آن بهــره گرفته انــد. در 
گونه هــای مختلــف شــعر )غــزل، قصیــده، دوبیتــی، تــک 
اســتعاره ها  ادبــی،  کنایــات  ضرب المثل هــا،   )... و  بیتــی 
ــال  ــگ انتق ــطه رن ــه واس ــتر ب ــی بیش ــار معن ــواع، ب ــر ان و دیگ
ــوان  ــری را نمی ت ــچ واژۀ دیگ ــه هی ــه ای ک ــه گون ــد، ب می یاب
ــد. ــته باش ــرد را داش ــان کارک ــد هم ــه بتوان ــرد ک ــتخدام ک اس

ــه  ــاور عام ــگ در ب ــه رن ــت ک ــر آن اس ــن ام ــل ای ــی از عل یك
بــه نشــانه ای تبدیــل شــده اســت و عامــل دیگــر آنكــه رنــگ 
کیفیتــی بیرونــی دارد و هــر مخاطــب بــا هــر میــزان از دانــش، 
قــادر بــه فهــم آن اســت. بــه عبارتــی، رنــگ واژه ای آشناســت 
ــده  ــرای خوانن ــی آن ب ــی و بیرون ــه ازای درون ــا ب ــم م ــه فه ک
ــفید و  ــیاه و س ــت. س ــر نیس ــق و تفك ــد تعم ــنونده نیازمن ــا ش ی
قابــل تشــخیص اند، ســیاه،  از هــم  او  بــرای  آبــی و ســبز 
نشــانۀ ســوگواری و عــزا، ســفید نشــانۀ صلــح و دوســتی، 
ــات  ــی، حی ــانۀ زندگ ــبز نش ــش و س ــق و آرام ــانه عش ــی نش آب
و  شــمول  جهــان  گاه  نشــانه ها  ایــن  اســت.  قداســت  و 
ــا  ــی از آنه ــوان نمونه های ــه می-ت ــه ای ک ــه گون ــد، ب فراگیرن
را در باورهــا و فرهنگ هــای دیگــر ملــل مشــاهده کــرد.

تجلی رنگ   
 در فرهنگ عامه 

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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رنگ در ترانه های محیل

ی ندیدم ی به این تار شب ابر
ی ندیدم سیه بختی به این خوار

سیه بختم به هنگام جوانی
ی ندیدم جوانی هم به این خوار

خودم سزب و دلم سزب و گلم سزب
فتادیم هر سه تامون سزب در سزب

فلک یک جامه ای ور مو بریده
یبونش سفید و دومنش سزب گر

سیه چشم و سیه ابرو، سیه خال
فراموشم مکن ای نازنن یار

فراموشم مکن خوبم نگهدار
میون دوس و دشمن کردم این کار

گل رسخم چرا رنگت شده زرد
مگر باد خزون بر تو گذر کرد

برو باد خزون هرگز نیایی
که رنگ گلعذارم کرده ای زرد
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فــارس  کســی در شــریاز و اســتان  کمــر  )ایبنــا( شــاید  ایــران  کتــاب  ی  گــزارش خربگــزار بــه   
ی  را نشناســد. ابوالقاســم و امــن  دغدغــه ادبیــات و فرهنــگ داشــته باشــد و خانــواده  فقــری
ــی در  ــته اند یک ــن گذاش ــود را در نوش ــر خ ــال ها عم ــه س ی ک ــریاز ــه ش ــرادر فرهیخت ی دو ب ــری فق
ی دیــن بزرگــی بــر  ی فرهنــگ عامــه؛ ابوالقاســم فقــری ی در جمــع اور نوشــن داســتان و دیگــر
گــردن فرهنگ نویســی و ثبــت و ضبــط فرهنــگ مــردم فــارس دارد. او از همــان اوایــل جوانــی 
کــه بــه عنــوان معلــم در روســتاهای شهرســتان ممســنی مشــغول بــه کار کــرد، رشوع بــه 
ی و نــگارش آداب و رســوم و فرهنگ هــای بومــی و محلــی مــردم کــرد و ایــن کار را تــا  جمــع آور
بــه امــروز کــه هشــتاد و دوســاله می شــود، ادامــه داد. تالشــی کــه حاصــل آن گنجینــه عظیمــی 
از فرهنــگ مــردم فــارس اســت. بــه مناســبت هشــتاد و دومــن ســالروز تولــد ابوالقاســم 
و  داشــتیم  گفت وگویــی  او  بــا  معــارص،  فرهنگ نویــس  و  پژوهشــگر  نویســنده،  ی،  فقــری
می خوانیــم: ادامــه  در  را  شــنیدیم  و  گفتــه  آنچــه  پرســیدیم.  او  روزهــای  ایــن  حال وهــوای  از 

ی   صحبت مــان را بــا معرفــی شــما از زبــان خودتــان آغــاز  کنیــم... شــما بیشــر ابوالقاســم فقــری
ی داســتان نویس؟ فرهنگ نویــس هســتید یــا ابوالقاســم فقــری

مــن در دو حــوزه و قســمت ادبــی کار کــرده ام. یكــی فرهنــگ مــردم و دیگــری حــوزه 
داستان نویســی اســت کــه نامــم جــزو پیشكســوتان داستان نویســی و قصه نویســی در اســتان 
فــارس در کتاب هــا آمــده اســت. حــدود ده کتــاب در حــوزه داستان نویســی دارم؛ اولیــن 
ــام  اجــاق کــور  اســت کــه قطــع جیبــی داشــت. بعــد  ــه ن کتــاب داســتانی کــه چــاپ کــردم ب
از آن کتــاب  خانــه، خانــه خودمــان ،  دیــو ،  بــا خــودم در راه بارونــی ،  ننــه پیــره زن و 
ــر  ــده منتش ــه از بن ــم ک ــتانی ه ــاب داس ــن کت ــن  و آخری ــواب م ــه خ ــو بچ ــوروز ،  آه ــو ن عم

 فرهنگ مردم را 
نمی توان بازنویسی کرد

از انجوی شیرازی تا شاملو در فرهنگ نوییس
| مطهره میرشکاري

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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ــا  ــم ب ــه خودنوشــت از خــودم ه ــک زندگی نام ــت  اســت. ی ــه حــراج رف ــردی کــه ب شــده،  م
ــام  شــیراز و دلمشــغولی های مــن  دارم. ایــن آثــاری کــه اشــاره شــد، کتاب هایــی اســت کــه  ن
در زمینــه ادبیــات داســتانی نوشــته ام؛ امــا عمــده کار مــن در زمینــه فرهنــگ مــردم فــارس اســت.

 
ــا کار فرهنگ نویســی و کار روی فرهنــگ مــردم  ــا احمــد شــاملو کار کرده ایــد و بیشــر ب شــما ب
شــناخته شــده اید. ایــن کار را از چــه زمانــی رشوع کردیــد و چنــد کتــاب در ایــن حــوزه نوشــته اید؟
بلــه کار فرهنــگ مــردم را بــا زنده یــاد احمــد شــاملو آغــاز کــردم؛ بعــد بــا ابوالقاســم 
ــن  ــه ای ــال 1339 ب ــی از س ــور کل ــه ط ــدم و ب ــنا ش ــان آش ــهری عزیزم ــیرازی هم ش انجوی ش
طــرف در زمینــه فرهنــگ مــردم فــارس کار کــرده و می کنــم؛ تــا جایــی کــه بیش تریــن 
ــه در  ــی ک ــن کتاب ــام داده ام.  اولی ــده انج ــارس را بن ــهر ف ــردم در ش ــگ م ــه فرهن کار در زمین
حــوزه فرهنــگ انجــام داده ام  ســیری در ترانه هــای محلــی  اســت. بعــد از آن  قصه هــای 
ــه هایی از  ــارس ،  گوش ــردم ف ــای م ــت،  بازی ه ــد اس ــه مجل ــه در س ــت ک ــارس  اس ــردم ف م
ــی  ــاپ دارد،  عروس ــه دو چ ــارس  ک ــوروزی در ف ــوم ن ــارس ،  آداب و رس ــردم ف ــگ م فرهن
عروســی ها  در  کــه  اســت  محلــی  شــیرازی )ترانه هایی  و  واســونک های  فــارس   در 
اســت. فولكلــور  فرهنــگ  حــوزه  در  مــن  آثــار  دیگــر  می شــود(  خوانــده  جشــن ها  و 
 ســه کتــاب هــم در دســت چاپ دارم، که انشــااهلل به زودی منتشــر می شــود. یكــی از این کتاب ها 
بــا نــام  بــاران و باران خواهــی در فــارس  اســت، کتــاب دیگــر بــا نــام  شــانس کــه برمی گــرده، 
فالــوده هــم دنــدون می شــكنه  اســت؛ چــون مــا یــک خوراکــی در شــیراز بــه نــام فالــوده داریــم 
کــه مــن یــک مقالــه تحقیقــی هــم دربــاره آن نوشــته ام. کتــاب دیگــری هــم کــه در دســت چاپ 
دارم، ویراســت دیگــری از کتــاب  بازی هــای محلــی فــارس  اســت کــه خیلــی هم مفصل اســت. 
تــا آنجــا کــه اطــالع دارم، دو کتــاب اول کارهــای اولیــه اش انجــام شــده و آمــاده بیــرون آمــدن 
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اســت و کتــاب  بازی هــای محلــی فــارس  هــم مراحــل اولیــه چــاپ را پشــت ســر می گــذارد.

 مدتــی هــم در رادیــو مشــغول بوده ایــد؟ چــه مــدت در رادیــو بودیــد و در چــه حــوزه ای فعالیــت 
داشــتید؟

در ســال 4٠ مرحــوم انجوی شــیرازی برنامــه  فرهنــگ مــردم  رادیو ایران را شــروع کرد. در ســال 
42 مــن همیــن کار را در ســال 42 در رادیــو شــیراز شــروع کردم کــه این برنامه بــه صورت پخش 
ترانه هــا و نغمه هــای محلــی و صحبــت دربــاره فرهنــگ عامــه اجــرا می شــد و بــه همیــن صــورت 
تــا بعــد از انقــالب ادامــه داشــت و مــردم شــیراز هــم از ایــن برنامــه خاطره هــای زیــادی دارنــد.

 
آیــا شــغل دولتــی هــم داشــتید؟ یــا اینکــه فعالیــت شــما بــه همــان رادیــو و روزنامــه و مجلــه 

محــدود می شــد؟
در  ســال  یــک  کــردم،  در روســتاهای  ممســنی  شــروع  معلمــی  بــا  را  ابتــدا کارم  مــن 
ــتای  ــن روس ــاال ای ــه ح ــودم ک ــری  ب ــتای  مصی ــال در روس ــنی و دو س ــان  ممس ــتای  فهلی روس
مصیــری بــه شهرســتان  رســتم  تبدیــل شــده اســت و در کتــاب  شــیراز و دلمشــغولی های مــن  
ــن  ــرای اولی ــودم ب ــه ب ــنی ک ــته ام. در ممس ــتاها را نوش ــن روس ــی در ای ــفر و زندگ ــرات س خاط
بــار  فرهنــگ مــردم ممســنی  را در ســال 1336 نوشــتم و بــه جامعــه ادبــی ایــران معرفــی کــردم.

 
ی  مطالبــی کــه بــرای نــگارش فرهنــگ مــردم فــارس احتیــاج داشــتید را از چــه طریقــی گــردآور

می کردیــد؟
از ســال 71  کار در روزنامــه   خبــر جنــوب  را در صفحــه ای بــا نــام   فرهنــگ والیــت  شــروع 
ــراف و  ــت و از اط ــرار گرف ــارس ق ــی ف ــردم اهال ــه م ــورد توج ــی م ــه خیل ــن صفح ــردم، ای ک
ــن  ــع م ــی از مناب ــد؛ یك ــتاده می ش ــه فرس ــن صفح ــاپ در ای ــرای چ ــی ب ــارس مطالب ــاف ف اکن
ــرای  ــردم ب ــرف م ــه از ط ــود ک ــی ب ــن مطالب ــردم همی ــگ م ــتن فرهن ــردآوری و نوش ــرای گ ب
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ــران  ــو ای ــه ارســال می شــد. همــان طــور کــه اشــاره کــردم در ســال 1342 هــم در رادی روزنام
برنامــه  فرهنــگ عامــه  را داشــتم کــه خــودم می نوشــتم و خــودم هــم اجــرا می کــردم. 
ــا را  ــا م ــود ب ــكاری خ ــا هم ــتند و خیلی ه ــادی داش ــه زی ــم توج ــه ه ــه آن برنام ــارس ب ــردم ف م
ــال  ــودم، دنب ــد و مطالــب می فرســتادند. خــود مــن هــم هــر جــا ب از همــان برنامــه شــروع کردن
ــودم،  ــم ب ــنی معل ــی در ممس ــم، مدت ــه گفت ــور ک ــال همان ط ــتم. مث ــب می گش ــه مطال این گون
ــنایی  ــازه آش ــای ت ــان محیط ه ــودم، در هم ــتان ب ــم در سروس ــی ه ــت و مدت ــی در مرودش مدت
ــم. از همــان  ــردم را جمــع کن ــادی از فرهنــگ م ــدار زی ــردم ســبب شــد کــه مق ــا فرهنــگ م ب
ــام  ــن کار را انج ــر ای ــه س ــم پیران ــوز ه ــال هن ــه ح ــا ب ــردم، ت ــروع ک ــن کار را ش ــه ای ــدا ک ابت
ــت  ــوم، آن را یادداش ــه رو می ش ــردم روب ــگ م ــازه ای از فرهن ــه ت ــه نكت ــا ب ــر ج ــم و ه می ده
می کنــم، چــرا کــه می دانــم فرهنــگ مــردم هــر کشــور، شناســنامه آن کشــور اســت.

 
ی به چه صورت بود؟ ی با احمد شاملو اشاره کردید؛ این همکار به همکار

شــاملو در ابتــدای کار و قبــل از اینكــه کار خــود را در مجلــه  خوشــه  شــروع کنــد، در 
ــته ها  ــن نوش ــوع همی ــه مجم ــت ک ــه  داش ــاب کوچ ــام  کت ــه ن ــه ب ــی  دو صفح ــه  فردوس مجل
ــران  ــازار ادب ای ــه ب ــید و ب ــاپ رس ــه چ ــه  ب ــاب کوچ ــام  کت ــا ن ــی ب ــب کتاب ــه در قال ــا ب بعده
تقدیــم شــد. از جملــه کســانی کــه از فــارس و شــیراز و فــارس بــرای شــاملو مطلــب می فرســتاد، 
یكــی مــن بــودم و یكــی هــم مرحــوم حســن حاتمــی کــه از کازرون مطلــب می فرســتاد. حســن 
ــود. ــروده ب ــی  را س ــكک اشی مش ــروف  گنجش ــه مع ــه تران ــت ک ــی اس ــان کس ــی هم حاتم
ــه مجلــه  خوشــه  رفــت کــه کارهایــی کــه می فرســتادند را در صفحــه ادبــی آن  بعــدا شــاملو ب
ــد. ــاپ ش ــه چ ــاملو در آن صفح ــط ش ــم توس ــده ه ــای بن ــی از قصه ه ــد، بعض ــاپ می کردن چ

 
قصه هایی که در صفحه ادبی مجله  خوشه  چاپ می کردید به کجا رسید و نهایتا چه شد؟

مجموع این قصه ها را بعدا در کتاب  اجاق کور  و کتاب های داستانی بعدی که نوشتم؛ 
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جمع آوری و چاپ کردم.
 

چنــد وقــت قبــل بــا محمدرضــا آل ابراهیــم کــه ایشــان هــم فرهنگ نویــس و اتفاقــا از اهالــی 
ی  اســتهبان در اســتان فــارس اســت، گفت وگویــی داشــتیم. آیــا بــا ایشــان آشــنایی یــا همــکار

داشــته یــا داریــد؟
آقــای آل ابراهیــم از دوســتان مــن هســتند و اصــال کار فرهنگ نویســی را بــا مــن شــروع 
ــردم  ــرض ک ــان ع ــه خدمتت ــوب  ک ــر جن ــه  خب ــت در روزنام ــه والی ــان صفح ــرد. در هم ک
مــا  بــا  اســتهبان  شهرســتان  از  آل ابراهیــم  می کردیــم؛  دریافــت  مطلــب  شهرســتان ها  از 
همــكاری داشــت و مطلــب می فرســتاد. از جملــه افــراد باســوادی اســت کــه کتاب هــای 
اســت. کــرده  چــاپ  اســتهبان  عامیانــه  قصه هــای  زمینــه  در  مخصوصــا  متعــددی، 

 
پتانسیل داستان های فولکلور و محلی را برای بازنویسی و چاپ جدید چقدر می دانید؟

فرهنــگ مــردم را نمی تــوان بازنویســی کــرد. قصه هــای عامیانــه قابــل بازنویســی نیســت؛ 
ــه  ــن روی قص ــال م ــری داد- مث ــر مختص ــكلی تغیی ــه ش ــوان ب ــا را می ت ــی از آن ه ــه بعض البت
عمــو نــوروز چنــد مطلــب نوشــته ام؛ حتــی کتابــی هــم بــا عنــوان  مــن ننــه پیــرزن و عمــو نــوروز  
ــد. ــی بمان ــود باق ــه خ ــكل عامیان ــان ش ــه هم ــد ب ــه بای ــای عامیان ــی قصه ه ــی به طورکل دارم- ول

 
جســارتا فکــر می کنــم ســوال بنــده را درســت برداشــت نکردیــد؛ ســوال مــن ایــن اســت کــه آیــا 
قصه هــای عامیانــه هنــوز ایــن پتاســیل را دارنــد کــه تبدیــل بــه کتــاب شــوند، یــا نمونه هــای 

ــوند؟ ــاپ ش ــد چ ــی و تجدی ــه بازنویس ــد ک ــب دارن ــدر مخاط ــود آنق موج
بلــه، حتمــا ایــن قابلیت را دارند و اگر موجود نیســت، این دیگر از کم کاری ماســت. واقعیت این 
اســت کــه اصــوال حــال و احــوال کتــاب خوب نیســت؛ امــا به طور کلــی همه ایــن قصه هــا قابلیت 
کتــاب شــدن دارنــد و اخیــرا هــم خوشــبختانه اقبــال بیشــتری نســبت به فرهنگ مردم شــده اســت.
البتــه بــاز هــم فرهنــگ مــردم آن طــور کــه بایــد دیــده نمی شــود؛ یعنــی قصــه و داســتان و این هــا 
مطــرح اســت و دیــده می شــود، ولــی فرهنــگ عامیانــه بایســتی از طــرف آن کســانی کــه متولــی 
ایــن کار هســتند، حمایــت شــود کــه متاســفانه نمی شــود. امــا یــک عشــق و عالقــه خاصــی در 
ــن  ــال همی ــد؛ مث ــچ چشم داشــتی کار می کنن ــدون هی ــن حــوزه اســت، کــه خودشــان ب ــراد ای اف
محمدرضــا آل ابراهیــم کــه اشــاره کردیــم. بــاز هــم دوســتان مولــف دیگــری داریــم؛ مثــل  صمد 
فرزین نیــا  و  ایــرج قزلــی  در شــهر جهــرم و خیلی هــای دیگــر از اطــراف فــارس هســتند، کــه 
االن مشــغول کار در ایــن حــوزه هســتند؛ کــه بنــده بــا بیشــتر ایــن آقایــان مكاتبــه و تمــاس دارم.

 
  آمــار و تجربــه نشــان می دهــد کــه فرهنگ نویســی در اســتان فــارس رواج و اقبــال خوبــی دارد 
و بیــش از ســایر نقــاط کشــور بــر نــگارش فرهنــگ مــردم همــت گذاشــته شــده اســت، بــه نظــر 

شــما آیــا چنــن اســت؟
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نقــاط  از  بیــش  فــارس  در  مــردم،  فرهنــگ  زمینــه  در  کــه  می گویــم  جــرات  بــا  مــن 
دیگــر کشــور کار شــده اســت. شــروع ایــن کار بــا مرحــوم ابوالقاســم انجوی شــیرازی 
بنــده  دیگــران هســتند.  و  از آن صــادق همایونــی، جمشــید صداقت کیــش  بعــد  اســت؛ 
ــتند،  ــاب هس ــا کت ــراه ب ــه هم ــتند ک ــر هس ــد نف ــتاد و چن ــراد را درآورده ام، هش ــن اف ــت ای لیس
یعنــی ایــن هشــتاد نفــر عــالوه بــر کار روی فرهنــگ مــردم، کتــاب هــم نوشــته اند. در 
ــت. ــم هس ــوز ه ــوده و هن ــاز ب ــردم، از دیرب ــگ م ــه فرهن ــی ها ب ــتان فارس ــه اس ــوع عالق مجم

 
به نظر شما در مجموع وضعیت فرهنگ نویسی در کشور چگونه است؟

ــاب  ــد کت ــاپ و خری ــكل چ ــان مش ــل هم ــا در اص ــكل م ــی مش ــت، ول ــوب اس ــبتا خ ــال نس فع
ــر  ــر فك ــا کمت ــد، ی ــر نمی کنن ــاب فك ــه کت ــر ب ــت، دیگ ــی اس ــردم خال ــب م ــی جی ــت. وقت اس
می کننــد، کــه خیلــی حیــف اســت. امیــدوارم روزی برســد کــه مــردم بــا کتــاب آشــتی کننــد.

 
و اما صحبت پایانی...

آن هایــی کــه در حــوزه فرهنــگ مــردم و عامــه زحمــت می کشــند، متاســفانه آن طــور کــه بایــد و 
شــاید در جایــی دیــده نشــده اند. بایــد بــه ایــن افــرادی کــه زحمــت می کشــند و فرهنــگ مــردم 
را از هجــوم زندگــی ماشــینی نجــات می دهنــد، دســت مریــزاد گفــت؛ چــون زندگــی ماشــینی 
کلیــه فرهنــگ مــا را از بیــن می بــرد. واقعیــت این اســت زندگی ماشــینی و ماشــین درســت اســت 
کــه مقــداری بــه مــا رفــاه و آســایش بیشــتری می دهــد؛ ولــی خیلــی از چیزهــای مــا را بــا خــودش 
ــم.  ــدا کرده ای ــگ پی ــه نوعــی ســر جن ــان ب ــگ گذشــته خودم ــا فرهن ــی کــه ب ــا جای ــرد، ت می ب
واقعــا ایــن فرهنــگ حیــف اســت؛ در صورتــی کــه دیگــران ســال های ســال فرهنــگ مردمشــان 
ــد. ــم کرده ان ــی تقدی ــه ادب ــه جامع ــدد ب ــای متع ــد و در کتاب ه ــط کرده ان ــت و ضب را یادداش
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ــگام  ــودک در هن ــه ک ــیدن ب ــش بخش ــرای آرام ــت ب ــن اس ــز والدی ــوای مهرانگی ــی، نج الالی
قبــول  مــورد  و هنرشــان  هنرنمایــی کــرده  بیشــتر  مــادران در آن  نجوایــی کــه  خــواب؛ 
مخاطــب )کــودک( قــرار گرفتــه اســت. ســال ها تحقیــق نشــان می دهــد کــه موســیقی 
و کلمــات مالیــم، آرام و منظــم ماننــد الالیــی، بــا تحریــک امــواج مغــز، ذهــن را آرام 
ابتدایی تریــن  و  اولیــن  جــزء  می شــود. الالیی هــا،  رفتــن  موجــب خــواب  و  می ســازد 
برابــر  قدمتــی  و  می-شــوند  محســوب  کــودکان  افواهــی  یــا  غیررســمی  شــعر  اشــكال 
بــه شــمار می رونــد. ادبیــات فولكلوریــک  بــا نخســتین اشــعار فارســی دارنــد و جــزء 
الالیی هــا نخســتین پیمــان آهنگیــن و شــاعرانه ای اســت کــه میان مادر و کودک بســته می شــود 
و آرزوهای مادر را بی-تشــویق و ســاده بیان می کند. الالیی ها از گذشــته های دور، در ادبیات 
شــفاهی مــردم جنــوب رایــج بــوده، ســینه بــه ســینه بازگــو شــده تــا بــه زمــان حــال رســیده اســت.
در ایــن مختصــر، تــالش می شــود بخشــی از ایــن هنــر و فرهنــگ مــردم بوشــهر معرفــی شــود.
ــد کــه  ــوب  اشــاره می کن ــاب  شروه ســرایی در جن ــی باباچاهــی   شــاعر بوشــهری   در کت عل
ــوالً  ــا معم ــرز آنه ــه م ــود ک ــتفاده می ش ــک اس ــای فولكلوری ــاً از دوبیتی ه ــا غالب در الالیی ه
ــف  ــان الالیی هــای نواحــی مختل ــی شــباهت هایی می از دوبیتی هــای شــروه جداســت. از طرف
ایــران دیــده می شــود. در زمینــۀ اشــعار فولكلوریــک الالیی هــا بایــد گفــت کــه غالــب 
ــی  ــابه و گاه ــرد، مش ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــران م ــف ای ــی مختل ــه در نواح ــی ک دوبیتی های
ــارز خــود را نشــان می دهــد. ــه نحــوی ب ــات اقلیمــی ب ــان خصوصی ــن می یكــی هســتند و در ای
در ایــن الاللیی هــا لهجــه و واژه هــای محلــی بــه چشــم می خورنــد، اما واژه هــای محلــی فراوان 
ــهرهای  ــای ش ــه الالیی ه ــن ب ــد؛ همچنی ــمی نزدیک ان ــان رس ــه زب ــا ب ــن الالیی ه ــتند و ای نیس
مختلــف شــباهت فراوانــی دارنــد کــه خــود نشــان از وجــود یــک روح جمعــی در میــان زبــان 
ایــران اســت؛ همچنــان کــه افســانه های شــهرهای مختلــف ایــران بــه هــم شــباهت فراوانــی دارند.
آمــد.  علی اصغــر)ع( خواهــد  نمونه هــای الالیــی، الالیی هــای حضــرت  از  قســمتی  در 
ــات،  ــه روای ــه شــهارت رســید، بناب ــال ب حضــرت علی اصغــر)ع( کــه در روز عاشــورا و در کرب

 الالیی های بوشهر 

| برگرفته از گنجینۀ فرهنگ مردم رادیو

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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طفلــی شــش ماهــه بــود. در مراســم زنانــه ای کــه در مــاه محــرم در بوشــهر برگــزار می شــود، 
ــرار داده،  ــس ق ــط محل ــی را وس ــواره ای چوب ــان گه ــس، زن ــن مجال ــب اول، در ای در ده ش
را  پیچیده انــد، آن  پارچــۀ ســبزرنگ  را کــه در  نوحه-خــوان در حالــی کــه عروســكی 
بــاالی ســر بــرده، بــه چــپ و راســت تــكان می دهنــد و بــرای آن الالیــی می خواننــد.
کودکشــان  ســالمتی  بازیافتــن  یــا  ســالم،  کودکــی  تولــد  بــرای  زنــان  از  بســیاری 
بــرای  نوحه خــوان،  زن  و  می دهنــد  قــرار  گهــواره  در  را  نــوزاد  و  می کننــد  نــذر 
می کنــد. پخــش  شــیرینی  حاضــرات،  میــان  طفــل  مــادر  و  می خوانــد  الالیــی  طفــل 

در الالیی های بوشهر عالقه به مذهب و به خصوص ارادت به امام علی)ع( و حضرت 
فاطمه)س( به چشم می-خورد.

رِس کوه بلند تنگ پلنگه
صدای نالۀ توپ و تفنگه

جوانون خوش بگویید، خوش بخندید
نمی دونید که بالش قیومت تخته سنگه

مو الالت می کنم الال همیشه
پلنگ از کوه بناله شری و بیشه

بنالم چه پلنگی تری خورده
ی که دم زنجری بسته چه تری

سحر شد و سحرخزیم نیومد
سوار پشت شب خزیم نیومد

رس کوه بلند وایساده بودم
رس کوه بلند ستاره بسیار
ساالر قافله کی می کنی بار

مو الالت می کنم تا بی بال بود
نگه دار شب و روزت خدا بو

بغل گریت علی مرتضی بو
دی رودم الال   جونم الال

علی کافر کشه دلدل سواره
علی با نامه دارون نامه داره

علی با شاه سوارون شاه سواره
الال رودم   الال عزیز

رس کوه بلند فریاد کردم
امریالمؤمنن را یاد کردم

امریالمؤمنن یا شاه مردان
سالم از سید ساالر کردم

سالم ای صد سالم، ای کبک مستون
میون کبک ها دل با تو بستم

ی تموم کبک ها رفن به باز
من بیچاره پابست تو هستم

مو الالت می کنم تا زنده باشی
غالم حرضت معصومه باشی

مو الالت می کنم تا تو بمونی
ی در مکتب و قرآن بخونی بر

مو الالت می کنم تا زنده باشی
کنزی حرضت معصومه باشی

بده مادر علی اصغر، بگریم همچو جان در بر
الال الال گلم الال   الال الال علی الال

ببوسم روی آن رسور، برادر جان علی اصغر
الال الال گلم الال   الال الال علی الال

ی تو با خواهر نشن یکدم علی اصغر، بکن باز
الال الال گلم الال   الال الال علی الال



178دوماهنامه ادبی . شماره پنجم 1398

خ همی زد پهلو آن قرص که بر چر
بر درگه آن شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای
بنشسته و می گفت که: کوکو کوکو!
 خیام

 
فاختــه، مرغــی اســت خاکســتری رنــگ، مطــوق بــه طــوق ســیا. آن را قلیل االلفــت دانســته اند و 
ــا(.  ــه جهــت آوازش آن را کوکــو می گوینــد )آننــدراج(. قمــری، کوکــو، فانیــز )ناظم االطب ب
صلصــل )منتهــی االرب(. فرانســوی ها  co co  گوینــد. پرنــده ای کــه در النــۀ دیگــر 
مرغــان تخــم می گــذارد و حضانــت و تربیــت جوجه هایــش را مرغــان دیگــر بــر عهــده 
ــه  ــده: فاخت ــن  آم ــگ معی ــد. در  فرهن ــت گوین ــل او را قلیل االلف ــن دلی ــه همی ــد. ب می گیرن
پرنــده ای اســت از راســته بــر شــنوندگان کــه زیبــا و دارای منقــاری ضعیــف و بال هــا و دمــش 
ــد، پرهایــش  ــه می کن ــاه اســت. از حشــرات مختلــف تغذی ــل و پاهایــش نســبتاً کوت نســبتاً طوی
خاکســتری متمایــل بــه آبــی و پرهــای زیــر شــكمش روشــن تر از قســمت های دیگــر 
ــت. ــی اس ــه بی عاطفگ ــهور ب ــده مش ــن پرن ــم و ای ــو، ک ــادری کوک ــۀ م ــت. عاطف ــش اس بدن
معمولــی،  فاختــه  اســت:  شــده  شــناخته  فاختــه  گونــه  ســه  معتقدنــد  زیست شناســان 
خوانــدن  آواز  دورۀ  در  فقــط  ایــران  در  پرنــده  ایــن  تاجــدار.  فاختــه  و  خالــدار  فاختــه 
می کنــد. زندگــی  انبــوه  جنگل هــای  در  بیشــتر  و  می شــود  رؤیــت  خــود 

در ادبیات و شعر شاعران این مرز و بوم، فاخته نمود فراوانی داشته و دربارۀ آن، فراوان سخن 
گفته شده است. شاعرانی چون: منوچهری، خاقانی، نظامی، سنایی، خیام، عطار، مولوی و سعید 

در اشعار خود، آن را به عنوان سمبل قرار داده و هم از رنگ و صوت و هم از بی مهری و 
بی وفایی آن سخن رانده اند.

  افسانه  فاخته )کوکی( 
در فرهنگ مردم
 مازندران و گیالن 

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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شاعر طبیعت، منوچهری دامغانی، فاخته را به مناسبت صوتش، گاهی  نای زن ،  مؤذن  
و  خواب گزار  نامیده است:

نرگس همی رکوع کند در میان باغ
زیرا که کرد فاخته بر رسو مؤذنی

شبگری ز گل فاختگان بانگ برآرند
گویی که سحرگاه همی خواب گزارند

سنایی در دو بیت چه زیبا گفته است:

باز مردان چو فاخته در کوی
طوق در گردنند و کوکو گوی

فاخته غایب است، گوید: کو
ی چه گویی؟ هو! تو اگر حارض

خاقانــی فاختــه را بــه خــود ماننــد کــرده و در چنــد بیــت از صــدا و آه فاختــه ســخن گفتــه اســت:

فاخته در بزم باغ گویی خاقانی است
در رس هر شاخ رسو شعررسای آمده است

ی می گوید: و باالخره سعدی شریاز
به همه جلوۀ طاووس و خرامیدن کبک

عیب آنست که بی مهرتر از فاخته ای

فاخته در افسانه ها و باورهای مردم مازندران و گیالن
در هــر بهــار کــه درختــان قامــت سبزشــان را نمایــان می کننــد، پرنــدگان هم بــه مهمانــی درختان 
می رونــد و نغمه هایــی خــوش ســر می دهنــد. ایــن نغمه هــا دل و جــان هــر انســانی را بــه ســوی 
ــدگان،  ــن پرن ــی دارد. یكــی از ای ــه تفكــر وام ــی آورد و ب ــه وجــد م خــود می کشــاند، او را ب
فاختــه )کوکــو( اســت کــه بــه زبــان محلی بــه آن  کوکــی  هــم می گویند، بــه مناســبت آوازش.

ه قشنگه /  ِونه ِدِله همش کوّکی و نگه
ّ

ِمه دشت ِبنه چن
َ
ا

له تنگه
َ

ندوّمه چی ِگِنه کوّکِی تنها / ولی دوّمه و نه دل، خ

]برگردان: دشت و صحرای ما )مازندران( چقدر زیبا و قشنگ است! دائم در آن صدای کوکی 
به گوش می رسد.

نمی دانم کوکی تنها چه می گوید و چه می خواند، اما همین را می دانم که دِل کوکی خیلی 
تنگ است.
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آواز ایــن پرنــده چنــان در تــار و پــود مــردم   مخصوصــاً زنــان   
روســتا رســوخ کــرده کــه هــر بــار بــا شــنیدن آواز ایــن پرنــده، 
افســانه ای   شــاید بــاور کردنــی   را بــرای فرزنــدان و نــوادگان 
ــده، ترانه هــا و  ــا آواز ایــن پرن خــود نقــل می کنــد و همــراه ب
الالیی هایــی را در موقــع کار در شــالیزار بــر زبــان می آورنــد 
ــاره  ــد ب ــن و چن ــپردن چندی ــوش س ــان دل دادن و گ ــه ج ک
ــدار  ــان داغ ــتۀ زن ــمان خس ــک ها را از چش ــی ارزد و اش را م
ــر مــی-آورد. ــد و آه ســوزناکی از نهادشــان ب ســرازیر می کن

افســانه  چنــد  بــه  می ســپاریم  جــان  و  دل  گــوش  حــال 
گیــالن: و  مازنــدران  روســتاهای  در  کوکــی  دربــارۀ 

فاخته در افسانه های مازندران
شــرقی  قســمت  )در  روســتای  بزچفــت   مــردم 
قــرار: ایــن  از  دارنــد  افســانه ای  بابــل(  شهرســتان 

کوکــی قبــل از ایــن کــه پرنــده شــود، دختــری بــود کــه 
مــادرش هنــگام زایمــان جانــش را از دســت داد. پــدرش 
مجبــور شــد ازدواج مجــدد کنــد. دختــر کم کــم بــزرگ شــد 
ــا اینكــه  ــج مــی داد و اذیتــش می کــرد، ت ــادری او را رن و نام
ــه ای  ــرای او جهیزی ــتگان ب ــرد. بس ــر ازدواج ک ــره دخت باالخ
فراهــم کردنــد تــا بــه خانــۀ بخــت بــرود. امــا بشــنوید از 
ــی  ــت. هنگام ــكار ننشس ــم بی ــان ه ــن زم ــه در ای ــادری ک نام
ــۀ او  ــۀ نامــزدش رفــت، نامــادری در جهیزی ــه خان ــر ب کــه دخت
ــر(  ــه شــوهر خــود )پــدر دخت ــد قالــب یــخ می گــذارد و ب چن
می گویــد کــه در جهیزیــۀ او آیینــه ای قــرار دادم. بعــد از 
مدتــی کــه یــخ آب شــد، بیشــتر جهیزیــۀ دختــر پوســیده بــود.

ــد،  ــع دی ــن وض ــا ای ــه اش را ب ــی جهیزی ــت وقت ــر دم بخ دخت
ناراحــت شــد و تــرک خانــه کــرد و بــه جنــگل رفــت و بــاالی 
درخــت بزرگــی مســكن گرفــت و از خداوند خواســت او را به 
کوکــو )کوکی( تبدیل کنــد. خداوند هم دعایش را مســتجاب 
ــد. ــا دارن ــر زبان ه ــر س ــه ای ب ــتا تران ــن روس ــردم ای ــرد. م ک

رِد مار کوکی
ُ

کوکی رِس دار کوکی / دس خ
صندوق َمشِت بار کوکی / ها کردی فرار کوکی

]برگردان: کوکو باالی درخت رفت و از جور و ستم نامادری 
چمدانت پرجهیزیه بود که فرار کردی ای کوکو![
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کیلومتــری  یــازده  )در  فرامــزکال  روســتای  مــردم 
افســانه ای  پرنــده،  ایــن  دربــاره  نیــز  شــیرگاه(  غــرب 
ایــن  بــا  اســت،  اول  افســانۀ  شــبیه  تقریبــاً  کــه  دارنــد 
زد. آتــش  را  او  جهیزیــۀ  دختــر،  نامــادری  کــه  تفــاوت 

بموء بهاره بالِر
کوکی بورده داِر بالِر

َحله زنده زار زاِر بالِر
دِس خرده ماِر بالِر

وه ها کرده فراِر بالِر
و مانند کوکی َبهیه بالِر

بورده داِر باال بالِر
ــراب ســوادکوه(  ــو  )در زی ــن  و  ات ــردم روســتاهای  ارات ب م
ــد: روزی از  ــد و می گوین ــن شــده می دانن ــده را نفری ــن پرن ای
روزهــا بــرای یكــی از پیامبــران، مهمانــی ســرزده هنــگام ناهــار 
رســید. پیامبــر غــذای آمــاده بــرای مهمــان نداشــت. بــه همیــن 
ــه رفــت.  ــه بیــرون از خان ــده ای ب ــرای یافتــن تخــم پرن دلیــل ب
بــه فاختــه رســید و از او تقاضــای دو عــدد تخــم کــرد. فاختــه 
گفــت: تخمــی نــدارم، در حالــی کــه چندیــن تخــم در النه اش 
ــر  ــزد کبوت ــرد و ن ــوع را درک ک ــر موض ــود. پیامب ــود ب موج
ــر دو عــدد  رفــت و از او تقاضــای دو عــدد تخــم کــرد. کبوت
ــر  ــرای کبوت ــر ب ــرد. پیامب ــم ک ــر دو را تقدی ــت و ه ــم داش تخ
دعــا کــرد و فاختــه را نفریــن نمــود: کوکــی بــا دوازده مُرغنــه، 
ــه  ــه بگــردی!  نكت ــه، گل ــا مرغن ــا ِد ت ــر ب تكــی بگــردی   کوت
دیگــر در بــاره ایــن پرنــده، آنكــه فاختــه ســه مــاه از ســال آواز 
ــردم شهرســتان  ــدد. م ــب از آواز می بن ــاه ل ــه م ــد و ن می خوان
ــده از  ــن پرن ــه ای ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــدران ب ــوادکوه مازن س
اواســط فروردیــن شــروع بــه خوانــدن آواز می-کنــد تا اواســط 
تیــر. در اواســط تیرمــاه بــا نوشــیدن آب گل آلــود شــالیزارها   
)0w tilend(  کــه بــه آن در اصطــالح محلــی،  تیلِنــد او
می گوینــد   آوازش قطــع می شــود. بــه ایــن آب،  الل او  هــم 
می گوینــد؛ آبــی کــه فاختــه را نـُـه مــاه الل و ســاکت می کنــد.
د( مــردم عباس آبــاد تنكابــن می گوینــد: اگــر فاخته در 

اطراف محلی )مثاًل یک روســتا( بیش از حد بخواند، آنجا رو 
بهویرانــی می رود. اهالی عباس آباد این پرنده را  نیامد دانه  و 

بدیمنمی دانند.نیما یوشیج شعری به همین مضمون دارد:
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خــراب دیــه ِاتــی قلــه ِر مــوِن    ]ده خــراب انــگار شــبیه قلعــه 
اســت[

ِی کــش مــاژکل ِدوار شــوِن   ]روی دیــوارش دائــم مارمولــک  یــار
حرکــت می کنــد[

نــاودان  بــاالی  بــر  ]کوکــی  ووِن    ســوار  رس  نیشــتاک  کوکــی 
] نشــیند می 

گــِن کــی آخــر و فرجــوم دوِن؟!   ]می گویــد کیســت کــه آخــر و 
می دانــد؟![ را  فرجــام 

در اواخــر بهــار در کنــار باغ هــا و شــالزیارهای نواحــی مازنــدران 
ی ســفید رنگــی ظاهــر می شــود کــه نــام آن را در  گل شــیپور
کــودکان و  کــی  )kak ki( می گوینــد.   اصطــالح محلــی  کک 
ی را چیــده،  نوجوانــان بــا شــنیدن آواز فاختــه، ایــن گل شــیپور
بــا  کوکــی  گفــن،  آن را میــان دو لــب گرفتــه و آواز فاختــه را 

می دهنــد. پاســخ 

فاخته در افسانه های گیالن
در گیــالن، فاختــه را  ســوختی، کاکــوی، پاپــو   تی تــی  
ــری  ــی دخت ــو   تی ت ــه : پاپ ــد ک ــن باورن ــر ای ــد و ب می گوین
ــا، گاوهــا را دوشــید و  ــا داشــت. روزی زن باب ــود کــه زن باب ب
ــر شــد . گذاشــت و رفــت  شــیر در ظــرف مســی شــیردوش پ
پــی کارش و وقتــی برگشــت، دیــد شــیر نصــف شــده اســت. 
بــه پاپــو   تی تــی بدگمــان شــد. بــه او تهمــت زد و تندخویــی 
ــد و  ــر ش ــا دلگی ــردار زن باب ــی از کار و ک ــو   تی ت ــرد. پاپ ک
ــن راز  ــرده از ای ــا پ ــد ت ــاری کن ــه او را ی ــت ک ــدا خواس از خ
ــو    ــدۀ پاپ ــه پرن ــید و ب ــش رس ــراد دل ــه م ــان دم ب ــردارد. هم ب
ــید. ــر کش ــت پ ــاالی درخ ــد و ب ــل ش ــه تبدی ــا فاخت ــی ی تی ت

روز دیگــر زن بابــا آمــد و شــیر دوشــید و رفــت و برگشــت، باز 
هــم آن ظــرف را نیمــه دید. شــگفت زده شــد و نــاگاه دخترک 
)پاپــو   تی تــی( از فــراز درخــت بــا آواز گفــت: پاپــو   تی تــی! 
پاپــو   تی تــی! پاپــو   تی تــی! یعنــی شــیر تــازه دوشــیده شــده، 
پــف و کــف و حباب هواســت و پس از ســاعتی کــف و حباب 
ــد. ــه می رس ــه نیم ــز ب ــیر نی ــن ش ــیند. بنابرای ــرو می نش ــوا ف ه
زن بابــا ســرافكنده و شــرمنده و دخترک، پرندۀ جنگل ها شــد.

کمــی  مضمونــی  بــا  افســانه  همیــن  هــم  رودبــار  در 
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دختــرک  یعنــی  اســت؛  رایــج  مــردم  بیــن  متفــاوت 
اســت. خانــواده  جــوان  عروســی  آنهــا،  افســانۀ  در 
ــوق  ــت ف ــر از دو روای ــی متفاوت ت ــی کم ــش روایت ــردم تال م
دارنــد: پیرزنــی شــرور و بداخــالق، عــروس مهربانــی داشــت. 
پیــرزن بــه کار گاوهــا می رســید و عــروس بــه کار خانــه. 
روزی پیــرزن، شــیر گاوهــا را دوشــید و روی اجــاق گذاشــت 
و بــه عــروس گفــت مواظــب شــیر باشــد تــا برگــردد. عــروس 
ــت. ــر رف ــید و س ــیر جوش ــود و ش ــه ب ــای خان ــرگرم کاره س
ن مثــل ســری و  ق پــریز از بازخواســت و قشــقر دِل عــروس، 
ن از راه رســید و عــروس مهربــان  رسکــه می جوشــید کــه پــریز
بــه  تــا  کنــد  تبدیــل  پرنــده ای  بــه  را  او  کــه  خواســت  خــدا  از 
شــوهر  مــادر  مالمت بــار  فریــاد  و  کنــد  پــرواز  دوردســت ها 
بــا  بــا آوای غم انگــزی  کوکــو   را نشــنود. در دم پرنــده ای شــد 
مفهــوم  کوکــو، تی تــی، مشــی، پتــی  )کوکــو! شــریت کــف کــرد و 

فــرو ریخــت.(
در ترانه های دیلمی نیز نام  کوکو  به چشم می خورد:

مــو کــه کوکــوی نیــم بهــار بنالــم   ]مــن کــه کوکــو نیســتم در 
بنالــم[ بهــاران 

گیلــه و چــه، نیــم بیجــار بــکارم   ]بچــه گیــل و جلگــه ای نیســتم 
برنج بــکارم[

مــو گالشــه و چــه م، خــوره بدئــم کــو  ]مــن فرزنــد دامــدار کــوه 
هســتم، خــود را در کــوه دیــدم[

امســال گیــالن بومــه بــوم واس تــو  ]امســال بــه گیــالن آمــدم 
بــرای تــو [

پایان
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صنــم  شــاه  بــود.  شــده  صنــم  شــاه  عاشــق  کــه  بــود  فقیــری  پســر  غریــب،  عاشــق 
داشــت. دوســت  بســیار  را  غریــب  عاشــق  هــم  او  کــه  بــود  ثروتمنــدی  مــرد  دختــر 
ــن ها  ــه و جش ــه در قهوه خان ــت ک ــاری داش ــود. ت ــی ب ــی و خوانندگ ــق، کارش نوازندگ عاش
بــا آن می نواخــت و هنــگام تــار زدن بــا صــدای خوبــی کــه داشــت، آواز می خوانــد.
روزی شــاه صنــم بــه ســر چشــمه رفــت تــا آب بــردارد. عاشــق غریــب را دید کــه آنجــا منتظرش 
اســت. عاشــق غریــب گفــت: اینجــا کار و کاســبی خــوب نیســت؛ بایــد پولــدار شــوم تــا بتوانــم با 
تــو عروســی کنــم. بــرای همیــن می خواهــم بــه شــهر تفلیــس بــروم و کار کنــم. وقتــی پولــدار 
شــدم، برمی گــردم و از تــو خواســتگاری می کنــم. تــو هــم بایــد در ایــن مــدت بــه مــن وفــادار 
باشــی و بــا کــس دیگــری ازدواج نكنــی. بعــد یــک انگشــتری از انگشــتش درآورد و بــه شــاه 
صنــم داد و گفــت: هــر وقــت بــا مــن کار داشــتی، ایــن انگشــتر را بــا قاصــدی برایــم بفرســت.
ــۀ تفلیــس شــد. چنــد  ــد و عاشــق غریــب، روان ــه ایــن ترتیــب، از یكدیگــر خداحافظــی کردن ب
ــد  ــرای شــاه ول ــود. شــاه صنــم را ب ســالی گذشــت، ولــی وضــع عاشــق غریــب خــوب نشــده ب
کــه پســر پادشــاه آن زمــان بــود، خواســتگاری کردنــد. بــا ایــن کــه شــاه صنــم مخالــف بــود، امــا 
پــدرش بــا ایــن وصلــت موافقــت کــرد و روز عروســی را تعییــن کردنــد. )در زمــان قدیــم دختــر 
حــق نداشــت دربــارۀ ازدواجــش تصمیــم بگیــرد و هــر چــه پــدر می خواســت، همــان می شــد.(
شــاه صنــم نمی دانســت چــه کار کنــد. یک روز ســِر چشــمه رفت و کنار چشــمه نشســت و گریه 
می کــرد. ناگهــان اسب-ســواری نزدیک شــد و از شــاه صنم خواســت تــا کمی آب بــه او بدهد.
شــاه صنــم جــام آبــی بــه ســوار داد و از او پرســید بــه کجــا مــی رود. اسب ســوار گفــت کــه بــه 
تفلیــس مــی رود. شــاه صنــم خوشــحال شــد و انگشــتری را کــه عاشــق غریــب بــه او داده بــود، از 
انگشــتش در آورد و آن را بــه ســوار داد و گفــت: خواهــش می کنــم به تفلیس که رســیدی، این 
انگشــتر را بــه عاشــق غریــب بده و بگو که شــاه صنــم گفته هر جا هســتی، زود خودت را برســان.

یب   عاشق غر
| راوی: ِهلن آسا توریان  ساوه
برگرفته از گنجینه فرهنگ مردم رادیو

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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می رســانم. او  بــه  را  پیغامــت  حتمــاً  می شناســم.  را  او  اتفاقــاً  گفــت:  ســوار 
عاشــق  کــه  رفــت  قهوه خانــه ای  بــه  رســید.  تفلیــس  شــهر  بــه  تــا  رفــت  ســوار 
رســاند. را  صنــم  شــاه  پیغــام  و  داد  او  بــه  را  انگشــتری  می خوانــد.  آنجــا  در  غریــب 
عاشــق غریــب از ســوار تشــكر کــرد و بــا ســرعت و بــدون معطلــی روانــۀ دیــارش شــد. وقتــی 
بــه شهرســتان رســید، فــوری بــه خانه شــان رفــت. دیــد کــه مــادرش از دوری او از بــس 
گرفــه کــرده، کــور شــده اســت. عاشــق غریــب مــكادش را در آغــوش گرفــت و گریــه کــرد.
عاشــق غریــب خواهــری داشــت، از او حــال شــاه صنــم را پرســید. خواهــرش گفــت: 
ــق  ــد. عاش ــا او ازدواج کن ــد ب ــد می خواه ــاه ول ــت. ش ــم اس ــاه صن ــی ش ــروز، روز عروس ام
ــی  ــرد. وقت ــن بب ــل جش ــه مح ــا او را ب ــت ت ــرش خواس ــت و از خواه ــارش را برداش ــب ت غری
بــه محــل جشــن رســیدند، کنــاری نشســتند. شــاه صنــم در لبــاس عروســی کنــار شــاه 
ــود. ــاخته نب ــتش س ــی کاری از دس ــد، ول ــه درد آم ــب، ب ــق غری ــب عاش ــود. قل ــته ب ــد نشس ول
خواننده هــا و نوازنده هــا از بــس نواختــه و خوانــده بودنــد، خســته شــده، دســت از کار 
ــود و  ــت ب ــال در غرب ــد س ــه چن ــب ک ــق غری ــد. عاش ــتراحت کنن ــی اس ــا کم ــد ت ــیده بودن کش
ــی  ــر و صورت ــرود و س ــلمانی ب ــه س ــود ب ــته ب ــود، نتوانس ــده ب ــن آم ــل جش ــه مح ــرد راه ب از گ
ــاه  ــی ش ــناخت. حت ــی او را نمی ش ــود و کس ــده ب ــا ش ــد درویش ه ــت. او مانن ــو داش ــر از م پ
ــن  ــل جش ــه مح ــه ب ــت ک ــی اس ــه درویش ــد ک ــر می کردن ــه فك ــناخت. هم ــم او را ش ــم ه صن
ــود. ــحال ش ــا خوش ــد ت ــش کنن ــه کاری برای ــه چ ــیدند ک ــم از او پرس ــن ه ــرای همی ــده و ب آم
عاشــق غریــب گفــت: چیــزی نمی خواهــم؛ فقــط اجــازه می خواهم تــا کمی تــار بزنــم و بخوانم. 
شــاه ولــد کــه قلــب رئــوف و مهربانــی داشــت، گفــت: بگذاریــد ایــن مــرد درویــش بخوانــد.
ــن و  ــان غمگی ــرد. چن ــن ک ــه نواخت ــروع ب ــت و ش ــینه گذاش ــر س ــارش را ب ــب، ت ــق غری عاش
دلنشــین تــار مــی زد کــه دل هــر شــنونده ای را بــه درد مــی آورد. در حالــی کــه تــار مــی زد، 
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ــان آورد: ــر زب ــه را ب ــن جمل ــرد و ای ــدن ک ــه خوان ــروع ب ش

یبا شده ای  شاه صنم عزیز در لباس عروسی چقدر ز
سالها به خاطر عشق تو کار کردم، اما پولدار نشدم
به خاطر عشق تو راه چند روزه را یک روزه طی کردم

به خاطر عشق تو به غربت رفته بودم
و به خاطر عشق تو برگشتم

اما چه فایده که فلک دلش به حال من نسوخت
ی شدی.  و تو عروس فرد دیگر

همــۀ حاضــرات از شــنیدن آواز او متأثــر شــدند و اشــک 
کســی  او  کــه  فهمیــد  صنــم  شــاه  آمــد.  بــه چشمانشــان 
ــک از  ــت. اش ــب نیس ــق غری ــودش، عاش ــدۀ خ ــم ش ــز گ ج
ــش  ــک از گونه های ــای اش ــد و قطره ه ــرازیر ش ــمانش س چش
ــم را  ــاه صن ــۀ ش ــت گری ــد عل ــاه ول ــت. ش ــش ریخ ــر دامن ب
ــز  ــت ج ــی نیس ــخص کس ــن ش ــت: ای ــم گف ــاه صن ــید. ش پرس
ــتش دارم. ــودم دوس ــام وج ــا تم ــه ب ــی ک ــب؛ کس ــق غری عاش

شــاه ولد دلش به حال دو عاشــق ســوخت. دســت عاشــق غریب 
را گرفــت و دســت شــاه صنــم را در دســت او گذاشــت و برای 
آنهــا آرزوی خوشــبختی کــرد و بــا خــود گفت: خــدا را خوش 
نمی آیــد کــه قلــب دو تا را بشــكنم تا خودم خوشــبخت شــوم.

در  و  گرفــت  را  خواهــرش  دســت  هــم  غریــب  عاشــق 
دیــد  کــه  هــم  ولــد  شــاه  گذاشــت.  ولــد  شــاه  دســت 
از شــاه صنــم  خواهــر عاشــق غریــب در زیبایــی چیــزی 
ــتور  ــت و دس ــودش پذیرف ــری خ ــه همس ــدارد، او را ب ــم ن ک
باشــد. برقــرار  تــا هفــت شــبانه روز جشــن و شــادی  داد 
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ــه  ــت ک ــمار می رف ــه ش ــم ب ــان قدی ــق خراس ــن مناط ــی از مهمتری ــروزه  یك ــۀ  فی ــی، منطق زمان
ُکرمانج هــا آنجــا را بــا همــت خویــش، بــه یكــی از آبادتریــن مناطــق تحــت مــرزداری 
ــان  ــد. آن ــار می کردن ــه افتخ ــن ناحی ــه ای ــی ب ــل جالل ــای ای ــد. کرده ــرده بودن ــدل ک ــود تب خ
بــا ُحســن اخالقــی کــه داشــتند ]و دارنــد[ بــا تمامــی همســایگان خــود   چــون آنائوهــا، 
ســتد  و  داد  مغــول    ایل هــای  گرائیــت  بازمانــدگان  و  ترکمــن  یموت هــا، کوگالهــای 
می کردنــد و حتــی گاه در فصــول ســرد ســال، مراتــع خــود را در اختیــار آنــان قــرار می دادنــد.
ــۀ  ــر  از جمل ــول دخت ــت  مغ ــه حكای ــود ک ــی رح می ن ــات عجیب ــبات، گاه اتفاق ــن مناس در ای
آنهاســت کــه نقــل آن در میــان راویــان کهنســال بــه یــادگار مانــده اســت. شــكل ایــن ماجــرا، 
ادامــه می خوانیــد. اســت کــه در  متفــاوت  ایرانــی  افاســنه ها و حكایت هــای  بــا ســایر 

نقل افسانۀ مغول دختر
ــمت  ــت و حش ــال و مكن ــه از م ــرد ک ــی می ک ــروزه زندگ ــت فی ــی در والی روزگاری حاکم
ــاره  ــت از کن ــوچ رو گرائی ــل ک ــور قبای ــگام عب ــه هن ــت. روزی ب ــم نداش ــزی ک ــاه، چی و ج
ــا  ــس ب ــد. پ ــه آن کاروان ش ــه متوج ــرد ک ــر می ب ــه س ــكار ب ــیر و ش ــز در س ــم نی ــهر، حاک ش
همراهــان بــه ایــل نزدیــک شــد و میهمــان رئیــس ایــل گردیــد. بســاط چــای و شــیرینی 
ــاد  ــاله افت ــزده س ــارده   پان ــدوداً چه ــری ح ــه دخت ــم ب ــم حاک ــان، چش ــن می ــود. در ای ــم ب فراه
ــۀ  ــن حــال، پیال ــود. در ای ــو مشــكی و ســپیدرو ب ــی، م ــاال، چشــم بادام ــد ب ــا، بلن کــه بســیار زیب
ــد. ــول ش ــای مغ ــوی زیب ــدن آه ــیر خرامی ــش اس ــاد و دل ــن افت ــر زمی ــم ب ــت حاک ــای از دس چ
رئیــس ایــل کــه انســان باتجربــه ای بــود و از علــم ریمیــا )شــعبده و تردســتی( بی نصیــب نبــود، 
بــه مكنونــات قبلــی حاکــم پــی بــرد، امــا بــه روی خــود نیــاورد، بلكــه بــرای آن کــه حاکــم را از 
اندیشــه ای کــه در ســر دادشــت، دور کنــد، ســازش را نواخــت و بــرای مدتــی حاکــم را ســرگرم 
کــرد. پــس از رفتــن حاکــم، رئیس ایل دســتور بازگشــت ســریع ایل به ســرزمین خودشــان داد. به 
طرفه العینی چادرها جمع و بارها بســته شــد و در همان شــب، فرســنگ ها از آن شــهر دور شدند.
ــال  ــه ح ــكار ک ــود. پیش ــوش ب ــیار مش ــید، بس ــه رس ــه خان ــی ب ــه وقت ــم ک ــنوید از حاک ــا بش ام
ــت  ــۀ کهول ــا هم ــه ب ــو ک ــچ نگ ــت: هی ــم گف ــد. حاک ــا ش ــت را جوی ــد، عل ــون دی او را دگرگ

 افسانۀ مغول دخرت
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ســن و داشــتن زن و فرزنــدی کــه چــون جــان دوستشــان دارم، دل بــه دختــری مغــول 
معرفــت  در  کــه  شــما  گــردم!  قربانــت  گفــت:  پیشــكار  کنــم!  چــه  نمی دانــم  باختــم. 
ــرد  ــا م ــون صده ــل تاکن ــس ای ــر رئی ــرا آن دخت ــد؛ زی ــوش کنی ــد فرام ــه دیدی ــهر اید، آنچ ش
را بــه کشــتن داده و تــن بــه ازدواج نــداده. آوازۀ ایــن دختــر در همــه جــا رفتــه. پــدرش 
ــاً  ــه، حتم ــما نگفت ــه ش ــزی ب ــر چی ــكاور دارد و اگ ــگاور و ت ــاده، جن ــی آم ــرد جنگ ــدر م ص
ــال از  ــه ح ــا ب ــل ت ــن دلی ــه همی ــم ب ــر کن ــت. فك ــای آورده اس ــه ج ــک را ب ــان و نم ــق ن ح
راهــی کــه آمــده، برگشــته تــا ُحســن همجــواری و همنشــینی بــا مــا را از دســت ندهــد.

حاکــم گفــت: هــر چــه بگویــی قبــول، امــا مــن آنچــه دیــدم جلــوه ای دیگــر بــود از 
کار خداونــد کــه نمی توانــم بــه ســادگی از آن بگــذرم. پــس بــرای ایــن کــه مجنــون 
نشــوم، راه زهــد و عبــادت در پیــش می گیــرم، تــرک سیاســت می کنــم و بــه کســوت 
ــم.  ــمی می بخش ــردش چش ــه گ ــی را ب ــن زندگ ــۀ ای ــم و هم ــاه در می آی ــه گیران خانق گوش
بنابرایــن از مقــر حكومــت بــه گوشــۀ خانقــاه رفــت و پســرک خویــش را کــه چهــارده 
ــد. ــی نیام ــه آن حوال ــول ب ــوم مغ ــا ق ــت، ام ــال ها گذش ــود. س ــود نم ــین خ ــود، جانش ــاله ب س
ــت.  ــا رف ــدر از دنی ــود، پ ــیده ب ــالگی رس ــده س ــه هج ــر ب ــه پس ــد ک ــال بع ــار س ــدود چه ح
ــر  ــدر را از پیشــكارش پرســید کــه پیشــكار تمــام داســتان دخت ــی پ ــرگ ناگهان ــت م پســر، عل
ــرد. ــدر شــما دق کــرد و مُ ــه کــه پ مغــول را برایــش تعریــف کــرد و گفــت کــه پزشــک گفت
ــه  ــود ب ــا خ ــم و او را ب ــر را بیاب ــروم و آن دخت ــد ب ــت: بای ــد، گف ــع ش ــه مطل ــه از قضی ــر ک پس
ــر اســب شــد و ایــن ســروده را زمزمــه کــرد: فیــروزه بیــاورم. پــس آذوقــه برداشــت و ســوار ب

بگو اسبم بیاید پیش / نمی ترسم ز قوم و خویش
از این قصه دلم شد ریش / مگر بینم، مغول دختر

پیشــكار هــر چــه التمــاس کــرد که بــه جوانی ات رحــم کن، مغول هــا بــه غریبه دختــر نمی دهند 
و حتمــاً تــو را می کشــند، در پســرک هیــچ تأثیــری نكــرد. پســرک گفــت: اگــر تا ســه مــاه دیگر 
آمدم که هیچ، وگرنه برادرم را حاکم کنید. مادر پســر که باخبر شــد، ســر راه او ایســتاد و گفت:

بیا فرزند نكن پیرم / که من از زندگی سیرم
حالت نیست این شیرم / به تو لغنت، مغول دختر!

خداونــد  یــاری  بــه  و  گرفتــه ام  را  خــود  تصمیــم  مــن  عزیــزم،  مــادر  گفــت:  پســر 
رفــت  کنــار  او  راه  ســر  از  مــادر  بنابرایــن،  می رســاند.  مقصــود  بــه  مــرا  او  دارم.  امیــد 
افتــاد. راه  بــه  پســر  و  برگشــت  بــه خانــه  اشــكبار  بــا چشــمان  و  برایــش دعــا کــرد  و 
باالخــره  بــود.  علــف  و  بــی آب  و  کویــری  مســیر  همــۀ  بــود.  راه  در  روز  چنــد  پســر 
پســر بــه برکــه ای رســید و خواســت آبــی بنوشــد کــه ناگهــان صــدای شــیهۀ اســبش 
بلنــد شــد. نــگاه کــرد، دیــد بچــه مــار افعــی اســبش را نیــش زد و آن را در دم کشــت. 
ــش را  ــت و جفت ــار رف ــال آن م ــه دنب ــن ب ــورد. بنابرای ــه بخ ــد از آب آن برک ــه نبای ــد ک فهمی
ــه  ــر ب ــای دیگ ــا ماره ــرد ت ــه ک ِ ــان را ل ــت و سرش ــیرش کش ــا شمش ــر دو را ب ــرد و ه ــدا ک پی
ــه  ــن ک ــا ای ــد ت ــا خوابی ــان نزدیكی ه ــب را هم ــنه ش ــان تش ــا زب ــار ب ــه ناچ ــد. ب ــراغش نیاین س
بیــدار شــد. نزدیكــی می گذشــت،  از آن  زنــگ کاروانــی کــه  بــا صــدای  صبــح زود 
در  و  کــرد  دعــوت  نوشــیدنی  و  غــذا  بــه  را  او  دیــد،  را  پســر  وضــع  کــه  قافله ســاالر 
برســاند. دختــر  پــدر  ســرزمین  نزدیكــی  تــا  را  او  داد  قــول  و  داد  جایــش  کجــاوه ای 
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ــه  ــه ســاالر ب ــر رســیدند. قافل ــول دخت ــكان نزدیكــی ســرزمین مغ ــه همــان م ــد، ب عصــر روز بع
ــه  ــه ب ــی ک ــا کاروان ــان و ب ــر بم ــی منتظ ــویم. مدت ــدا می ش ــو ج ــا ت ــا ب ــا راه م ــت: از اینج اگف
ســمت آن ســرزمین مــی رود، راهــی شــو. پــس مقــداری آذوقــه و آب بــه پســر داد و دور شــد.
ــاعتی، مــاه  ــی نیامــد. بعــد از س ــب شــد و کاروان ــتاد کــه ش ــاعتی آنجــا ایس ــر چنــد س پس
پدیــدار شــد و همــه جــا را روشــن کــرد. پســر بــه نیایــش روی آورد و ســپس اینطــور خوانــد:

رسیدم سر سه راهی / زدی چراغ روشنایی
نمی دانم کدام راهی / خداوندا! تو آگاهی

ببینم من مغول دختر
در همیــن زمــان، شــبانی کــه در حــال بازگردانــدن گلــۀ بزهایــش بــه آغــل بــود، صــدای پســر 
ــد.  ــا ش ــر جوی ــتان را از پس ــنید و داس ــواب ش ــرد و ج ــالم ک ــت. س ــوی او رف ــه س ــنید و ب را ش
ــا  ــر مغــول صده ــد و گفــت: پســر جــان! آن دخت ــاز گفــت کــه شــبان خندی پســر داســتان را ب
ــختی در  ــود. راه س ــا ننم ــان وف ــچ یكش ــه هی ــرد و ب ــان ک ــرا و بیاب ــو را آوارۀ صح ــل ت ــر مث نف
ــر  ــه ه ــوردم. ب ــک خ ــش کت ــا از برادران ــردم، ام ــتگاری ک ــم از او خواس ــن ه ــش داری، م پی
ــد. پــس  ــد، صبــح زود از خــواب برخاســت و نمــاز خوان ــزد شــبان مان ترتیــب، پســر شــب را ن
از صــرف صبحانــه، پســر بــه شــبان گفــت: تــو عاشــق واقعــی نبــودی کــه بــا یــک بــار کتــک 
ــدر حاکمــت برگــردی و  ــزد پ ــن اســت کــه ن ــن کار ای ــودی. بهتری ــر ماجــرا نب خــوردن، پیگی
ــون  ــبان چ ــاز دارد. ش ــو نی ــون ت ــی چ ــه حاکم ــما ب ــهر ش ــه ش ــوی ک ــینش ش ــد از او جانش بع
ایــن حــرف را شــنید، از او تشــكر کــرد و گفــت: راســت می گویــی، بایــد نــزد پــدرم 
ــه  ــن گل ــن ای ــن لطــف کــردی و راه درســت را نشــانم دادی، م ــه م ــن چــون ب برگــردم. بنابرای
ــم. ــات کن ــروزه مالق ــهر فی ــو را در ش ــدوارم روزی ت ــم و امی ــكش می کن ــو پیش ــه ت ــا را ب بزه
گرفــت.  پیــش  در  را  کومــش    خــود    شــهر  راه  و  داد  پســر  بــه  را  گلــه  شــبان 
افتــاد. راه  بــه  دختــر  مغــول  ســرزمین  صــد  بــه  گلــه  بــا  همــراه  نیــز  پســر 
پســر رفــت و رفــت تــا رســید بــه دو جــوان تنومنــد و دیــد کــه آن دو بــه جــان هــم افتادنــد و 
یكدیگــر را می زننــد. پســر جدایشــان کــرد و گفــت: شــما بایــد در ایــن بیابــان بــه هــم کمــک 
کنیــد تــا زنــده بمانیــد، نــه اینكــه جــان یكدیگــر را بگیرید. چه شــده که اینقــدر عصبانی هســتید؟
ــم. وصــف  ناگهــان بغــض یكــی از آنهــا ترکیــد و گریه کنــان گفــت: مــن پســر حاکــم کرمان
مغــول دختــر را شــنیدم و بــا دو گلــه شــتر و جواهر فــراوان راهی ســرزمین مغول شــدم، امــا مغول 
دختــر تمــام جواهراتــم را گرفــت، برادرانــش مــرا کتــک زدنــد و بــا گلــه شــتر بیرونــم کردنــد.
جــوان دوم هــم گفــت: مــن پســر خــان یكــی از ایل هــای لُــر هســتم. دو گلــه قــوچ و 
پنــج َطبَــق زر آمــاده کــردم و بــه خواســتگاری مغــول دختــر رفتــم، امــا آنهــا زرهایــم 
حاکــم  پســر  بــه  کــه  حــال  کردنــد.  بیرونــم  شــهر  از  گلــه  همــراه  بــه  و  گرفتنــد  را 
نبــود. مــن  حــق  آوارگــی  کــه  چــرا  آوردم؛  در  او  ســر  را  تالفــی  رســیدم،  کرمــان 
عاشــق  چوپــان،  آن  مثــل  هــم  شــما  گفــت:  و  خندیــد  جــوان  دو  آن  بــر  پســر 
کــه: نشــنیدید  مگــر  شــدید.  رانــده  او  از  کتــک،  یــک  بــا  کــه  نیســتید  واقعــی 
نكشــند را  او  آنكــه  هــر  بُــَود  مــردار   / نهــراس  مــردن  ز  صادقــی،  عاشــق  گــر 
شــما کــه بــا یــک عتــاب آواره شــدید، بــه ســرزمینتان برگردیــد. شــما آبــروی عشــق را بردیــد.
ــه خــود آمــده از یكدیگــر عــذر خواســتند، هــر دو  آن دو جــوان از حرف هــای پســر جــوان، ب
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گله هایشــان را به پســر دادند و راهی ســرزمین های خویش شــدند.
ــیده  ــه او بخش ــه ب ــه ای ک ــد گل ــا چن ــبانه روز ب ــه ش ــر س پس
بودنــد، در راه بــود. بــه برکــه ای رســید، مشــتی آب بــر 
صــورت و ســر خــود زد، امــا از فــرط خســتگی افتــاد و 
بیهــوش شــد. حــال چنــد روز یــا چنــد هفتــه گذشــت، کســی 
ــه در  ــد ک ــرد، دی ــاز ک ــم ب ــر چش ــی پس ــط وقت ــد. فق نمی دان
منــزل پیــری ســپیدموی و گشــاده رو و پرهیبــت مراقبــت 
ــا شــتاب ســالم کــرد و جــواب  می شــود. پســر برخاســت و ب
بــه پیــر گفــت: ای پیــر نورانــی، شــما  شــنید. ســپس رو 
ــدم!  ــر گفــت: فرزن ــن چــه گذشــته اســت؟ پی ــر م کیســتی و ب
ــدا  ــه خ ــز ک ــم. برخی ــای درماندگان ــن راهنم ــن، م ــراس نك ه
ــی  ــز و غذای ــو. برخی ــل مش ــدا غاف ــت خ ــت. از رحم ــا توس ب
ــی. ــم چــه کن ــو بگوی ــه ت ــح ب ــا صب بخــور و اســتراحت کــن ت

صبــح، پیرمــرد بــه پســر گفــت: راهــی کــه در پیش داری بســیار 
ــد.  ــه نمی ده ــه غریب ــر ب ــول، دخت ــوم مغ ــت. ق ــناک اس هراس
خواســتگاری  بــرای  وقتــی  و  نمی داننــد  همــه  را  ایــن 
رفتنــد، اقــوام و بــرادران دختــر او را کتــک زده، اموالــش 
ندارنــد،  گلــه داری عالقــه ای  بــه  و چــون  می گیرنــد  را 
گلــه را همــراه بــا آن شــخص از شــهر بیــرون می کننــد. 
ــر در  ــول دخت ــه مغ ــوی ک ــس مگ ــا ک ــدان و ب ــن را ب ــا ای ام
مقابــل تــو خــوار و خفیــف می شــود و تــو عاقبــت بــه او 
ــن. ــوش نك ــدا را فرام ــط خ ــی. فق ــود می رس ــراد دل خ و م

پســر گفــت: ای پیــر، از کجــا می دانی؟ پیــر گفــت: در طالع تو 
چنیــن نوشــته اند و شــهر مغول هــا و سرنوشــت دختــر، بــا ورود 
تــو بــه آنجــا تغییــر خواهــد یافــت. پــس در هــر قــدم خــدا را بــه 
یــاد آور و عشــق او را فرامــوش نكــن، زیــرا بزرگترین معشــوق 
ــاند. ــت می رس ــه کام دل ــو را ب ــدا ت ــر خ ــت. ذک ــم، اوس عال

اثــری  پســر  امــا  شــد،  صبــح  و  گذشــت  شــب 
و  ســاخت  وضویــی  شــگفت زده  ندیــد.  پیــر  از 
افتــاد. راه  بــه  ســپس  و  آورد  جــا  بــه  شــكر  نمــاز 

ــد.  ــدا ش ــهر پی ــا از دور ش ــت ت ــر رف ــب و دو روز دیگ دو ش
ــوار  ــرد دی ــرد ِگ ــروع ک ــید. ش ــر می رس ــه نظ ــی ب ــهر بزرگ ش
ــود.  ــد و او وارد ش ــاز باش ــاید دروازه ای ب ــا ش ــتن ت ــهر گش ش
پشــت  و  دارد  دروازه  صدوبیســت  شــهر  ایــن  می گفتنــد: 
ــر را  ــول دخت ــا مغ ــده اند ت ــع ش ــادی جم ــقان زی ــر در، عاش ه
ــش دارد.  ــختی در پی ــه کار س ــد ک ــر فهیم ــد. پس ــات کنن مالق
ــاال  ــهر ب ــوار ش ــپرد و از دی ــخصی س ــه ش ــه را ب ــن گل بنابرای
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ــه  ــود را ب ــود، خ ــه ب ــی ک ــر صورت ــه ه ــی ب ــت و در تاریك رف
ــد. ــان ش ــاغ پنه ــی در ب ــان نزدیك ــاند و هم ــی کاخ رس نزدیك
ــكاران نشــان  صبــح کــه شــد، رفــت و آمــد و هیاهــوی خدمت
ــن فكــر  ــی در حــال رخــداد اســت. در همی مــی داد کــه اتفاق
ــت  ــم و پرهیب ــوش چش ــد، خ ــاال بلن ــد ب ــری دی ــه دخت ــود ک ب
بــا گیــس بافتــه کــه بــر ســر هــر بافتــه، گلــی از یــاس و زنبــق 
آویــزان کــرده بــود. دختــر دســتور داد تــا کجــاوه را بیاورنــد تا 
او بــرای فاتحــۀ اهــل قبــور بــه گورســتان بــرود و بــر ســر خــاک 
مــادرش حاضــر شــود و دلــی تســال دهــد. پســر در ایــن هنــگام 
ــد: ــه خوان ــرد و اینگون ــا ک ــت پنه ــک درخ ــت ی ــود را پش خ

اال دختر مغول من / خدات کرده نصیب من
بیا نازی مغول من / بیا خرمن گل من

ــه  ــود را ب ــرعت خ ــا س ــدا، ب ــن ص ــنیدن ای ــا ش ــول ب ــر مغ دخت
ــد  ــی دی ــود جوان ــر خ ــانید و در براب ــاغ رس ــان ب ــان درخت می
رنــگ و چشــمانی  بلوطــی  بــا موهایــی  تنومنــد  و  رشــید 
امــا  شــد،  پرپــر  غــرورش  گل  و  رســید  دلــش  درشــت. 
بــرای اینكــه پســر را بترســاند، گفــت: تــو کــی هســتی؟ 
ــت:  ــر گف ــانی؟ پس ــه کاخ برس ــودت را ب ــتی خ ــور توانس چط

من مرد َرَهم میان خون آمده ام / از پای فتاده سرنگون آمده ام
دختــر گفــت: خــودت را معرفــی کــن. پســر گفــت: مــن 
پســر حاکــم فیــروزه ام. همــان کــه بــه عشــق تــو ســالها 
پیــش زندگــی و حكومــت را رهــا کــرد و گوشــۀ خانقــاه 
تــا  آمــده ام  مــن  حــاال  آمــد؟  یــادت  گزیــد.  خلــوت 
تــو را از آِن خــود کنــم و بــا هــم بــه فیــروزه برگردیــم.

دختــر خندیــد و گفــت: ای بیچــاره، آن همــه آدم پشــت 
دروازه  هــا ایســتاده اند تــا مــن گوشــۀ چشــمی بــه آنهــا 
نشــان دهــم، امــا مــن اجــازه ورود بــه آنهــا نــداده ام. از 
همیــن راه برگــرد کــه برادرانــم تــو را خواهنــد کشــت.
ــاد. ــادا ب ــر چــه ب ــده ام، ه ــا اینجــا آم ــن کــه ت پســر گفــت: م
دختــر گفــت: حاال که قبــول نمی کنی، با من راهی شــو تا 

خــودت ببینی.
پســر که فهمید عشــق در ســینۀ دختر مغول زنده شــده، 

خوشــحال با او همراه شد.
به دروازه اول که رسیدند، جمع عاشقان پسر را با دختر مغول 

همراه دیدند، بنابراین با او جدل کردند و دعوای بزرگی آغاز 
شد. پسر از پِس همۀ آن افراد برآمد و شجاعانه با آنها جنگید.

دختــر مغــول چــون وضــع را نابســامان دیــد، پیكــی بــه ســوی 
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پــدر فرســتاد تــا بیایــد و ســر و ســامانی بــه آنجا بدهــد. در این میان، فردی از پشــت ســر بــا چماق 
ضربــه ای بــه ســر پســر زد و او را بیهــوش بــر روی زمین اندخت. دختــر که وضــع را اینگونه دید، 
آه از نهــادش بلنــد شــد. پــدر دختــر مغــول از راه رســید و دیــد پســری رشــید و خوش انــدام غرق 
خــون بــر روی زمیــن افتــاده اســت. حاکم گفت: این پســر را به کاخ بــرده و از او پرســتاری کنید.
پســر چنــد روی تحــت مــداوا و مراقبــت قــرار گرفــت، تــا باالخــره چشــم بــاز کــرد. 
در آن هنــگام دختــر و حاکــم بــاالی ســرش بودنــد و حاکــم گفــت: خــدا را شــكر بــه 
هــوش آمــدی. امــا پســر جــان! مــن می دانــم کــه تــو نیــز عاشــق دختــرم هســتی. امــا 
ــه  ــرم ب ــت دخت ــرار اس ــم، ق ــد داری ــور هن ــا کش ــه ب ــراردادی ک ــق ق ــا طب ــه م ــدان ک ــن را ب ای
عقــد پســر حاکــم هنــد در آیــد و بــه زودی مراســم عروسی شــان برگــزار خواهــد شــد.

آه از نهاد پسر برآمد و فریاد زد:
چه کین داری فلک کینت بسوزد / چه رسم است این، آیینت بسوزد

مرا جان سوختی در کورۀ غم / الهی جان شیرینت بسوزد
دختــر مغــول کــه ناله هــای پســر را شــنید، طاقــت نیــاورد و گریه کنــان دور شــد. حاکم از پشــت 
ــن پســر،  ــا خــودش گفــت: چــه اشــتباهی کــردم، ای ــد و ب ــه را دی ســتون های قصــر ایــن صحن
ایمــان، یقیــن و پایــداری در عشــق را بــا هــم دارد و صــد پایــه بهتــر از آن پســرک هنــدی اســت.
صبــح روز بعــد، حاکــم نــزد پســر رفــت و گفــت: پســر جــان، مــن می دانــم که تــو فرزنــد حاکم 
فیــروزه ای و از عالقــۀ تــو بــه دختــرم خبــر دارم و البتــه می دانــم کــه دختــرم هــم بــه شــدت به تو 
عالقه منــد اســت. بــرای همیــن، راهــی پیــش پــای تو می-گــذارم که تــو و دختــرم به هم برســید.

پسر گفت: به دیده منت. هر چه باشد قبول می کنم.
حاکــم گفــت: پادشــاه هنــد، چهــل شــتر زر بــه خزانــۀ مــن آورده و قــرار اســت روز 
عروســی چهــل بــار شــتر دیگــر نیــز بــه مــن و چهــل بــار زر بــه دختــرم تحویــل دهــد. 
حــال اگــر تــو نصــف آن مقــدار را جــور کنــی، دختــرم را بــه تــو تحویــل می-دهــم.
پســر گفــت: مبلــغ زیــادی اســت و البتــه در ایــن وقــت کــم، آمــاده کــردن آن غیرممكــن اســت.
دهــی. انجــام  را  کار  ایــن  تــا  داری  فرصــت  هفتــه  یــک  تــو  گفــت:  حاکــم 
ــم  ــا می مان ــن ج ــس همی ــت، پ ــدنی اس ــن کار نش ــت: ای ــرد و گف ــر ک ــودش فك ــا خ ــر ب پس
می شــود. حــل  مشــكالت  کــه  خواســت  خــدا  اگــر  می کنــم.  تكیــه  خــدا  بــه  و 
روز بعــد، مشــاطه آوردنــد تــا مغــول دختــر را آرایــش کند و بــرای مراســم حنابندان آماده شــود. 
پســر، هــر طــور کــه بــود خــود را بــه اتــاق حنابنــدان، نزدیــک دختــر رســانید. بــرای حاکــم خبــر 
بردنــد کــه چــه نشســته ای کــه آن پســر، بــه هیــچ عنــوان دختــر را رهــا نمی کنــد و موجــب آزار 
اطرافیــان شــده اســت. حاکــم گفــت: از مــن کاری ســاخته نیســت. تــا ببینیــم چــرخ روزگار چــه 
می خواهــد. صبــح روز بعــد، ســیصد ســوار زبــده ، کجــاوۀ دختــر را همراهــی کردنــد و عــازم 
ــد رســید. پســر  ــه هن ــا ب ــود ت ــد شــدند القصــه، کاروان هفــت شــب و روز در راه ب ســرزمین هن
نیــز پشــت ســر کاروان بــا آنهــا حرکــت کــرد. بــه در کاخ مهاراجــه کــه رســیدند، مــادر شــوهر 
ــادر شــوهر  ــن وصلــت نیســت. م ــه ای ــد کــه دختــرک راضــی ب ــگاه او فهمی ــر، از ن مغــول دخت
مقــداری زهــر هالهــل را بــه نُقل هــای اتــاق عــروس زد تــا عــروس از آن بخــورد و در دم بمیــرد.
تشــنه  خیلــی  کــه  دختــر  مغــول  شــدند.  کاخ  وارد  دامــاد  و  عــروس  حــال  هــر  بــه 
کــه  دامــاد  و  نوشــید  آب  جرعــه-ای  چنــد  و  سرکشــید  را  آبــی  ظــرف  بــود، 
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داد. جــان  دم  در  و  بلعیــد  و  بــرد  دهــان  بــه  را  نقــل  از  مشــتی  بــود،  شــیرینی  عاشــق 
حیلــۀ مــادر دامــاد، دامــن پســر خــودش را گرفــت. صــدای جیــغ و شــیون دختــر مغــول، همــه 
ــم شــد. ــرده اســت. تمــام شــهر غــرق در عــزا و مات ــاد م ــد کــه دام ــاق کشــاند و دیدن ــه ات را ب
ــت:  ــاند و گف ــرده رس ــاد م ــادر دام ــه م ــود را ب ــت؛ خ ــكار ننشس ــروزه بی ــم فی ــر حاک ــا پس ام
بهتــر اســت ایــن دختــر بدقــدم را از خــود دور کنیــد؛ زیــرا بــا وجــود او، معلــوم نیســت 
چــه بالیــی ســر دیگــر اعضــای خانــواده شــما می آیــد. مگــر شــما نمی-دانســتید کــه 
نرســیدند؟ وصالــش  بــه  و  باخته انــد  جــان  مــرد  صدهــا  بدقــدم،  دختــر  ایــن  ســر  بــر 

مادر داماد گفت: راست می گویی. حاال با او چه کنم. پسر گفت: من به شما کمک می کنم. 
اگر به من صد غالم و چهل شتر جواهر بدهید، می توانم شر او را از سر شما کم کنم.

کــن. دور  مــن  از  را  او  فقــط  می کنــم،  را  کار  ایــن  گفــت:  دامــاد  مــادر 
ــت:  ــت و گف ــر رف ــول دخت ــزد مغ ــازد. ن ــا س ــفر را مهی ــایل س ــا وس ــت ت ــحال رف ــر، خوش پس
ــچ  ــه هی ــا ب ــم آنه ــن رس ــوزانند. ای ــا او بس ــرده را ب ــوهر م ــر ش ــه همس ــم ک ــا رس ــن هندی ه ای
وجــه قابــل تغییــر نیســت. مغــول دختــر زیــر گریــه زد و گفــت: مــن هــم شــنیده ام، امــا حــاال 
ــد،  ــن دادن ــه م ــه ب ــی ک ــه جواهرات ــم؛ هم ــو می ده ــه ت ــن ب ــی، م ــه بخواه ــر چ ــم؟ ه ــه کن چ
ــد،  ــحال ش ــه دل خوش ــر از ت ــده. پس ــات ب ــتناک نج ــای وحش ــن ج ــرا از ای ــط م ــو. فق ــال ت م
امــا بــا ظاهــری ناراحــت گفــت: قبــول، آمــاده شــو تــا نیمــه شــب خبــرت کنــم و فــرار کنیــم.
نیمه هــای شــب، پســر بــه ســراغ مغــول دختــر رفــت و بــا هــم از کاخ خــارج شــدند. 
ــد. ــی کردن ــی همراه ــا دروازۀ خروج ــا را ت ــان، آنه ــدادی نگهب ــاد و تع ــادر دام ــن، م در ضم
پســر خــدا را شــكر کــرد و بــه همــراه دختــر بــه ســوی دیــار فیــروزه بــه راه افتادنــد.
همیــن کــه از آنجــا دور شــدند، پســر پیكــی بادپــا بــه ســوی دیــار خــان بیشــک، نــزد پــدر دختــر 
فرســتاد و اتفــاق را تعریــف کــرد و بــه او گفــت: هــر چــه ســریع تر خــود را بــه فیــروزه برســان.

پسر خوشحال از اینكه به یارش رسید، در راه می خواند:
مغول دختر، گل میوه / شب عقدت شدی بیوه

می ریم با هم سوی خیوه / بیا نازی مغول من
بیا خرمن گل من / خدا کرده نصیب من

طرفــی،  از  رســیدند.  فیــروزه  بــه  دختــر  مغــول  و  پســر  کــه  بــود  نــوروز  عیــد  شــب 
صــد  چنــد  کاروانــی  و  پیوســتند  آنهــا  بــه  راه  میانــۀ  مغــول،  دختــر  پــدر  و  بــرادران 
بودنــد. آمــده  آنهــا  پیشــواز  بــه  فیــروزه  از  فــراوان  شــوکت  و  جــالل  بــا  نفــره 
بودنــد. واقعــی  عاشــق  دو  ایــن  عروســی  مهمــان  شــهر  تمــام  نــوروز  عیــد  صبــح 
کرمــان  و  خــوارزم  و  ســمرقند  و  بخــارا  و  خیــوه  تــا  فیــروزه  از  قصــه  ایــن 
خــود  ســلیقۀ  بــه  قومــی  هــر  و  شــد  بازگــو  طبرســتان  و  فــارس  و  ســیتان  و 
شــد. نقــل  کــه  بــود  همیــن  داســتان  کلیــت  ولــی  افــزود،  بــدان  چیــزی 

چه در باال چه در پایین چه در پَست / از این افسانه در هر خانه ای هست
چو برگرد همه عالم بگردی / درون هر دلی افسانه ای هست
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ی  ها؛   باز
هم رسگرمی،  هم هیجان
ادان | عیل عظمیی نرژ

دکتــر حســن ذوالفقــاری از متخصصــان برجســته زبــان و ادبیــات فارســی بــه خصــوص 
ــی  ــا زوایای ــم ب ــد داری ــال قص ــن مج ــوند. در ای ــی  ش ــوب م ــه محس ــگ عام ــوزۀ فرهن در ح
از زندگــی و فعالیــت و فعالیت هــای پژوهشــی ایشــان در زمینــه زبــان و ادبیــات فارســی و 
ــه  ــاری ک ــان و آث ــای ایش ــه  ه ــه اندیش ــن در زمین ــویم؛ همچنی ــنا ش ــتر آش ــه بیش ــگ عام فرهن
تاکنــون   چــه در عرصــه تألیــف کتــاب و چــه مقالــه، تصنیــف کردنــد، بیشــتر خواهیــم داشــت.

 

ی اگــر اشــتباه نکنــم شــما در بیســتم تــری 1345 در شــهر دامغــان متولــد  جنــاب دکــر ذوالفقــار
شــدید.

بله، دقیقاً.

از چــه زمانــی شــما عالقــه  منــد بــه زبــان و ادبیــات فارســی شــدید و ایــن کــه در ایــن رشــته ادامــه 
تحصیــل دهیــد و پژوهــش  هــا را آغــاز کنیــد؟

ــه  ــات عام ــوزۀ ادبی ــد. در ح ــات دارن ــه ادبی ــری ب ــق خاط ــا تعل ــی  ه ــه ایران ــد ک ــی  دانی ــه م البت
هــم همین طــور اســت. ایــن یــک چیــز کلــی اســت میــان ایرانــی  هــا و مــا هــم مســتثنی 
ــته  ــتان رش ــع در دبیرس ــد. آن موق ــتر ش ــن بیش ــۀ م ــن عالق ــتان ای ــا در دوره دبیرس ــم، ام نبودی
مــا فرهنــگ و ادب بــود. مــا در دبیرســتان فردوســی در دامغــان بودیــم. خوشــبختانه ایــن 
شــانس را داشــتیم کــه معلمــان فرهیختــه  ای داشــته باشــیم. یكــی از معلمــان خــوب مــن 
ــم،  ــان دهی ــه نش ــات عالق ــه ادبی ــا ب ــد م ــی  ش ــث م ــان باع ــرم ایش ــس گ ــا و نف ــت  ه ــه محب ک
مــن در رشــتۀ  مشــهور.  معلــم، شــاعر  علــی  بــرادر  بــود؛  دامغانــی  معلــم  اســتاد حســن 
ــروز. ــه ام ــا ب ــد ت ــدان ش ــد چن ــه ص ــن ذوق و عالق ــل دادم. ای ــۀ تحصی ــی ادام ــات فارس ادبی

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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با آقای علی معلم دامغانی هم از همان دوران دبریستان مراوده داشتید؟
بله، ما چون به منزل ایشان رفت و آمد می  کردیم، وقتی آنجا بودند و یا از تهران می  آمدند، با 

هم حشر و نشر داشتیم.

آقای دکر، شغل پدرتان چه بود؟
ــت  ــل رف ــا مح ــان و آنج ــع دامغ ــجد جام ــب مس ــتند جن ــازه  ای داش ــد. مغ ــب بودن ــان کاس ایش
وآمــد مــردم بــود. حــوزۀ علمیــه هــم آنجــا بــود. مــا امــالک و زمیــن در روســتای دولــت  آبــاد 
هــم داشــتیم . دولــت  آبــاد دامغــان   روســتای مــا   محــل زندگــی یكــی از ســرداران فتحعلی شــاه 
بــوده بــه نــام ذوالفقارخــان. اینهــا در اصــل چهــار ســردار بودنــد: همــان ذوالفقارخــان، مطلــب 
خــان، عیســی  خــان و اســماعیل  خــان کــه مــا از نــوادگان مطلــب  خــان هســتیم. در همــان روســتا 
قلعــۀ بزرگــی هســت کــه ثبــت میــراث فرهنگــی شــده. آن قلعــه متعلــق بــه ایــن ســرداران مشــهور 
بــوده کــه معمــوالً آنهــا چنــد فــوج لشــكر بــا خودشــان داشــتند کــه هــر وقــت فتحعلی شــاه نیــاز 
بــه کمــک داشــت، معمــوالً از ایــن لشــكریان دامغانــی اســتفاده مــی  کــرد و ســرکوب مــی  نمود.

 در رفت  وآمد بن شهر دامغان و دولت  آباد بودید؟
ً
پس شما دائما

نه، ما دامغان بودیم، روستای پدری ما دولت  آباد بود. ما در دامغان در محلۀ قدیمی به نام 
خوری  ها   یعنی محلی که اهالی خور، بیانک و جندق در آنجا ساکن بودند   زندگی می  
کردیم. می  دانید که دامغان به دلیل همجواری با کویر، مراوداتش با مردمان خور و بیانک و 
جندق زیاد بود. به دلیل ارتباط کویر با منطقه ما خیلی مردم مهاجرت می  کردند به دامغان. 
بنابراین یک محله به نام آنها نامگذاری شده بود که ما در آن محله زندگی می  کردیم.

آیــا شــما از همــان دوران کودکــی و نوجوانــی عالقــه داشــتید کــه داســتان  هــا، متــل  هــا و رضب-
ــد؟ ــق کنی ــه تحقی ــن زمین ــا در ای ی ی ــع  آور ــان را جم ــه خودت ــوم منطق ــا و آداب و رس ــل  ه المث
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بلــه، بــه خصــوص در ســال 1368 کــه وقتــی مــن معلــم شــدم، 
ــه  ــان ک ــمال دامغ ــاج  در ش ــام  دیب ــه ن ــتایی ب ــه روس ــم ب رفت
دبیرســتانی تــازه تأســیس شــده بــود و مــن در آنجــا معلم شــدم. 
ایــن عالقــه را در خــودم خیلــی مــی  دیــدم کــه فرهنــگ مــردم 
ــه بعــدی متوجــه شــدم چــه  ــه در مرحل را خــوب بشناســم. البت
گنجینــه بزرگــی را از فرهنــگ شــفاهی مــردم در اختیــار داریم 
کــه معمــوالً نادیــده گرفتــه مــی  شــوند. فقــط مــن دیــده  ام کــه 
خارجــی  هــا بــه ایــن بخــش از فرهنــگ مــا عالقــه  مند هســتند و 
تحقیقــات خیلــی خوبــی هــم در ایــن زمینــه کــرده  انــد. بــه هــر 
حــال مــن خــودم ایــن عالقــه را در جوانــی در خودم مــی  دیدم.

ایــن نکتــه  ای کــه فرمودیــد در دورۀ پــس از کارشناســی  تــان 
هــم بــود، فقــط در دوره دبریســتان نمــود نداشــت...

بلــه، بــازی  هایــی کــه مــی  کردیــم در کوچــه و محلــه و 
می كــرد.  ایجــاب   ... و  کرســی  و  زمســتانی  دراز  شــب های 
ــا در  ــان  ه ــه در آپارتم ــروزی ک ــای ام ــه  ه ــالف بچ ــا برخ م
ــن  ــبختانه ای ــوند، خوش ــی  ش ــزرگ م ــته ب ــی بس ــای خیل فضاه
ــما  ــم. ش ــد کنی ــیع رش ــای وس ــه در فض ــتیم ک ــانس را داش ش
عنایــت بفرماییــد شــاملو اثــر بــزرگ خــودش را  کوچــه  
نامیــد؛ چــون فرهنــگ کوچــه فرهنــگ اصیــل اســت. جالــب 
ــه  ای   ــم  محل ــا و ه ــازی  ه ــم ب ــق ه ــا از طری ــن اســت کــه م ای
ــی   ــن فرهنــگ را م ــا ای ــی زیب هــا در همــان کوچــه  هــای خیل
ــا  ــان ب ــگ دامغ ــده  ای از فرهن ــش عم ــم بخ ــم. االن ه گرفتی
ــادی اســت در اینجــا نبــودم، از همــان دوران  اینكــه مــدت زی
ــا،  ــل  ه ــا، مت ــل  ه ــاً مث ــی دقیق ــده؛ یعن ــم مان ــی در ذهن بچگ
ــه  ــد ک ــی  بردن ــه کار م ــردم ب ــه م ــی ک ــا و واژه  های ــازی  ه ب
االن متأســفانه کمتــر شــده. اینهــا همــه از همــان دوران اســت.

ی  هایــی کــه در آن  چــون اشــاره کردیــد بــه فرهنــگ کوچــه و بــاز
ی  هــا  زمــان انجــام مــی  دادیــد، مــی  توانیــد بــه برخــی از ایــن بــاز

بــرای آشــنایی عالقــه  منــدان اشــاره کنیــد؟
ــارک  ــام مب ــم در ای ــازی  هایــی کــه مــی  کردی ــن ب یكــی از ای
مــاه رمضــان، بــه نــام قلویــا )قلــو بــازی( بــود کــه بــه خصــوص 
شــب ها بــه صــورت گروهــی انجــام مــی  شــد. گروهــی از بچــه 
ــد.  ــی  کردن ــازی م ــک( ب ــم باش ــک )قای ــم موش ــم قای ــا ه  ه
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ــای  ــی جاه ــه خیل ــنگ ک ــت  س ــام هف ــه ن ــود ب ــازی ب ــک ب ی
ایــران هــم بــازی مــی  کننــد. چــون وســایل بــازی در گذشــته 
مثــل االن متنــوع نبــود، اشــیاء دور ریختنــی و ابــزار بــازی 
ــه  ــی تیل ــود. حت ــا ب ــۀ خرم ــا دان ــكالت ی ــت ش ــاًل پوس ــا مث م
ــا  ــنگ ه ــم؛ از  س ــازی کنی ــه  ب ــم تیل ــا بتوانی ــه م ــود ک ــم نب ه
ــازی  ــود و ب ــی ب ــی طبیع ــایل خیل ــم. وس ــی  کردی ــتفاده م اس
ــان و  ــدن، هیج ــی دوی ــت؛ یعن ــی داش ــه ورزیدگ ــم جنب ــا ه ه
ــرگرمی در آن  ــت س ــک حال ــم ی ــود و ه ــز در آن ب ــه چی هم
بــود. بــازی  هــای فــراوان دیگــر هــم بــود کــه معمــوالً بــا اســم 
ــوند. ــی  ش ــرا م ــران اج ــف ای ــای مختل ــری در جاه ــای دیگ ه

ولــی بــه هــر حــال آنچــه کــه بــود خیلــی روح نشــاط و ســرزندگی 
ــم  ــش ه ــه کف ــد ک ــی  آی ــادم م ــن ی ــود. م ــوی ب ــا ق ــازی در م و ب
ــار                  ــازی همیشــه کفــش  هــا را کن ــرای ب ــود، ب ــا مزاحــم ب ــای م در پ
مــی گذاشــتیم و پابرهنــه مــی  دویدیــم. ایــن خــودش بــرای مــا خیلی 
جالــب بــود. از بــاالی درخــت گرفتــه تــا خــارج از محلــه، همــه جــا 

زمیــن بــازی مــا بــود.

ی  هــای آن. ایــن  اشــاره کردیــد بــه فرهنــگ عامــۀ دامغــان و بــاز
ســؤال را دوســت دارم از شــما برپســم کــه آیــا تفاوتــی میــان 
فرهنــگ عامــه و آداب و رســوم دامغــان بــا ســمنان وجــود دارد 

ــا تفــاوت آنچنانــی دیــده نمی شــود؟ ی
نظــر زبــان، زبــان ســمنانی و ســرخه  ای و  از  چــرا قطعــاً 
ــای  ــروه زبان ه ــاوت از گ ــالً متف ــان کام ــا زب ــه ت ــری س سنگس
ایرانــی هســتند. دامغانــی زبــان نیســت گویــش اســت. مــا 
زبانمــان فارســی اســت کــه نزدیــک مــی  شــود بــه خراســانی. 
بخشــی از ویژگــی  هــای صرفــی و نحــوی گویــش خراســانی 
ــی   ــر م ــم متأث ــی ه ــک بخش ــود. ی ــی  ش ــده م ــا دی ــان م در زب
ــه  ــی کــه ب ــالً ضمــه  های ــان؛ مث ــوب دامغ ــر و جن شــود از کوی
آخــر کلمــات مــی  دهیــم بــه خصــوص اســم خاص هــا، مثــاًل بــه 
جــای علــی،    مــی  گوییــم علیــو. گویــش مــا متفــاوت اســت 
از زبــان ســمنانی؛ بــه شــاهرودی نزدیك تــر اســت. البتــه     مــی 
ــرش؛  ــر اســت از کوی ــی متأث ــش خیل ــان جنوب ــد کــه دامغ  دانی
ــتاق و  ــاب رس ــه آن قه ــه ب ــان ک ــوب دامغ ــه جن ــی منطق یعن
صرصــر می گوینــد، آنجــا منطقــه کویــری اســت کــه بیشــتر از 
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مناطــق خــور و جنــدق تأثــر پذیرفتــه اســت. در شــمال دامغــان روســتاهایی هســت مثــل دیبــاج 
و کالتــه و تویــه دروار؛ اینهــا مردمــان گیلــک هســتند کــه زبانشــان گیلكــی اســت و بــه فاصلــه 
کمتــر از یــک ســاعت از آنجــا مــی  توانیــد بــه طــرف شــمال دامغــان برویــد. آنجــا بــه گویــش 
ــب اســت،  ــن ترتی ــه ای ــان ب ــوب هــم همین طــور. در دامغ ــک می شــود و از جن ــی نزدی مازندران
ولــی از طــرف غــرب کــه بــه ســمنان منتهــی می شــود، کامــالً فرهنــگ و زبــان تغییــر می كنــد.

آقای دکر کمی هم به خانواده  تان برپدازیم. شما چند خواهر و برادر بودید؟
مــا چهــار خواهــر داشــتیم و ســه بــرادر بودیــم. این هــم از توفیقاتــی بود که نســل قدیم داشــتند. 
در خانــواده  هــای پرجمعیــت معمــوالً برادرهــای بــزرگ و خواهرهــای بزرگ تــر کمــک مــی-

کردنــد بــه رشــد بچــه  هــای کوچك تــر. مــن بــه قولــی، تــه  تغــاری هســتم؛ یعنــی بچــه آخــر. 
بچــه آخــر بــودن مزایایــی دارد و البتــه بــدی  هایــی. ایــن کــه همــه بــه او محبــت  مــی  کننــد 
و دوستشــان دارنــد و یــک بــدی اینكــه بایســت همــه کارهــا را مــا انجــام مــی  دادیــم. از نــان 
خریــدن تــا پیغــام رســاندن؛ چــون تلفــن نبــود. بــه مــن می  گفتنــد که بــرو به فالنــی ایــن را بگو.

آقــای دکــر، شــما اشــاره کردیــد بــه تحصیــالت دبریســتان تــان. دبســتان شــما کجــا بــود؟ 
بفرماییــد. دوره  آن  از  بیشــر 

ــه  ــود ک ــتان ب ــک دبس ــا ی ــزل م ــک من ــالب. نزدی ــش از انق ــتیم پی ــتان داش ــا دبس ــد ت ــا چن م
ویژگــی خاصــی داشــت. یــک درخــت تــوت بســیار تنومنــد داشــت کــه اواخــر اردیبهشــت 
ــن درخــت شــاید  ــی  شــدند، ای ــل م ــا از مدرســه تعطی ــی  رســید و بچــه  ه ــا م ــوت  ه ــی ت وقت
گنجایــش پذیرایــی از دویســت نفــر را داشــت. بچــه  هــا هــر کــدام گوشــه  ای از درخــت را 
مــی  گرفتنــد و مــی  رفتنــد بــاال. بــه جــای ایــن کــه برونــد خانــه، مــی  رفتنــد بــاالی درخــت. این 
درخــت تــوت بــرای مــن خیلــی خاطــره  انگیــز اســت. بعدهــا محــل مدرســه تغییــر پیــدا کــرد.

ــر  ــرا زودت ــال م ــک س ــه ی ــود ک ــل در کالس اول ب ــن تحصی ــوب م ــرات خ ــی از خاط یك
ــن  ــع م ــر می شــود. آن موق ــه  اش قوی ت ــرود مدرســه پای ــد ب ــی  گفتن ــد مدرســه. م فرســتاده بودن
دانــش  آمــوز مهمــان بــودم، امتحــان نمــی  دادم، امــا بــه مدرســه مــی  رفتــم. خیلــی بچــه بــودم. 
ــم  ــتانش ه ــا از انگش ــان. دو ت ــیار مهرب ــردی بس ــود. م ــی ب ــای برهان ــن آق ــم کالس اول م معل
نبــود. مــن همیشــه بــه ایــن انگشــتانش نــگاه می كــردم کــه ایــن چــرا اینطــوری اســت. دســت 
مــرا می گرفــت و تــا در خانــه  مــان مــی  بــرد. بســیار مهربــان بــود. البتــه همــه معلمــان مــا بســیار 
دوســت  داشــتنی بودنــد. یكــی از معلمــان خــوب مــن در کالس ســوم، خانــم کالنتــری بود که 
کتــاب  خوانــدن و عالقــه بــه کتــاب را مدیــون ایشــان هســتم. یــک بــار آمــد مدرســه و گفــت 
فــردا یــک عكــس از خودتــان بیاوریــد، مــی  خواهیــم جایــی برویــم. مــا هــم عكــس داشــتیم 
و بردیــم مدرســه. ایشــان مــا را بــه صــف کــرد و بــرد کتابخانــه کانــون پــرورش فكــری کــه 
تــازه در ســال 1355 تأســیس شــده بــود. مــا آنجــا عضــو آن کتابخانــه شــدیم و یــک کارت 
بــرای مــا صــادر شــد. انــگار شــخصیتی گرفتیــم. همیشــه مــی  رفتیــم آنجــا کتــاب مــی  گرفتیــم. 
ایشــان کتــاب بــرای مــا مــی  آورد ســر کالس و مــی  گفــت خالصــه  نویســی کنیــد. تــا کالس 
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پنجــم آنجــا بــودم. بعــد رفتیــم دوره راهنمایــی. دورۀ راهنمایــی مــا مصــادف بــا انقــالب بــود.

وقتــی بــه دبریســتان فردوســی اشــاره کردیــد، از آقــای معلــم دامغــان هــم اســم بردیــد. آیــا غــری از 
ی هــم داشــتید کــه در آینــدۀ شــما مؤثــر بــوده باشــند؟ ایشــان دبــریان دیگــر

صدردرصــد. یكــی از آنهــا آقــای پرویــز ارســطو بــود. االن هــم برخــی از کارهایــی کــه انجــام 
دادم بــا همــكاری ایشــان بــوده. حــدود ده تــا از منظومــه  هــای عاشــقانه را تصحیح کردیــم که در 
انتشــارات چشــمه چاپ شــد. همه با همكاری ایشــان بوده اســت. بعدها ایشــان به تهران مهاجرت 
کردنــد و مــا همچنــان بــا ایشــان همــكاری داشــتیم. ایشــان به ما عــروض و فلســفه درس مــی  داد، 
امــا رشــته ایشــان جغرافیــا بــود. خیلــی بــه ادبیــات عالقه  منــد بوده و هســتند. خــدا حفظشــان کند!

ــود و از معلمــان برجســته و االن هــم از نویســندگان  ــا ب ــخ م ــر تاری اســتاد ناصــر افشــار کــه دبی
ــت  ــان فعالی ــتند. ایش ــن داش ــی در م ــر فراوان ــم تأثی ــتند، ه ــخ هس ــوزه تاری ــگران ح و پژوهش
هــای بســیار زیــادی دارنــد و چندیــن کتــاب تألیــف کردنــد. البتــه وی دامغانــی نبــود، 
ــریف آورد.  ــران تش ــه ته ــم ب ــد ه ــود و بع ــان ب ــالی در دامغ ــد س ــود. چن ــا ب ــی  ه ــاد دامغان دام
ــد.  ــا بودن ــران خــوب م ــات و از دبی ــر ادبی ــر دو دبی ــد ه ــرادر بودن ــان کــه دو ب ــان عبداللهی آقای
ــه   ــد ک ــی  ش ــوب م ــی محس ــاعران دامغان ــا و ش ــود و از ادب ــه  ای ب ــان فرزان ــم انس ــان ه پدرش
ــیم. ــته باش ــی داش ــان خوب ــه معلم ــتیم ک ــق داش ــا توفی ــال م ــر ح ــه ه ــرد. ب ــص می ك ــار تخل نوبه

گویا دیپلمتان را در سال 1363 یا 64 دریافت کردید؟ و از همان زمان به تهران آمدید؟
ــه  ــا دو مرحل ــان م ــور زم ــد. کنك ــور برگــزار ش ــود کــه کنك ــالب ب ــد از انق ــه، ســال دوم بع بل
ــاب  ــری را انتخ ــته دبی ــودم و رش ــد ب ــه  من ــی عالق ــه معلم ــن ب ــدم. م ــول ش ــن قب ــود و م  ای ب
ــرد  ــی  ک ــاب م ــری را انتخ ــته دبی ــه رش ــی ک ــود و کس ــده ب ــف ش ــغلی تعری ــون ش ــردم؛ چ ک
ــوب  ــا خ ــر دوی اینه ــا ه ــرای م ــد. ب ــی  ش ــم م ــتخدام ه ــت و اس ــی  گرف ــم م ــرری ه ــک مق ی
بــود. بنابرایــن مــن معلمــی را انتخــاب کــردم و افتخــار می كنــم کــه االن 33 ســال معلــم هســتم.

یعنی تا مدت  ها معلمی را عالوه بر تدریس در دانشگاه ادامه دادید؟
بلــه، مــن بیســت ســال در آمــوزش و پــرورش بــودم. بعــد از این کــه لیسانســم را گرفتم، در رشــته 
زبــان و ادبیــات فارســی، در دامغــان و در روســتای دیبــاج معلــم بــودم. دبیرســتانی آنجــا تأســیس 
کــرده بودنــد کــه مــا اولیــن معلمانــش بودیــم. مــن دو ســال در دامغــان بــودم؛ تــا ســال هفتــاد. در 
ســال هفتــاد از مــن دعــوت شــد بــه ســازمان برنامــه  ریــزی و تألیــف کتاب هــای درســی در تهــران 
بــروم. مــن آن زمــان در ســال هفتــاد دکتــری قبــول شــده بــودم. بــرای مــن فرصتــی بود کــه کمتر 
رفــت  وآمــد کنــم. آمــدم تهــران و دکتــرای خــودم را ادامــه دادم و در ســازمان برنامــه ریــزی و 
تألیــف کتــاب  هــای درســی مشــغول بــه کار شــدم. ایــن فصــل تــازه  ای از زندگــی مــن بــود کــه 
ــم تألیــف کــردم. ــا پیــش  دانشــگاهی و تربیــت معل ــاب درســی از دوره ابتدایــی ت ــد کت 26 جل
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ی کتــاب فارســی عمومــی حــارض بــوده و  شــما در آمــاده  ســاز
جــزو مؤلفانــش بودیــد؟

ــدارک  ــگاه ت ــرای دانش ــه ب ــت ک ــی اس ــی کتاب ــی عموم فارس
دیــده شــده. کتاب هــای درســی دبیرســتان، بعــد از انقــالب، 
ــس  ــان تدری ــد و همچن ــورده ماندن ــت  نخ ــاد دس ــال هفت ــا س ت
میشــدند. در ســال هفتــاد کــه آقــای دکتــر حــداد عــادل از بنــده 
دعــوت کردنــد بــرای گــروه ادبیــات، آنجــا مــا شــروع کردیــم 
ــی و  ــرای مقاطــع ابتدای ــد ب ــزی جدی ــه  ری ــه یــک دوره برنام ب
ــال  ــع ده س ــتاد   در واق ــال هش ــا س ــتان. ت ــی و دبیرس راهنمای
ــد  ــای جدی ــف کتاب ه ــزی و تألی ــه  ری ــغول برنام ــا مش ــام م تم
ــد  ــاب می ش ــد کت ــع 26 جل ــه در واق ــم ک ــالب بودی ــد از انق بع
بــرای ابتدایــی، راهنمایــی، دبیرســتان و پیــش  دانشــگاهی.

ی  آقــای دکــر، شــما دورۀ کارشناســی را در کــدام دانشــگاه ســر
کردید؟

اســمش   موقــع  آن  خمینــی.  امــام  المللــی  بیــن   دانشــگاه 
مدرســۀ عالــی دهخــدا  بــود. بعدهــا و بعــد از اینكــه مــا 
امــام  المللــی  بیــن   دانشــگاه  بــه  گرفتیــم،  را  مدرکمــان 
ــی  ــگاه خیل ــه دانش ــد ب ــل ش ــت و تبدی ــام یاف ــر ن ــی تغیی خمین
ــد. ــی  کن ــرش م ــم پذی ــی ه ــجویان خارج ــه دانش ــی ک بزرگ

از اســتادانتان در مقطــع کارشناســی بفرماییــد کــه چــه کســانی 
ی زبــان و ادبیــات فارســی؟ بودنــد، در همــان رشــته دبــری

بــه  نزدیكــی  دلیــل  بــه  مــا  دانشــگاه  اســتادان  زمــان  آن 
تهــران، از آنجــا مــی  آمدنــد. یكــی از اســتادان برجســتۀ 
انصــاری  قاســم  اســتاد  مــا در حــوزۀ عرفــان و تصــوف، 
و  چــاپ  ایشــان  تصحیــح  المحجــوب  کشــف   کــه  بــود 
منتشــر شــد. اســتاد علی محمــد ســجادی از دانشــگاه شــهید 
بهشــتی و دکتــر غالمرضــا ســتوده از دانشــگاه تهــران هــم 
ــد. ــا بودن ــم آنج ــری ه ــتادان دیگ ــد. اس ــی  آوردن ــریف م تش

دوره کارشناسی ارشد را در کجا گذراندید؟
اولیــن دوره  ای کــه پژوهشــگاه علــوم انســانی تصمیــم گرفــت 

غالمعلی حداد عادل



201دوماهنامه ادبی . شماره  پنجم 1398

ــول  ــم و قب ــرکت کردی ــا در آن دوره ش ــرد، م ــجو بپذی دانش
ــی خــوب  ــن خیل ــه و نمــرۀ م ــن کــه رتب ــا وجــود ای شــدیم. ب
بــود و میتوانســتم در دانشــگاه تهــران هــم تحصیــل کنــم، 
ــی  ــی و آموزش ــه پژوهش ــود ک ــار ب ــن ب ــون اولی ــا چ ــا اینج ام
پژوهــش،  حــوزۀ  بــه  داشــتم  عالقــه  خیلــی  مــن  و  بــود 
بنابرایــن آنجــا را انتخــاب کــردم، ولــی کالس  هــای مــا 
شــد.مزایای  مــی   برگــزار  تهــران  دانشــگاه  در  ســال  آن 
ــه  ــد، از جمل ــانی بودن ــوم انس ــگاه عل ــه در پژوهش ــتادانی ک اس
آقــای دکتــر پورنامداریــان کــه از اســتادان و پژوهشــگران 
کــردم.  اســتفاده  مــی  شــوند،  محســوب  برجســتۀ کشــور 
ــد  ــر ش ــرد و منج ــدا ک ــه پی ــروز ادام ــه ام ــا ب ــنایی ت ــن آش ای
ــد. ــام ش ــان انج ــكاری ایش ــا هم ــه ب ــی ک ــک کار تألیف ــه ی ب

 قرار است منترش شود؟
ً
ی که اخریا همن کار

دایــره   . فارســی  هــای  داســتان   دایــره  المعــارف  بلــه،  
 المعارفــی اســت از تمــام داســتان  هــای کالســیک مــا تــا 
13٠٠. بیســت و شــش هــزار داســتان در آن شناســنامه  دار 
ــی.  ــای فارس ــه  ه ــت در قص ــری اس ــیار معتب ــع بس ــده و منب ش
دکتــر  آقــای  عزیــزم  دوســت  همــكاری  بــا  را  کار  ایــن 
ــا  ــا م ــم ب ــاب  هــای درســی ه ــف کت پارسانســب   کــه در تألی
ــال 1379  ــان از س ــر پورنامداری ــر دکت ــر نظ ــود   زی ــكار ب هم
ــا در  ــود. م ــاد ب ــم وزارت ارش ــا ه ــی م ــم و حام ــروع کردی ش
ــش از  ــم کــه در آن بی ــری تأســیس کردی ــه دفت ــن وزارتخان ای
ــد. ــا مــا همــكاری کردن پنجــاه نفــر از پژوهشــگران برجســته ب

موضــوع پایــان  نامــۀ برجســته کارشناســی ارشــد شــما چــه 
بــود و اســتادان راهنمــای شــما چــه کســانی بودنــد؟

ــه  ــه ب ــه  ای ک ــل عالق ــه دلی ــد ب ــی ارش ــن در دورۀ کارشناس م
ــه کار  ــل عامیان ــر طوی ــه بح ــع ب ــتم، راج ــه داش ــگ عام فرهن
ــد  ــه در دوره ارش ــی ک ــفیعی کدکن ــر ش ــتاد دکت ــردم. اس ک
ــن  ــاره ای ــه درب ــد ک ــه کردن ــتم، توصی ــان کالس داش ــا ایش ب
موضــوع کار کنــم. آن زمــان فقــط نامــی از بحــر طویــل 

محمدرضا شفیعی کدکنی
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ــان  ــه آن زم ــد ک ــوان را دادن ــای اخ ــن آق ــن تلف ــه م ــود. ب ب
ــا ایشــان تمــاس داشــتم و  ــن ب ــد. در ســال 1367 م ــده بودن زن
ــی  ــه، راهنمای ــن زمین ــد در ای ــی  کردن ــه م ــی ک ــت  های صحب
 هــای خوبــی بــود. مــن دربــارۀ ایــن موضــوع و ابعــادش، 
ــب خــاص شــعر و  ــات فارســی و قال ــل ســرایان ادبی بحــر طوی
ویژگــی  هایــش و ... بــه پژوهــش پرداختــم. خوشــبختانه مــورد 
قبــول و توجــه واقــع شــد و چندیــن مقالــه هــم بعدهــا نوشــتم.

با شادروان مهدی اخوان ثالث حرش و نرش داشتید؟
ــفیعی  ــر ش ــا دکت ــنبه ب ــه  ش ــای س ــوالً روزه ــان معم ــه، ایش بل
کدکنــی قــرار مالقاتــی در انتشــارات آگاه و یــا انتشــارات 
ــتفاده  ــت اس ــن فرص ــم از ای ــا ه ــتند. م ــگاه داش ــل دانش مقاب
مــی  کردیــم و از وجودشــان بهــره  مــی  بردیــم؛ برخــی از 
ــی  ــه تلفن ــم. البت ــی  کردی ــرح م ــان را ط ــی  م ــكالت درس مش
هــم مــن خیلــی بــه ایشــان زحمــت دادم در زمینــۀ پایــان  نامــه.

بــه  پایــان  نامــه  ثالــث در تدویــن  اخــوان  بنابرایــن شــادروان 
کردنــد؟ کمــک  شــما خیلــی 

دیــدگاه  هــای خیلــی درســتی داشــتند در زمینــه شــناخت قالــب 
ــه  ــاب و مقال ــن کت ــراها. چندی ــل  س ــر طوی ــل و بح ــر طوی بح
داشــتند و در ایــن زمینــه شــاید اولیــن کســی کــه بــه طــور دقیــق 
بــه ایــن حــوزه و قالــب اشــاره کــرده بــود همیــن ایشــان بــود.

استاد دیگر شما در دورۀ کارشناسی ارشد چه کسانی بوده 
اند؟

همانطــور کــه عــرض کــردم، چــون در دورۀ ارشــد از کالس 
ــاید  ــن ش ــم بنابرای ــی  کردی ــتفاده م ــران اس ــگاه ته ــای دانش ه
بیشــتر از همــه از وجــود اســتاد دکتــر شــفیعی کدکنــی اســتفاده 
ــفانه  ــه متأس ــادی   ک ــد دام ــید محم ــر س ــای دکت ــردم. آق ک
مرحــوم شــدند -از اســتادان دقیــق  النظــر بودنــد. مــا در خدمــت 
ایشــان  تاریخــی بیهقــی  مــی  خواندیــم. تمــام تاریخ بیهقــی را با 
ایشــان خواندیــم. اســتاد پورنامداریــان و دکتــر ســادات ناصری 

مهدی اخوان ثالث
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ــم در ســفری  ــا شاگردشــان بودی ــد. آن ســالی کــه م هــم بودن
کــه بــه افغانســتان داشــتند آنجــا فــوت کردنــد. یكــی دیگــر از 
اســتادان مــا آقــای دکتــر حاکمــی بودنــد و البتــه دکتــر تجلیــل 
و دکتــر مظاهــر مصفــا کــه شــاهنامه را بــا ایشــان کار کردیــم.

تهــران دریافــت  را در دانشــگاه  ی  شــما در ســال 1376 دکــر
دکــر  نقــش  و  بــود  چــه  شــما  نامــۀ  پایــان   موضــوع  کردیــد. 

بــود؟ چــه  مــورد  ایــن  در  کدکنــی  شــفیعی 
موضــوع مصــوب رســالۀ دکتــری مــن،  منظومــه  هــای عاشــقانه  
بــود. مــن در ایــن زمینــه هــم کار کــرده بــودم و از همــان چنــد 
ســال پیــش هــم مقاالتــی مــی  نوشــتم. البتــه بعــد از بیســت ســال 
ــوان  یكصــد منظومــۀ عاشــقانه  چــاپ شــد. در  ــه عن ــر، ب تأخی
ــی  ــفیعی کدکن ــر ش ــای دکت ــاگرد آق ــه ش ــا ک ــا م ــال  ه آن س
ــن  ــه م ــان ب ــیم. ایش ــه بنویس ــت مقال ــی  خواس ــا م ــم، از م بودی
پیشــنهاد کــرد کــه راجــع بــه  معــروف کرخــی  مطلبــی را در 
حــد یــک مقالــه بنویــس. مــن ایــن کار را آنقــدر جــدی گرفتــه 
بــودم کــه حتــی آن موقــع کــه کتــاب  هایــی در ایــران نبــود، از 
طریــق نمایشــگاه  هایــی کــه در خــارج از ایــران تشــكیل مــی 
ــی مفصــل  ــی  کــردم. کار خیل ــه م ــع و مأخــذ را تهی  شــد، مناب
ــع ایشــان مــی   ــه معــروف کرخــی انجــام دادم. در واق راجــع ب
خواســتند کــه دربــارۀ زندگــی معــروف کرخــی بنویســم، 
ــو  ــداً گفــت کــه چــون ت ــر از آن کار کــردم. بع ــن فرات ــا م ام
ــه.  ــان  نام ــه پای ــن ب ــل ک ــن را تبدی ــردی، همی ــی کار ک خیل
مــن گفتــم آخــر موضــوع را انتخــاب کــردم و مصــوب شــد. 
ــا  ــد و م ــاده ش ــبختانه آم ــدارد. خوش ــكال ن ــد اش ــان گفتن ایش
همیــن را دفــاع کردیــم، امــا آن منظومــه  هــای عاشــقانه را هــم 
ــال 76  ــه در س ــن ک ــا ای ــتم ت ــی  نوش ــی م ــردم؛ مقاالت ــا نك ره
ــن چــاپ شــد و  ــه  هــای عاشــقانه  از م ــام  منظوم ــه ن ــی ب کتاب
ــت. ــام گرف ــقانه  ن ــۀ عاش ــد منظوم ــد و یكص ــل ش ــا کام بعده

استادان راهنمای پایان  نامۀ شما چه کسانی بودند؟
آقای دکتر مظاهر مصفا که از همان ابتدا استاد من بودند، 

همچنان باقی ماندند و دکتر حاکمی و البته آقای دکتر شفیعی 
کدکنی.

سید جعفر شهیدی
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ی بفرمایید؟ از استادان دیگر در مقطع دکر
ــور  ــال از حض ــک س ــری ی ــا در دورۀ دکت ــه م ــد ک ــهیدی بودن ــر ش ــید جعف ــر س ــتاد دکت اس
ــر  ــا ه ــد. م ــی  ش ــزار م ــدا برگ ــه دهخ ــان در مؤسس ــای ایش ــم. کالس  ه ــتفاده کردی ــان اس ایش
ــن  ــان ای ــی اعتقادش ــود؛ یعن ــی نب ــان ترم ــیدیم. کالس هایش ــی  رس ــت ایشــان م ــه آنجــا خدم هفت
بــود کــه هــر وقــت مــی  توانیــد امتحــان بدهیــد. زمــان و مــكان خاصــی نداشــت. مــا بــرای ایــن 
کــه بتوانیــم بیشــتر از محضــر ایشــان اســتفاده کنیــم و از طرفــی هــم ایــن تــوان را در خودمــان 
نمــی  دیدیــم کــه بتوانیــم انتظــارات ایــن اســتاد بــزرگ را بــرآورده کنیــم و بــه تمــام ســؤال های 
ایشــان پاســخ دهیــم، معمــوالً دیرتــر مــی  رفتیــم. بــرای مــن ســعادتی شــد کــه بتوانــم ســه ســال 
ــا توجــه بــه پایــان رســیدن ســنواتمان  بــه صــورت مــداوم از کالس ــهای ایشــان اســتفاده کنــم. ب
ــات؛  ــرای امتحان ــم ب ــی  رفتی ــرز م ــرس و ل ــا ت ــم ب ــع ه ــم. آن موق ــان بدهی ــم امتح ــور بودی مجب
ــم  ــتیم، ه ــی داش ــم درس عرب ــم. ه ــخ دهی ــان پاس ــؤاالت ایش ــه س ــم ب ــه نتوانی ــن ک ــرس از ای ت
درس انــوری و هــم خاقانــی. حضــور در کالس ــهای ایشــان خیلــی بــرای مــن خاطــره  انگیــز بــود. 
ــی نگرفــت؛ فقــط شــفاهی، ســؤال هایی می كــرد  ــد ایشــان اصــالً امتحــان کتب ــب اســت بدانی جال
ــب میخواســت  ــه و ترکی ــود تجزی ــی ب ــاز مــی  کــرد و می گفــت بخــوان. اگــر عرب ــاب را ب و کت
ــه متــن توضیــح میدادیــد. نمــره  و نقــد مــی  پرســید و اگــر هــم متــن بــود مــی  بایســت راجــع ب
ــان  ــاال خودت ــت ح ــی  گف ــی  داد. م ــره نم ــان نم ــت ایش ــچ وق ــم، هی ــی  دادی ــان م ــم خودم ه
نمــره بدهیــد. نكتــه  هایــی کــه در کالس بــه مــا مــی  گفتنــد خیلــی جالــب بــود. البتــه شــرکت  
ــان. ــر کالس ایش ــم س ــی  رفتی ــات م ــد از امتحان ــم بع ــا ه ــود م ــت. خ ــی داش ــدۀ آزاد خیل کنن

اســتاد شــفیعی کدکنــی هــم کــه جــای خــود دارد. مــا از محضــر اســتاد دکتــر اســالمی ندوشــن 
هــم در درس  مكتــب  هــای ادبــی  یــک تــرم بهــره  منــد شــدیم. مــا کتاب هــای ایــن اســتاد بزرگــوار 
ــال ها  ــود. آن س ــب ب ــی جال ــا خیل ــرای م ــان ب ــور ایش ــتفاده از حض ــی اس ــم، ول ــده بودی را خوان
ــفی  ــین یوس ــر غالمحس ــر دکت ــیدیم. محض ــی  رس ــان م ــوب در منزلش ــن  ک ــتاد زری ــت اس خدم
هم شــاگردی کردیــم. ایشــان آن ســال ها فــوت کردنــد. بــا برخــی از دوســتان در آخریــن  دوره 
هــا خدمــت دکتــر حاکمــی و دکتــر تجلیــل هــم مــی  رســیدیم. بــه خصــوص اســتاد بزرگ شــاعر 
قصیــده  ســرای معاصــر مــا آقــای دکتــر مظاهــر مصفــا را نبایــد فراموش کــرد. واقعــاً بیــش از همۀ 
اســتادان از محضــر ایشــان اســتفاده کردیــم. ایشــان اســتاد پایــان  نامــۀ مــن در دورۀ کارشناســی 
ارشــد و دکتــری بــود. مــن خیلــی بــه ایشــان ارادت داشــته و دارم. اســتادان دیگــری هــم بودنــد، 
مثــل دکتــر تجلیــل. مــا عربــی را بــا ایشــان خواندیــم. دکتــر شــیخ  االســالمی هــم بــه مــا عرفــان 
ــر خســرو فرشــیدورد هــم کالس داشــتیم. ــا دکت ــزان درس مــی  داد. ب و تصــوف و تفســیر المی

آقــای دکــر، شــما اشــاره کردیــد بــر فعالیــت  هایتــان بــه عنــوان مؤلــف و کارشــناس کتاب هــای 
ی کتــب درســی. می دانــم فعالیــت  تــان گســرده بــود و  درســی ســازمان پژوهــش و برنامــه  ریــز
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در جاهــای مختلــف پژوهشــگاه  هــا و شــوراهای گوناگــون مثــل شــورای زبــان فارســی مشــغول 
 بــه دیگــران فعالیــت  هایتــان، بــه عنــوان حســن ختــام ایــن گفــت  وگــو 

ً
فعالیــت بودیــد. لطفــا

اشــاره کنیــد؟
مــن حــدود بیســت ســال در آمــوزش و پــرورش معلــم بــودم و بعــد هــم مؤلــف کتــاب  هــای 
درســی. آن ســال ها، ســال های خیلــی شــیرین و خاطــره  انگیــز بــرای مــن بــود. بــه دلیــل موقعیــت 
شــغلی کــه داشــتم، در ایــن ســال ها خیلــی ســفر مــی  کــردم. بــه اســتان های مختلــف مــی  رفتیــم و 
کتاب هایــی را کــه تألیــف مــی  شــد مــا بایــد دوره  هــای آموزشــی آنهــا را برگــزار مــی  کردیــم. 
یــک خاطــره  ای عــرض کنــم: در ســال 74 اولیــن دورۀ پیــش  دانشــگاهی ایجــاد شــد. قــرار نبــود 
پیــش  دانشــگاهی در آن ســال ایجــاد شــود. قــرار بــود چنــد ســال بعــد اجــرا شــود، ولــی اینطــور 
تصمیــم گرفتنــد. مــا مجبــور شــدیم کتابــش را از یــک ســال قبــل آمــاده کنیــم. ایــن کتــاب بــا 
همــكاری دوســتانی کــه آنجــا بودنــد، آمــاده و قــرار شــد دوره آموزشــی ایــن کتــاب را بــرای 
اولیــن بــار در مشــهد بــرای کل مدرســان کشــور اجــرا کنیــم. ایــن کتــاب خیلــی خــوب از آب 
ــرار  ــان و ادبیــات فارســی آن ســال خیلــی مــورد توجــه ق ــاب پیــش  دانشــگاهی زب درآمــد. کت
واقــع شــد؛ چــون خیلــی متفــاوت بــود. یكــی از تفــاوت  هــای آن ایــن بــود کــه فصــل  بنــدی 
ــه ادبیــات معاصــر خیلــی توجــه کــرده بــود. چــون مــی  دانیــد کــه  داشــت و موضوعــی بــود. ب
ادبیــات معاصــر تــا آن ســال در کتــاب  هــا راه پیــدا نكــرده بــود. بــه هــر حــال در دوره  ای کــه مــا 
بودیــم، کتــاب  هایــی بــا عنــوان  فارســی بیاموزیــم  را نوشــتیم بــرای ایرانیــان خارج از کشــور که 
ایــن کتــاب جایــزۀ جشــنواره خوارزمــی گرفــت؛ بــه دلیــل متــد و روش علمــی کــه داشــت. در 
واقــع ایرانــی  هایــی کــه مــی  خواســتند فارســی یــاد بگیرنــد بــا ایــن کتــاب آمــوزش مــی  دیدنــد.

ی، از شما بسیار سپاسگزارم. آقای دکر ذوالفقار
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یه مردی بود حسین قلی
چشاش سیا لُپاش ُگلی

ُغصه و قرض و تب نداشت
اما واسه خنده لب نداشت. ــ

خنده ی بی لب کی دیده؟
مهتاِب بی شب کی دیده؟

لب که نباشه خنده نیس
پَر نباشه پرنده نیس.

شبای دراِز بی سحر
حسین قلی نِِشس پكر
تو رختخوابش دمرو

تا بوِق سگ اوهو اوهو.
تموِم دنیا َجم شدن

ِهی راس شدن
 ِهی خم شدن

فرمایشا طبق طبق
همگی به دورش َوّق و وّق
بستن به نافش چپ و راس

جوشونده ی مالپیناس

َدم اش دادن جوون و پیر
نصیحتای بی نظیر

  حسین قلی غصه خوَرک
خنده نداری به درک!

خنده که شادی نمی شه
عیِش دومادی نمی شه.

خنده ی لب پِشِک َخره
خنده ی دل تاِج سره،

خنده ی لب خاک و ِگله
خنده ی اصلی به ِدله... 

حیف که وقتی خوابه دل
وز هوسی خرابه دل،

وقتی که هوای دل پَسه
اسیِر چنِگ هوسه،

دلسوزی از قصه جداس
هرچی بگی باِد هواس!

حسین قلی با اشک و آه
رف َدِم باغچه لِب چاه

ُگف:   ننه چاه، هالکتم
مرده ی ُخلِق پاکتم!

حسرِت جونم ُر دیدی
لبتو امونت نمیدی؟
لبتو بِِده خنده کنم

یه عیِش پاینده کنم. 

ننه چاهه ُگف:   حسین قلی
یاوه نگو، مگه تو ُخلی؟

اگه لَبمو بَِدم به تو
صبح، چه امونَت چه گرو،

واسه یی که لب تَر بكنن
چی چی تو سماور بكنن؟
 ضو  بگیرن  َرت  بگیرن
وضو بی طاهارت بگیرن؟

ظهر که می باس آب بكشن
باالی باهارخواب بكشن،

یا شب میان آب ببرن
سبو ُر به سرداب ببرن،

حسنی قلی
 مردی که لب نداشت
| احمد شاملو

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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سطلو که باال کشیدن
لِب چاهو این جا ندیدن
کجا بذارن که جا باشه

الیِق سطِل ما باشه؟ 
دید که نه وال اّل، حق می گه
گرچه یه خورده لَق می گه.

حسین قلی با اشک و آ
َرف لِب حوِض ماهیا

ُگف:   باباحوِض تَرتَری
به آرزوم راه می بری؟

میدی که امانت ببرم
راهی به حاجت ببرم

لب تو رُو َمرد و مردونه
با خودم یه ساعت ببرم؟ 

ْبابا غصه دار شد حوض 
غم به دلش َهوار شد

ُگف:   بَبَه جان، بَِگم چی
اگر نَخوام که همچی

نشكنه قلِب ناِزت
غم نكنه دراِزت:

حوض که لبش نباشه
اوضاش به هم می پاشه

آبش می ره تو پِی گا
به ُکل می ُرمبه از جا. 

دید که نه وال اّل، َحّقه
فوقش یه خورده لَّقه.

حسین قلی اوهون اوهون
َرف تو حیاط، به پُشِت بون

ُگف:   بیا و ثواب بكن
یه خیِر بی حساب بكن:

آباد ِشه خونِمونت
سالم بمونه جونت!
با ُخلِق بی بائونه ت

لبِتو بده اَمونت
باش یه شیكم بخندم

غصه ُر بار ببندم
نشاِط یامُف بكنم

کفِش غمو َچن ساعتی
جلِو پاهاش ُجف بكنم. 

بون به صدا دراومد
به اشک و آ دراومد:

  حسین قلی، فدات َشم،
وصله ی کفِش پات َشم
می بینی چی کردی با ما

که خجلتیم سراپا؟
اگه لِب من نباشه

جا نُْودونی م کجا ِشه؟
بارون که ُشرُشرو ِشه
تو مُِخ دیفار فرو ِشه

دیفار که نَم کشینِه
یِه ُهْو از پا نِشینه،
هر بابایی میدونه

خونه که رو پاش نمونه
کاِر بونشم خرابه
پُلش اون وِر آبه.

دیگه چه بونی چه َکشكی؟
آب که نبود چه َمشكی؟ 

دید که نه والّ ال، حق می گه
فوقش یه خورده لَق می گه.

حسین قلی، زار و زبون
ِویْلِه َزنون گریه کنون

لبش نبود خنده می خواس
شادی پاینده می خواس.

پاشد و به بازارچه دوید
سفره و دستارچه خرید
مُچ پیچ و کولبار و سبد
سبوچه و لولِنگ و نمد

دوید این سِر بازار
دوید اون سِر بازار
اول خدا ُر یاد کرد

سه تا ِسّكه جدا کرد

آجیِل کارگشا گرفت
از هم دیگه َسوا گرفت

که حاجتش روا بِشه
ِگَره ش ایشال اّل وابشه
بعد سِر کیسه واکرد
سكه ها رو جدا کرد

عرض به حضوِر سرورم
چی بخرم چی چی نخرم:

خرید انواِع چیزا
کیشمیشا و َمویزا،

تا نخوری ندانی
حلوای تَن تَنانی،

لواشک و مشغوالتی
آجیالی قاتی پاتی
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اَرده و پادرازی
پنیِر لقمه ْقاضی،

خانُمایی که شومایین
آقایونی که شومایین:

با َهف عصای شیش منی
با هف تا کفِش آهنی

تو دشِت نه آب نه علف
راِهشو کشید و رفت و َرف

هر جا نگاش کشیده شد
هیچ چی جز این دیده نشد:
خشكه کلوخ و خار و خس

تپه و کوهِ لُخت و بس:
قطاِر کوهای کبود

مِث شترای تشنه بود
پستوِن خشِک تپه ها

مِث پیره زن وخِت دعا.

  حسین قلی غصه خورک
خنده نداشتی به درک!

خوشی بیِخ دندونت نبود
راهِ بیابونت چی بود؟

راهِ دراِز بی حیا
روز راه بیا شب راه بیا

هف روز و شب 
بكوب بكوب

نه ُصب خوابیدی نه غروب
سفره ی بی نونو ببین
دشت و بیابونو ببین.

کوزه ی خشكت سِر راه
چشِم سیات حلقه ی چاه

خوبه که امیدت به خداس
وگرنه الشخور تو هواس! 

حسین قلی، تِلُوخورون
ُگشنه و تشنه نِصبِه جون
َخّسه َخّسه پا می کشید

تا به لِب دریا رسید.
از همه چی وامونده بود
فقط م یه دریا مونده بود.

  ببین، دریای لَم لَم
فدای هیكلت َشم
نمی شه ِعزتت کم

از اون لِب درازوت
درازتر از دو بازوت
یه چیزی ِخیِر ما ُکن
حسرِت ما دوا ُکن:

لبی بِده اَمونت
دعا کنیم به جونت. 

  دلت خوِشه حسین قلی
سِر پا نشسته چوتولی.

فدای موی بوِرت!
کو عقلت کو شعوِرت؟

ضررای کارو َجم بزن
بساِط ما رو هم نزن!

ده و مناره ش َمِچّ
یه دریاس و کناره ش.

لبِشو بدم، کو ساحلش؟
کو جیَگَرکی ش کو 

جاهلش؟
کو سایبونش کو مشتریش؟

کو فوفولش و کو 
نازپَری ش؟

کو نازفروش و نازخِرش؟
کو عشوه یی ش کو 

ِچش َچِرش؟ 

حسین قلی، حسرت به دل
یه پاش رو خاک یه پاش 

تو ِگل
َدساش از پاهاش درازتََرک

برگشت خونه ش به حاِل 
سگ.

دید سِر کوچه راه به راه
باغچه و حوض و بوم و چاه

ِهرتِه َزنون ریسه می رن
می خونن و بشكن می زنن:

  آی خنده خنده خنده
رسیدی به عرِض بنده؟
دشت و هامونو دیدی؟

زمین و َزمونو دیدی؟
اناِر ُگلگون می خندید؟

پِّسه ی خندون می خندید؟
خنده زدن لب نمی خواد

داریه و ُدمبَک نمی خواد:
یه دل می خواد که شاد باشه

از بنِد غم آزاد باشه
یه بُر عروِس غصه ُر
به تَئنایی دوماد باشه!

حسین قلی!
حسین قلی!

حسین قلی حسین قلی 
حسین قلی! 

تابستاِن 1338
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آن طــور کــه حســن حاتمــی روایــت مــی کنــد، احمــد شــاملو بــرای چــاپ متــل در  کتــاب هفته  
تصمیــم مــی گیــرد آن را برخــالف میــل حاتمی بــه زبان معیــار بازنویســی کنــد و در آن تغییراتی 
اعمــال کنــد. تغییــرات شــاملو مورد پســند حاتمی نیســت، چرا که رنــگ و بوی کازرونی داســتان 
را از بیــن مــی بــرد:  مثــال آوردن واژه بــرف و گلــه شــدن در شــعر نشــاطی از شــرایط محیطــی و 
اجتماعــی منطقــه را بــا خــود نشــان نمــی داد. کازرون منطقــه ای اســت نیمــه گــرم کــه هیــچ گاه 
رنــگ بــرف بــه خــود نمــی بیند.  بــه هر حــال شــاملو در دومین شــماره از هفتــه نامه  کتــاب هفته  
نســخه تــازه ای از ایــن متــل روایــت مــی کنــد و در بخــش کتــاب کوچــه مجلــه منتشــر مــی کند:

 یــه گنجیشــک تــو صحــرا داشــت دونــه جمــع مــی کــرد، یــه خــار رفــت تــو پــاش، 
ــه  ــار را داد ب ــی، خ ــه دکان نونوای ــه ی ــید ب ــا رس ــت ت ــت و رف ــر زد و رف ــوری پ ــكه ف آگنجیش
ــده دل رو  ــم/ عق ــاز کن ــدا نی ــش خ ــم/ پی ــاز کن ــجد نم ــی رم مس ــت:  م ــه اش گف ــوا و ب نون
واز کنــم/ خارمــو بــه هیــچ کــس نــدی هــا!  و رفــت بــه مســجد. وقتــی کــه برگشــت، 
نونــوا گفــت خــارت افتــاد تــو تنــور ســوخت. گنجیشــكه در تنــور پریــد. گفــت:  ایــن 
جكــم . مــی  ور  نونــت  تنــور  جكــم/  مــی  تنــورت  ور  اون  جكــم/  مــی  تنــورت  ور 

در روایــت شــاملو  گنجشــک بــه تالفــی تنور نانــوا را بر می دارد و ســراغ پیرزنی مــی رود که در 
حــال دوشــیدن گاوش )یــا بــه قــول شــاملو گابــش( اســت. عین داســتان تكــرار می شــود و پیرزن 
تنــور را پنهــان مــی کنــد و گنجشــک بــه تالفــی تنــورش گاو پیــرزن را می بــرد تا به خانــه ای می 
رســد کــه در آن عروســی برپاســت. وقتــی ایــن بار هــم گاو خوراک مهمانان عروســی می شــود، 
گنجشــک عــروس را بــرای انتقــام بــر مــی دارد و بــه خانــه حاکم مــی رود و بــرای او مــی خواند:

می رم مسجد نماز کنم
 پیش خدا نیاز کنم

عقده دل رو واز کنم

 یادی از حسن حاتمی و 
گنجیشکک اشی مشی

او صبح روز 1۹ اردیبهشت 13۹5 
در کازون درگذشت

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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خارم سوخت
 تنورم شکست

 گابمو خوردن
 عروسو به هیچ کس ندی ها!

آگنجیشــكه  وقتــی  انــدرون..  بــه  فرســتادش  و  اومــد  خوشــش  عــروس  از  حاکــم 
ــت: ــش گف ــم به ــوم(. حاک ــون )ب ــب ب ــت ل ــت نشس ــد، رف ــردار ش ــه خب ــت و از قضی برگش

 گنجیشگک آشی ماشی
لب بون ما مشی

بارون میان تر می شی
برف میاد گندله می شی

می افتی تو حوض نقاشی 

گنجیشكه که اینو شنید خسته و عاصی رفت به ناقاره خونه شروع کرد به ناقاره زدن و خوندن 
که:

دیمبول و دیمبول ناقاره/ حاکم عرضه نداره
دیمبول و دیمبول ناقاره/ حاکم عرضه ندارد

خوند و خوند و خوند تا خسته شد و پر زد تو آسمون آبی مثل ستاره ای گم شد... 
 

ه هم خوردیم... 
ّ

نمردیم و گول
 شناسنامه  کتاب هفته ، شماره2، کنجشكک اشی مشی به اشتباه متل آذربایجانی معرفی شده 

است، در حالی که ریشه کازرونی دارد. 
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متن ترانه  گنجشکک ایش میش :

گنجشکک اشی مشی
لب بوم ما مشن

بارون میاد خیس می شی
برف میاد گوله می شی

میفتی تو حوض نقاشی
خیس می شی گوله می شی

میفتی تو حوض نقاشی
کی می گریه فراش باشی

کی می کشه قصاب باشی
کی می پزه آشزپباشی

کی می خوره حاکم باشی
گنجشکک اشی مشی
گنجشکک اشی مشی

لب بوم ما بشن
نگاه کن از اون باال

چی می گذره توی حوض نقاشی
لب بوم ما دیگه بارون نمیاد

اگرم بیاد، خیس نمی شی
گنجشکک اشی مشی

خیس نمی شی، گوله نمی شی
دیگه نمیفتی تو حوض نقاشی

...

شــاملو در پانویــس  کتــاب هفتــه  مــی نویســد منظــور از آشــی 
ماشــی شــاید بــه رنگ  آش ماش  باشــد، امــا به روایــت حاتمی 
در گویــش کازرونــی واژه اشامشــی بــه معنــی کســی اســت که 
بــه قــدری عــزت نفــس دارد کــه بــا شــاه نمــی نشــیند. بــه هــر 
حــال قــدر مســلم ایــن کــه روایــت شــاملو کــه بیشــتر بــه آن تــم 
اعتراضــی بهــا داده اســت. در روایــت شــاملو خــود حاکم یكی 
از همــان هایــی اســت کــه در دزدی از گنجشــک شــریک مــی 
شــود و تــازه وقیحانــه از او مــی خواهــد که شــكایت هــم نكند.
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اصل داستان متل به روایت حسن حاتمی و با لهجه کازروین

 یــه آُگجیشــَككی بیــد، خــوب و دوســت داشــتنی کــه همــه جــا را ســر مــی زد، همــه 
ــرد.  ــی ک ــک م ــه کم ــه هم ــد، ب ــی آم ــر م ــتش ب ــر از دس ــید و اگ ــی پرس ــاع م ــال و اوض را ح
ــی  ــارو م ــت و آن را آب و ج ــی رف ــجد م ــه مس ــد. ب ــی ش ــدم م ــش ق ــر، پی ــای خی در کاره
ــی  ــی م ــه آرام ــود و روزگار را ب ــودش ب ــه کار خ ــرش ب ــان و س ــود و مهرب ــوب ب ــرد. خ ک
ــت  ــاهی واجس ــكه ده ش ــک س ــجد، ی ــه مس ــن ب ــک روز در راه رفت ــه، ی ــن ک ــا ای ــد. ت گذارن
)پیــدا کــرد(.  بعــد از ایــن کــه از یافتــن صاحــب ســكه ناامیــد مــی شــود، تصمیــم مــی 
ــر زد  ــت. پ ــم خواس ــه دل ــت( ک ــاس )ماس ــش م ــی دم ــت:  م ــد.  گف ــرج کن ــرد آن را خ گی
ــی  ــه پیرزن ــه خان ــت تاب ــت و رف ــد و رف ــت خری ــه ای ماس ــذر، کاس ــر گ ــال س ــت و از بق و رف
ــرزن نشســت. کاســه  ــه پی ــار خان ــر شــاخه درخــت کن ــود رســید و ب ــن ب ــان پخت کــه مشــغول ن
ــون از تــو. مــو مــی رم مســجد دعــا کنــم،  ــه پیــرزن داد و گفــت: ماســت از مــن، ن ماســت را ب
ــردم(. ــی گ ــر م ــن ب ــن م ــت ک ــان را تلی ــردم )ن ــو وا م گ ــک م ــد ب ــم، تری ــدا کن ــش خ ــا پی دع

 
نمردیم و گولّه هم خوردیم... 

کاور صفحه  شبانه ، همكاری فرهاد، شاملو و منفردزاده. سكه ها طوری در صفحه قرار گرفته 
اند که سر شاه رو به پایین باشد.

آگجیشــكک پــر زد و رفــت و مدتــی بعــد برگشــت. امــا پیــرزن ماســت را تریــد کــرده و آن را 
خــورده بــود و چیــزی بــرای آگجیشــكک نگذاشــته بــود. پیــرزن رو بــه آگجیشــكک کــرد و 
گفــت: تــو نیومــدی مــن خوردمــش چــه خــب بــود. آگجیشــكک کــه از کار و ســخن پیــرزن 
بــه شــدت خشــمگین شــده بــود، گفــت: ای ور تنــورت مــی جكــم، او ور تنــورت مــی جكــم، 
ــق  ــم، طب ــی جه ــورت م ــم، اون ور تن ــی جه ــورت م ــن ور تن ــی جكــم )ای ــت ور م ــوزه نونی تی
ــان پیــرزن را برداشــت و پــر زد و رفــت و  ــر مــی دارم(. و جســتی زد و طبــق پــر از ن نانــت را ب
رفــت و رفــت تــا رســید بــه صحرایــی و دیــد چوپانــی مشــغول چــرای گلــه گوســفندان اســت. 

ــک  ــود و گنجش ــی ش ــرار م ــان تك ــفندان چوپ ــیر گوس ــا ش ــار ب ــن ب ــتان ای ــان داس ــت هم درس
ــد  ــی رس ــه ای م ــه خان ــا ب ــی رود ت ــی دارد و م ــر م ــان را ب ــره چوپ ــن ب ــزرگ تری ــی ب ــه تالف ب
ــاد  ــروس و دام ــش ع ــان پی ــده ن ــا وع ــره را ب ــت. ب ــی برپاس ــش و عروس ــاط عی ــه در آن بس ک
ــه تالفــی:  جســتی  ــار ب ــن ب ــد و ای ــی مــی مان ــاز هــم دســت خال ــا ب مــی گــذارد و مــی رود، ام
ــه لوطــی  ــه محل ــا رســید ب ــر زد و رفــت و رفــت و رفــت ت ــم را برداشــت و پ زد و عــروس خان
هــا و دیــد در یكــی از خانــه هــا، چنــد تــا لوطــی مشــغول نواختــن تــار و تمبــک انــد. عــروس 
ــی ــه تمبك ــدم ی ــروس می ــی/ ع ــه تمبك ــی دم ی ــروس م ــت: ع ــت و گف ــا گذاش ــش آن ه را پی

 
آگجیشكک عروس را داد به لوطی ها و تمبكی گرفت و پر زد و رفت و رفت و رفت تا رسید 
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به قصر پادشاه. آگجیشكک بر کنگره باروی قصر شاه نشست به دادخواهی و شروع کرد به 
تمبک زدن و هی زد و زد و زد و خواند:

ی بــون مســجد، جــارو کنــم، پــارو کنــم/ یــه ده شــهی وهیــدم/ ده شــهی دادم مــاس  رفتــم ر
ن تلیــت نــدادم/ نــون دادم ا  ن/ پــریز خریــدم/ آن چــه دلــم خواســت خریــدم/ مــاس دادم ا پــریز

چوپــون/ چوپــون تلیــت نــدادم/... / لوطــی تمبکــم داد

پادشــاه نــه فقــط بــه شــكایت او توجهــی نمــی کنــد کــه او را زنــده زنــده مــی بلعد. گنجشــک در 
شــكم او توجهــی نمــی کنــد کــه او را زنــده زنــده مــی بلعــد. گنجشــک در شــكم او ببــدار مــی 
شــود آن را نــوک مــی زنــد:  پادشــاه بــرای رهایــی از درد و رنج بــه توالت رفت تا آگجیشــكک 
را دفــع کنــد. هنــوز دقیقــه ای از رفتــن پادشــاه بــه مســتراح نگذشــته بــود کــه نگهبانــان دیدنــد 
آگجیشــكک جســت و خیزکنــان از مســتراح بیــرون آمــد. پادشــاه دســتپاچه و پریشــان بــدون 
ایــن کــه تنبــان خــود را بــاال کشــیده باشــد، بــه دنبــال او بیــرون دویــد. نگهبانــان کــه از دیــدن 
ایــن صحنــه از خنــده روده بــر شــده بودنــد، بــا دســتپاچگی شــروع بــه تیرانــدازی کردنــد، امــا 
تیــر بــه آگجیشــكک نخــورد و بــه ران عریــان پادشــاه اصابــت کــرد و شــاه را مجــروح ســاخت.

آگجیشكک شاد و رها شده پر زد و بر کنگره قصر پادشاه نشست و تمبک نیمه پاره را 
برداشت و نواخت و عریانی شاه را مسخره کرد.                   

نگهبانان هم چنان خنده کنان از دیدن این صحنه کف زدند و خواندند:

گجیشکک  اشا  مشی/ لب بوم ما مشی
بارو میا تر میشی/ می افتی  تو حوض مقاشی

می گریتت فراش باشی/ می کشتت قصاب باشی
می پزتت آشزپباشی/ می خورتت حکیم باشی

ــید.  ــا رس ــی ه ــه لوط ــه خان ــا ب ــت ت ــر زد و رف ــت و پ ــک را برداش ــكک تمب ســرانجام آگجیش
تمبــک را بــه آن هــا داد و عــروس را برداشــت و پــر زد و رفــت.  قــدر مســلم آن تــم اعتراضــی 
ــه هــم  ــن روایــت اولی ــر شــد، در همی ــه معــروف فرهــاد جــدی ت ــر در تران و سیاســی کــه بعدت
ــاه  ــوراک پادش ــت خ ــای عدال ــه ج ــت، ب ــده اس ــی آم ــه دادخواه ــه ب ــكی ک ــت: گنجش پیداس
مــی شــود. حتــی ســربازان پادشــاه هــم او را دوســت ندارنــد و از تمســخر او شــاد مــی شــوند.
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جنــوب،  فولكلــور  افســانه   19 حــاوی  کتــاب  چهل گیســو   ایلنــا،  گــزارش  بــه 
شــد. کتابفروشــی ها  روانــه   نیمــاژ  نشــر  توســط  صفــدری  محمدرضــا  نوشــته  

آثــار  خالــق  و  نویســنده   صفــدری؛  محمدرضــا  به روایــت  کتــاب  چهل گیســو  
ــط  ــم  توس ــود تاک ــاالی خ ــه ب ــده ب ــتم پیچی ــر نیس ــن بب ــنبو  و  م ــون  سیاس ــذاری همچ تاثیرگ
گرفــت. قــرار  عامــه  فرهنــگ  و  ادبیــات  عالقه منــدان  اختیــار  در  و  منتشــر  نیمــاژ  نشــر 
این کتاب متشكل از 19 قصه  فولكلور و مقدمه است و در 12٠ صفحه  و با قیمت 15 هزارتومان 

به چاپ رسیده است.
 نی سرخ ،  دختر سرراهی ،  یک ران گوشت ،  اژدها ،  کوسه  و  چهل  گیسو  عناوین برخی از 

این قصه هاست.
تمــام  چاپــش  و  منتشــر  دیگــری  انتشــارات  توســط  پیــش  ســال ها   چهل گیســو  
شــد. ســپرده  نیمــاژ  نشــر  بــه  انتشــار  بــرای  نویســنده  ســوی  از  امســال  و  بــود  شــده 

در قصه   کوسه  این کتاب می خوانیم:
ــی بچــه دار شــدند و  ــد. وقت ــا زندگــی می کردن ــار دری ــوی کلبه شــان کن ــا هــم ت ــی ب  مــرد و زن
بچه شــان بــزرگ شــد ایــن بچــه بــه دریــا رفــت و تــوی آب شــنا کــرد. کوســه ای از آب بیــرون 
ــاز هــم کوســه بچــه را کشــت.  ــار دیگــر بچــه دار شــدند. ب ــرد. ب ــد و او را زد و آن پســر م پری
مــرد و زن دیگــر دل مانــدن نداشــتند کــه در کنــار دریــا زندگــی کننــد. بارشــان را بســتند و از 
هــر چــه دریــا بــود دور شــدند کــه دریــا را نبیننــد. یــک روز بــرای ســومین بار بچــه دار شــدند. 
ــدارم؟  ــرادر ن ــادرش پرســید:  مگــر مــن خواهــر و ب ــدر و م ــزرگ شــد از پ ــی ب ــن بچــه وقت ای
پدرش گفت:  تو برادر داشتی اما وقتی بزرگ می شدند کوسه آنها را می خورد، ما هم از کنار 

دریا بار کردیم و اینجا آمدیم. 
پسرش گفت:  بابا، کوسه چه شكلی است؟ 

 پدر وقتی شكل کوسه را روی زمین کشید، پسرک آن را خوب نگاه کرد و درجا مرد.    

  چهل گیسو

|محمدرضا صفدری

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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ی ؛ مریاث دار اقتدار
 فرهنگ مردم الرستان
| اسد اهلل نوروزی

 	 

چهــار  و  نــود  در  اقتــداری  احمدخــان  جنــاب    1398 مــاه  فروردیــن  هفتــم  و  بیســت 
ــد و در  ــراش آوردن ــه گ ــران ب ــت ، او را از ته ــه وصی ــا ب ــت و بن ــات گف ــدرود حی ــالگی ب س
آرامــگاه خانوادگــی بــه خــاک ســپردند . روحــش شــاد کــه عمــری بــا برکــت داشــت 
ــی  ــی پیام ــتش ، ط ــان روِز درگذش ــد ! هم ــی گنج ــطر نم ــد س ــن چن ــش در ای ــر فضایل و ذک
کوتــاه در انســتاگرام ، نوشــتم نامدارتریــن شــخصیت فرهنگــی معاصــر الرســتان بــود .
رشــتۀ  در  تحصیــل  بــا   : اســت  عالقمنــدان  دســترس  در  و  روشــن  اش  نامــه  زندگــی    
حقــوق و وکالــت دادگســتری جوانــی را شــروع کــرد امّــا در پــی آن ، بــه دنبــال ســالها 
مســؤولیت فرهنگــی در بندرلنگــه و گاوبنــدی )پارســیان امــروز( ـ کــه تــا زمــان تصــّدی 
او بخشــهایی از الرســتان بــه شــمار مــی رفــت ـ در هیــأت نویســنده و پژوهشــگر ادب 
ــم  ــه قل ــال 1334 ب ــه س ــن  ک ــتان که ــتان و الرس ــگ الرس ــت .  فرهن ــده اس ــر ش ــه ظاه عام
وی منتشــر گردیــده ، کفایــت مــی کنــد تــا نامــش در زمــرۀ پیشكســوتان ایــن عرصــه 
ثبــت شــود . امیــدوارم در فرصتــی مناســب فقــط بــه بررســی همیــن اثــر بپــردازم و در 
ــت ! ــرده اس ــی ک ــه خدمت ــه چ ــم ک ــن کن ــران ، ادای دی ــای دیگ ــته ه ــا و نوش ــه ه ــار گفت کن

  بــاری ، اقتــداری شــخصیت فرهنگــی جامــع االطرافــی بــود کــه هــر جــا یــادگار ارزشــمندی 
دیــده ، دامــن هّمــت بــه کمــر زده و در معرفــی و ثبتــش اقــدام نمــوده اســت . تصحیــح 
آثــار ، مطالعــات و نوشــته هایــش در قلمــرو تاریــخ و جغرافــی فــارس و هرمــزگان تــا 
حــّدی ســت کــه ســالها پیــش دکتــرای افتخــاری دانشــگاه تهــران نصیبــش ســاخته و از 
ــه  ــه هم ــر ک ــن اواخ ــت . ای ــده اس ــس ش ــه تدری ــوت ب ــوزه دع ــس درآن ح ــرای تدری وی ب
ــود !  ــم ب ــزاوار آن ه ــد و س ــی ش ــاد م ــارس  ی ــج ف ــات خلی ــدر مطالع ــوان  پ ــه عن ــا از او ب ج
  بــاری ، اگــر چــه اســتاد بی نیاز از معرفی دانشــجویانی مثل من اســت ، برای خالــی نبودن عریضه 
، برخــود واجــب دانســتم بــه بهانــۀ معرفــی یكــی از خدماتــش ، دوســه صفحــه ای از او یــاد کنم :
نوشــته هــای  از  ، بخشــی    دوســت شــاعر و فاضــل ارجمنــد جنــاب صــادق رحمانــی 

ویـژه  نـــــــامه

فرهنگ مردم
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اســتاد احمــد اقتــداری را کــه مرتبــط بــا گویــش و فرهنــگ عامــه الرســتان بــوده ، از 
ــان  ــا عنــوان  زب ــه ای ب ــال 1384 در مجموع ــه س ــرد آورده و ب ــان گ ــف ایش ــای مختل کتابه
ــت . ــرده اس ــر ک ــت ، منتش ــود اوس ــا خ ــؤولیتش ب ــه مس ــایه ک ــر همس ــط نش ــتانی  توّس الرس

ــه فــردی  ــا پــر ارج 138 صفحــه ای ، در نــوع خــود اثــر منحصــر ب   ایــن کتــاب کــم حجــم امّ
ــم  ــت ه ــن نی ــا ای ــت و ب ــزاوار آن نیس ــی س ــال معّرف ــت ، مج ــن یادداش ــه در ای ــه البت ــت ک اس
ــم . ــی از آن بنویس ــر برگ ــه ای ب ــیه و تكمل ــم تحش ــی خواه ــه م ــرده ام بلك ــم نب ــه قل ــت ب دس
اســتاد اقتــداری در صفحــات 32 و 33 زبــان الرســتانی ، شــش بیت در گویش الرســتانی آورده و 
آنهــا را ســرودۀ ســیّد محمــود کشــفی الری معرفــی کرده و به فارســی امــروز برگردانده ؛ نوشــته 
ای کــه عینــاً در کتــاب  کشــتۀ خویش  ایشــان آمده و احتماالً جنــاب رحمانی از آنجــا نقل کرده 
اســت . ) نک. ص 19٠ آن کتاب که در بهار 1357 توســط انتشــارات توس چاپ شــده اســت.( 

نكتــۀ جالــب اینكــه همیــن ابیــات در ضمــن ســروده ای ده بیتــی بــه نــام حاج زیــن العابدیــن امینی 
الری در صفحــۀ 4٠6 کشــكول نخبــه جنــاب حــاج شــیخ محّمدباقــر نخبــه الفقهایی آمده اســت . 
اینكــه ســراینده کــدام یــک از دو شــاعر معرفــی شــده هســتند ؟ محتــاج تأمّــل اســت 
و  دوم  نویســندۀ  قــدردان  بایــد  ابتــدا  در  لیكــن   ، شــد  خواهــد  بررســی  پایــان  در  کــه 
ــت ! ــزوده اس ــداری اف ــتاد اقت ــای اس ــه ه ــه یافت ــت ب ــار بی ــم چه ــت ک ــه دس ــود ک ــش ب کتاب
ــذا ،  ــه ای ســت ! ل ــه خــود نكت ــم البت ــی بینی ــز م ــت مشــترک نی ــت شــش بی ــی کــه در ثب تفاوت
تصــّور مــی کنــم بازنویســی و مقایســۀ آنهــا شــاید بتوانــد خدمتــی کوچــک و در تكمیــل کار 
ــه  ــت اغمــا ب ــا نیســت و دیگــری هــم در حال ــن م ــزرگ باشــد کــه یكــی اینــک در بی آن دو ب
ــرای  ــن ب ــت بری ــادی روح و بهش ــا آرزوی ش ــن ، ب ــت ! بنابرای ــاج دعاس ــرد و محت ــی ب ــر م س
ــد  ــیخ محم ــاج ش ــرای ح ــر ب ــّزت افزونت ــر باع ــل و عم ــفای عاج ــد ش ــداری و امی ــتاد اقت اس
ــردازم . ــی پ ــا م ــول آنه ــل ق ــی نق ــان حواش ــه و بی ــر و مقایس ــه ذک ــی ، ب ــه الفقهای ــر نخب باق
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الف ـ نوشتۀ استاد اقتداری :

پُسو اِکار نِه کاِر که َدس تَُدم باره                 
 اِکار َدس که تَُدم با نِه کار و کرداره

هزار مرتبه پَرو ]اُمگتش بگی از کار[               
  که روزگار ستمكار و چرخ غّداره 

نِه اُمُگتِش و نصیحت ]که سّر ِدل اَفَلک[          
مگو مگو و تَدل بو که جای اسراره 

توکل عمر عزیزم ! َخش ولی نِه ُگه اش               
ِزبو ازیر اََشِخم که خدا نگهداره

و شّو لیل آجایی مچو ! کلیل مزن              
 مگو که خلق ُش خّو خدا که بیداره 

و یک زپُنگ ، فلک نصف الر اُشكه خراب          
اگه یَكیدو تكون اُشدا کارمُو زاره

پسرکم این کار نیست که تو بدان مشغولی 
این کار که تو داری کار و کردار نیست 

هزار مرتبه گفتمت که در کارها مالحظه کن 
زیرا که روزگار ستمكار و چرخ غّدار است 

مگر نه گفتمت که سّر دلت را به آسمان هم مگو
 اسرارت را به کس مگو که فقط دل تو جای اسرار تو است
ای جان عمر عزیزم پسرم ، توکل خوبست ولی مبادا بگویی 

 از بام خانه به ]حیاط[ می جهم که خدا نگهدار است
شب های تاریک ]به کوچه معشوق[ مرو و شبگیر مزن

 مگو که مردم در خوابند ، خدا که بیدار است 
دیدی که با یک تكان فلک نصف الر را ویران کرد 

اگر یک تكان دیگر بدهد کار ما زار است 
                                                                                     

)صص32 و 33 زبان الرستانی(
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ب ـ نوشتۀ حاج شیخ محمد باقر نخبه الفقهایی :

ِدال اِکار نه کار که دس تدم بار                         
 اِکار دس که تدم با نه کار و کردار

هزار مرتبه پرو اُمگتش بگی از کار                          
که روزگار جفاکار و چرخ غّدار

نه اُمگتش و نصیحت که سر دل افلک                
مگو مگوّی و تَدل بو که جای اسرار 

توّکل عمر عزیزم خش ولی نگئش                         
  ِزبو ازیر اشخم که خدا نگهدار

خدا همیشه در و تخته جفت اکن لوی یک              
 ولی ]بُلِئدۀ[ تخته  ، ادّس نّجار

بر سبک وجهو تا تشا بلند بكه                         
که هر که اِنكه سبكبار ]اَنَكه[ ساالر

فلک پالک ستم دش شتخت سینم زت                  
عمارتی که خراب چه کار تز بار

شن خ واشن ُخ تیترو شگتّسم                   
تو کول اکول ]؟[ بزرگون مزن که دشوار

و شّو لیل اجائی مچ گلیل مگی                         
  مگو که خلق ُشخّو خدا که بیدار

و یک زپنگ ، فلک نصپ الر اشكه خراب                
اگه یَكودو زپنگ شاده کاریا زار
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     Delā e kār nekāre ke dass ta dom bāre
e kār dass ke ta dom bā ne kār-o kerdāre

ezār martaba parv omgoteš begi az kār
ke rüzegār ǰafākār-o čarx ghaddāre

ne- omgoteš va nasi-at ke serre del a-falak
magü-o magü-o ta del bü keǰäye asräre

 tavakkol omre azizom xaše vali nego-eš
ze bu azir ašaxem ke xodā nega-dāre

xodā amiša dar-o taxta ǰoft akon lo-e yak
vali boleda-e taxta a dasse naǰǰāre

bare sabok va ǰahu tā tašā boland boko
ke arke enke sabok bare anka sālāre

falak pelāke setam doš ša taxte sinam zat
emārati ke xarābe čekār-tazbāre

šene xo vā  šene xo titarü šogotes]s[am
to kül a küle ]?[ bozorgun mazan ke doš vāre

va šow-ve ]layl a ǰāéi[ mačo ]golayl[ magi
magü ke xalq šoxow-ve xodā ke bidāre

va yak zapong falak nespe lār oške xarāb
aga yakudu zapong šāde  kāryā zāre
)صفحات 4٠5 تا 4٠8 کشكول نخبه(
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ٌج ـ مقایسه و بیان تفاوت ها :
ـ اّولیــن واژه در نقــل قولهــا متفــاوت اســت ؛ اقتــداری  پُســو  
آورده و نخبــه  دال  کــه چــون هــر دو هــم بــه کار خــود بــاور 
داشــتند ؛ یعنــی ، یكــی در معنــی نشــان داده و دیگــری در 
آوانگاری تأیید کرده اســت ، بدون ویرایش در هر دو قســمت 
ذکــر شــد . تــا مخاطــب کــدام را تأییــد کنــد؟! همیــن اتّفــاق 
در مــورد کلمــه ای از مصــرع دوم بیــت دوم نیــز صــادق اســت 
؛ یعنــی اقتــداری ســتمكار ولــی نخبــه جفــاکار آورده اســت . 
ـ در رســم الخــط نوشــتۀ جنــاب اقتــداری قافیــه هــا بــه  ه  یعنــی 
همــان کســرۀ جایگزیــن فعــل ربطــی  اســت  ختــم می شــود که 
بایســته اســت و آقــای نخبــه فقــط در پایــان بیت هفتم خودشــان 
ــز در  ــده شــد ایشــان نی ــد . منتهــی چــون دی آن را آورده بودن
ــگاری همــه جــا رعایــت کــرده اســت ، ایــن یــک  ثبــت آوان
مــورد هــم بــرای یــک دســت باقــی مانــدن نوشــته افزوده نشــد .  
ـ در مصــرع دوم بیــت نخســت ، در نوشــتۀ نخبــه  دس  و 
اقتــداری  دســس  درج شــده بــود کــه علــی رغــم وجــود همین 
ــی  ــی و کپ ــتباه تایپ ــاب اش ــه حس ــش ب ــتۀ خوی ــكل در کش ش
ــن  ــد! همی ــالح گردی ــه دس اص ــد و ب ــته ش ــردن آن گذاش ک
ــوم  ــای دوم و س ــای اّول بیته ــراع ه ــی از مص ــه واژه های گون
ــل وزن  ــی مخ ــراری و حت ــون تك ــداری چ ــاب اقت ــتۀ جن نوش
بــود ، در معنــی نیزکــه خودشــان ذکــر کــرده بودنــد ، صحــت 
نوشــته نخبــه تأییــد مــی شــد . مطابــق کشــكول ویرایــش شــد . 

ـ بیت سوم را یكسان خوانده اند امّا رسم الخط کشكول 
پذیرفتنی تر است تا شاعر از کدام بهره برده باشد : 

 نِه ُگه اش  یا   نگئش  ؟ 
کشــكول  در  بیــت   4 مجموعــاً  یعنــی   8 تــا   5 بیتهــای  ـ 
برابــر  نیــم  و  یــک  تقریبــاً  کــه  شــده  افــزوده  نخبــه 
. اســت  ســاخته  بهتــر  و  بیشــتر  را  ســروده  حجــم 

ــته و  ــن نوش ــه بی ــم البت ــده ه ــزوده ش ــای اف ــت ه ــن بی ) در ای
ــه چشــم مــی خــورد کــه اشــاره  ــی ب ــگاری آن اختالفهای آوان
مــی شــود : بریــدن در مصــرع دوم بیــت 5 واژه ای غیــر بومــی 
ــتی وزن  ــروزی آن و درس ــرد ام ــم کارب ــی رغ ــه عل ــت ک س
شــعر ، آوانــگاری بومــی ترجیــح دارد . لــذا در قــالب مطابــق 
ــت 6  ــح شــد .  همینطــور در مصــرع دوم بی ــگاری تصحی آوان
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کلمــۀ  اَنكــه  در آوانــگاری بــه جــای  خــان  آمــده کــه قرینــۀ  اِنكــه  پیشــتر نیــز مؤیـّـد صحــت 
آن اســت . بیــت 7 کــه الحــق واالنصــاف شــاه بیتــی ســت و خوشــبختانه بیــن متــن و آوانــگاری 
هــم تفاوتــی نیســت . لكــن ســؤال جــّدی مــن از جنــاب نخبــه راجــع بــه بیــت هشــتم و تعبیــر   
ــا بــزرگان اســت کــه در متــن و آوانــگاری  ــه معنــی همنشــینی ب کــول اَ کــول بزرگــون زتــه  ب
ــه  ــان داده ام ! چ ــدم را نش ــؤال تردی ــت س ــاختن و آوردن عالم ــی س ــالب و رنگ ــا ق ــر دو ب ه
گمــان دارم  کــون اَ کــون بزرگــون زتــه  درســت باشــد و مؤلــف محتــرم بــرای مراعــات ادب 
از روحیــۀ آخونــدی بهــره بــرده و ادب عامــه را تحریــف کــرده باشــد! در هــر حــال ویرایــش 
ــم.(  ــروده را ببین ــل س ــه اص ــی ک ــا زمان ــم ت ــی کن ــا م ــال اکتف ــاره و احتم ــن اش ــه همی ــد و ب نش
ـ در بیــت نهــم نخبــه کــه مطابــق بیــت 5 نوشــتۀ اقتــداری مــی شــود مــّد بــاالی  آجایــی / اَجائــی  
کتــاب زبــان فارســی زایــد اســت . امـّـا مچــو شــاید امالیــش بهتــر از مــچ در کشــكول باشــد کــه 
بــاز بــه خاطــر درســتی آوانــگاری ، ویرایــش نشــد ! منتهی فعــل مرّکــب دو کتاب متفاوت اســت 
: نخبــه  گلیــل مگــی  و اقتــداری  کلیــل مــزن  ثبــت کــرده تــا کــدام بومــی تــر و صحیــح باشــد ؟  
در مصــرع دوم همیــن بیــت هــم فعــل خوابیــده انــد را نخبــه  شــخّو   و اقتــداری  ُش خــّو  نوشــته 
ــران کــرده اســت! ــه نارســایی آن را جب ــاب نخب ــگاری کت ــا آوان ــر اســت امّ کــه دومــی خوانات

ــی  ــه بوم ــته ک ــپ نوش ــف ، نص ــای نص ــه ج ــه ب ــد ؛ نخب ــی دارن ــز تفاوتهای ــی نی ــت پایان ـ بی
تــر و دلپذبرتــر اســت امّــا در مصــرع بعــد نخبــه زپنــگ را تكــرار کــرده و اقتــداری بــه 
ــت  ــده اس ــاد ش ــری ایج ــای دیگ ــن دو واژه تفاوته ــا ای ــب ب ــون آورده و متناس ــای آن تك ج
ــد!  ــی نمای ــتر م ــداری خوش ــط اقت ــد ، ضب ــرار باش ــدم تك ــی و ع ــر زیباشناس ــا ب ــر بن ــه اگ ک
ـ پــس از ذکــر ابیــات ، جنــاب اقتــداری برگــردان فارســی آنهــا را نوشــته و نخبــه آوا نــگاری 
بیتهــا را آورده اســت کــه مكّمــل یكدیگرنــد و ای کاش هــر دو آوانــگاری و ترجمــه را باهــم 
مــی آوردنــد تــا بــا کمــک و مقایســه آنهــا بــاز هــم بیشــتر بــه رفــع ابهــام مــا کمــک مــی شــد .  

   
اّما پرسشهایی در مورد شاعر :

ــوده باشــند  ــر ب ــک نف ــی الری ی ــن امین ــن العابدی ــن کــه ســیّد محمــود کشــفی و حــاح زی ـ ای
بــه هیــچ وجــه معقــول نمــی نمایــد ولــی احتمــال اینكــه هــر کــدام از آنهــا نــوه یــا پدربزرگــی 
ــه طــور کامــل منتفــی نیســت . ــام و شــاعر داشــته باشــند ـ هرچــه قــدر ضعیــف ـ ب ــه همیــن ن ب
  اینكــه چــرا چنیــن ســؤالی مطــرح شــد بــرای اشــاره بــه گریــز از ایــن موضــوع اســت کــه اســتاد 
ــش آورده ،  ــد در کتابهای ــده و بع ــات را خوان ــن ابی ــی ای ــال 1342وقت ــش س ــداری در همای اقت
اشــاره کــرده شــاعر بــرای زلزلــۀ نــود ســال پیــش ســروده اســت ! کــه اگــر مــی فرمودنــد زلزلــۀ 
ســه ســال پیــش ) یعنــی همــان زلزلــۀ معــروف ســال 1339 الر( فقــط مشــكل مــا تعییــن یكــی 
ــی  ــا تخفیف ــا را آورده و ب ــن بیته ــاز ای ــز ب ــش نی ــتۀ خوی ــی وی در کش ــود ! منته ــاعر ب از دو ش
ــی و  ــتاد پذیرفتن ــود و هش ــع ن ــه جم ــرده ک ــی ک ــل معرف ــال قب ــتاد س ــه هش ــوط ب ــاله مرب ده س
احتمــال ســه کامــاًل منتفــی ســت . از طرفــی تاریــخ الرســتان هــم گواهــی مــی دهــد ایــن شــهر 
ــت . ــته اس ــر داش ــران گ ــه ای وی ــال زلزل ــاه س ــل پنج ــر چه ــته ، ه ــدۀ گذش ــد س ــول چن در ط
ابهــام بــزرگ نگارنــده ایــن اســت کــه اگــر ایــن ابیــات حــدود ســال 1252 یــا 1262 
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یــا  خانوادگــی کشــفی  نــام  بــه  توانــد  نمــی  شــاعرش   ، باشــند  شــده  ســروده  شمســی 
اســت  نبــوده  مرســوم  فامیــل  داشــتن  هنــوز  ســالها  آن  در  کــه  باشــد  معــروف  امینــی 
مگــر اینكــه از مقولــۀ مجــاز بــه عالقــۀ مایكــون بشــماریم و بگوییــم بــه اعتبــار فامیــل 
ــد ! ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب ــا دور از ذه ــت امّ ــن نیس ــه غیرممك ــد ک ــده ان ــده ش ــان نامی فرزندانش
مشــكل دیگــر ایــن اســت کــه اگــر شــاعر بــه راســتی همــان ســیّد محمــود کشــفی باشــد کــه پس 
از اردیبهشــت 1322 بــرای ســنگ قبــر آخونــد مــال محمدحســین ) پــدر مؤلــف کشــكول نخبــه( 
شــعر گفتــه باشــد ، چگونــه مــی توانــد از شــصت هفتــاد ســال پیشــتر ســروده ای بومــی بــه ایــن 
خوبــی داشــته باشــد ؟ مگــر ایــن شــاعر چقــدر عمــر کــرده و از کــی شــعر مــی گفتــه اســت ؟ !

نتیجه : 
ــه  ــی را ک ــن حواش ــر ای ــه اگ ــته ، چ ــن نوش ــده ای ــده نگارن ــو گذران ــه له ــام ب ــر ایِ ــوس ب افس
ــان  ــا مؤلف ــاب ب ــندگان کت ــل نویس ــالمتی کام ــات و س ــان حی ــم زده ، در زم ــش رق ــالها پی س
ــی  ــه رو نم ــا رو ب ــه ه ــا و فرضی ــن معّم ــا ای ــود را ب ــک خ ــاً این ــاد قطع ــی نه ــان م ــا در می آنه
ــد  ــی توان ــاعر م ــد ش ــال ده ــود و احتم ــل ش ــان متوّس ــدس و گم ــه ح ــود ب ــور نب ــد ! و مجب دی
ــر و  ــی بعدت ــه خیل ــم ک ــرن و نی ــک ق ــدود ی ــه ح ــی ن ــد ول ــن باش ــن العابدی ــاج زی ــان ح هم
ــد ! ــروده باش ــداری س ــتاد اقت ــخنرانی اس ــل و س ــۀ چه ــش از ده ــا پی ــا امّ ــان م ــه زم ــک ب نزدی
  صاحــب ایــن نوشــته مــی پذیــرد کــه جنــاب اقتــداری را تنهــا در زمســتان 1387 و آن 
ــی  ــش م ــالها پی ــه از س ــارش را ک ــا آث ــت امّ ــرده اس ــات نك ــتر مالق ــه روز بیش ــک نصف ــم ی ه
شــناخت و اگــر ایــن همــه ســال دورۀ دانشــجویی در تهــران هّمــت نداشــت بــه دیــدارش رود 
ــین  ــا همنش ــه باره ــم ک ــه ه ــاب نخب ــا جن ــود ؛ ب ــن نب ــوب ناممك ــاط مكت ــگاری و ارتب ــه ن ، نام
ــت ! ــرده اس ــت ک ــان دریاف ــه از خودش ــم هدی ــه رس ــوار را ب ــای آن بزرگ ــام کتابه ــوده و تم ب
ــفتگی و  ــر از آش ــذر تقصی ــد ـ و ع ــاره ش ــه اش ــی ـ ک ــن کوتاه ــرض شــرمندگی از ای ــا ع ب
اطالــۀ کالم ، ضمــن زمزمــۀ بیــت حافــظ از همــۀ فرهنــگ دوســتان پــوزش مــی طلبــم :

قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نكند                
بس خجالت که ازین حاصل اوقات بریم !
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 شعر سپید، شعر امروز
 
| به انتخاب حمیدرضا اکبری شروه

| آزیتا قهرمان 

دیر  اسست دوباره
دریا از روی خواب

باد از روی ما گذشت
مرا صدا می زد اسمی که صورت نداشت

باران حروف کهنه را نو می نوشت
جز افتادن دستی نبود تا بگیردم

ترسی که سایه اش از تو بود
افتاده بود روی دیوار دو بال سیاه

کالغ رفته بود کمی خشكی بیاورد
 از حدود فرار

هرچند نمی دانم تا کجا را آب برده است؟
باقی ام هنوز از آنكه بست پلک

و خوابش مرا نبرد

بادبان تا کجا نقشه ات صاف رفته بود؟
تا انتها چفدر سمت من است؟

راه باید مرا تمام کند
سینه ام سنگ سنگ کوهی شود.

جریره با یال اسب های مرده؛
 دزیره در کتاب قطور

دستكش سیاه مادام بواری روی برف
نامه ای پاره به روایت هدهد

این کالغ هم برنگشت 

زنی از نمک در راه پاشیده بود
نوح تا بشمرد طوطی شتر گاو و پلنگ

کلپاسه و نهنگ، دیو دو سر
در بسته شد ما بارید

عمر شماره می انداخت
و سقف چک چک نشست
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این کالغ هم برنگشت
فرصت نبود

رفتن وارونه در چاه می دوید
ستاره آسمان را تف  کرد

دیوانه از تنگی اش سر رفته بود
و چاقو در رگ پارو می زند هنوز

این کالغ هم برنگشت

لَه له زنان دارم از خودم باالمی رسم
تازه می خواهم زن شوم

بی تنه ای از پایین شبیه خودم
بدون شرح سنگ ها

پرچمی که دوخت رگ هایم را به مار
سینه ام را به چشم بست

خواب هایم را قیچی برید

جزیره هایت 
بی حرف اضافه به من چسبیده اند

هزار بار مرده ام
و تابستان میان دندان هایم سبز می شود

چهل سالگیاز تو گذشت
و این کالغ برنگشت

گل های دامنت راه راه می روند
و دنیا چقدر کوچک تر

از وقتی بزرگ بودیم و آینه ، اتاق امنی بود

برای تسلی این غروب الزم است
یكی مرا فرار کرده بود

با سرعتی که خون از درزهایم
گفتی بپر

برنگرد
از من جلو نزن

شكل گفتن دارد از کلمات می افتد
طرح حروفی از کلمات میفتد

طرح حروفی که زخم را اسلیمی نوشت
حلقه ای با مورخ و بسمل

وقصد ما برای خانه ای که
یادش بخیر

دیر است دوباره
برای روزی که بعد

زخم تو روی عبور دل می زند
نرو نمان

از بریدگی هایت پیاده شو
آنقدر هزارساله ام که دیگر فقط خودم

همین که هستم
تِل استخواِن ریخته

ویرانه ای از جمل های سر بریده

مرگ روی کاشی های لیز
دست خونی اش را به گلوی تو می گرفت

تا نیفتد

حاال آسمان به هیچ بگیردم
زمین دارد در تنت فرو می رود هنوز

دارم از تو باال می روم
تا آدم شوم

خشكی، مربعی کبود است
اندازه ی دو پای کبوتر

زبان مادری بغ بغ کنان دورخودش می چرخد
می گردد و پر پر
می رقصد و بغ بغ

این کالغ هم که
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| محمد باقر کالیه اهری 
شاعری به ای�ن تهنایی 

 و من در خون خویش ساکت نگریستم چون 
چشمان گوسفند کشته ای 

که آسمان آبی را می نگرد 
هنگامی که او را بر شاخۀ گالبی پوست 

می کنند 
و گنجشگی می خواند، می آید تا در خون لخته، 

منقاری گلگون کند 
چیست، همین؟ 

چیست؟
پاداش گوسفند سربریده که مطبخی را تابان 

می کند
زنانی فربه می آیند

تا پیه دور جگربند او را به هم پرتاب کنند 
و دل قرمز او را از هم پنهان کنند 

چون زنان جفاکار در داستان های عرب 

گوسفندی کشته ام من 
همین گوسفند کشته ام من 

با دنده هایی برای سگان 
و کودکان زبانم را دوست می دارند

در سفره خانه ای که صبحانۀ عالم کله پاچه است 
و لعاب غلیظی می تراود از بنا گوش 

و طعم ساده ای از چشمان کالپیسه ام 
چرخ ریسک می خواند در رثای من 

هوا می خواند در هوای من 
و گله های گوسفندان که در میان آنان 

شاعری به این تنهایی آمده است.
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| حسین دیمل کتولی
هوای تو

گاه از پنجره روبرو
صدایی می شنوم که پرواز کن

درد به استخوان می دهم و 
دست می لرزد

هوای عریان پنجره عطر
سیب می دهد

تو از خوابم می آیی
ساده من بودم 

که پشت پنجره چشم
 می چرخانم به آبی آسمانت

ماه از گریبان می گیری و
آفتابگردانی که چرخ می زند

 بر خاک به ساعت های قرارم 
بیقرار

 میل به دیدنی که
می ریزد در سرم

خون از سرم به بردن نامت
بال بال می زنم و 

پنجره را از  هوای تو پر می کنم
حاال به تماشا بیا 

به شوق پروازم در دیدنت
به ارتفاع افتادنم از خاک.

| حسین طّوافی )ح ط الهیجی( 
 نیافتن

 نیافتم اش 
نه در گذر آفتاب، از فراز چشم 

نه در آن ستارک کم فروغ خردسالی 
در صورت فلكی ِ ناشناخته ای 

که خدایان کاهل اش در کورسوی افق، نی می 
زدند 

نیافتم اش 
نه در آلبوم های کهنسال 

نه شیشه های خالی عطر و لوله های الكل 
سلمانی ها 

و نه در گرداب کلمات 
که شاعران را در کافه های پرگفتگو می بلعد و 

در زمستانی تباه، قی می کند 

نه در هیاهوی بازارهای بورس 
و یا خلوت کوهستانی دور 

که انعكاس بال عقابها را پرواز می دهد 
بر دامن برکه هایی که چشم های من اند 
و نه در آرام سرانگشتان زنی که هر روز 

از حدود قلب می گذرد و خورشید را 
در پیراهن های اتو خورده ی معطر 

گسترش می دهد 

نه 
نیافتم اش 

زمزمه ی آیاتی در بشارت بود گویی 
نسیم خنكی در ظهر تابستان

و یا تبسم مشتاق دلدادگی ای بس کوتاه در 
شانه ی بزرگراه ، و یا ایس تگاه مترو 

چون بهاری نیامده 
که از دست می شود 
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| غالمحسین نصیری پور 
1

 از غروب یک غرور 
       تا وقار یک نیاز 

فریاد هفت دریای عطش 
در پیام کالمی وزید 

که تو بر جنگل بایر لبانم
                     توفیدی. 

2
 به روی خلوت فلزی پنجره
 ابری به هیأت یک هیهات

 چشمان تنگ اتاقم را
پر از تنهایی تو می کند. 

3
 معناش شاخه را از توفان می پرسد

جوجه ای که به اعالم بهار 
زردی برگ را 

       شلیک می کند. 

 چه تماشایی ست 
تا کی شكوفیده در ذهن کال گیالس 

و چشمی که مست می کند
اندام تنهایی غروب را. 

4
 در سرزمین باد و 

      باید و
           بادا 

کودکان بی چشم یک پا 
با تنها دست بی انگشتشان

به قلب گلها شلیک می کنند. 

5
 می رقصند 

برهنه و شاد 
همه خنجره های مست جهان 

درون چشم ویرانه ای 
              در زیر نور سرخ زخم. 

6
 آن سوی زخم برف

پنجره ای خسته از غروب 
اشک سرد باران را 

در کوچه های سرد ویرانش 
                        می وزد.
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| پوران کاوه
1

از تپه ای خاموش آمدم 
از برکه ای بی عكس ماه 

هزاران سال پیش بود
نامت را در غارها نوشتم 
بی قانون ِ عروض و قافیه 
بی ترس از ارتفاع سقوط 

تا هنوزهای ول معطل 
تا کی کاله می گذاری سر شعرهایم ؟

در سیاهرنگی ِ تمام روزها 
در سرخی رنگ همه ی شب ها ؟ 

یكرنگی را دوست دارم 
نه مثل رژه ژنرال ها در جنگ عنكبوتی 

تسبیح پاره نمی کنم 
فحش ناموسی نمی دانم 

حرمت عشق را نگه میدارم  
لطفآ کالهت را از سر شعرهایم بردار.

2
کمی صراحت پاشیده ام به لب ها

در وسعت دریای کلمات ِ ناپیدا
تا روایتگری باشد از زخم شعر 

زیر سایه ی هجاهای ابری 
پا برهنه 

در گذر از خار مغیالن 
ورود کند به نواحی مرموز 

حالل شود به تن کوچه های سیاه 
و 

روسفید بماند در این سیاهی ها.

3
من آن پنجره ی  منتطرم 

که دست تكان می دهد برای ابرها 
تا تو را دنبال کنند 

تو را بیابند
و در یكی از همین روزهای گس 

رنگین کمانم شوند ُو 
من ال به الی جمعیت ِ دوگانه ی مردد  

 سراپا شوق گردم ُو شور
در  این اتفاق بی هاشور  .

4
چند کاسه زیر ِ نیم کاسه ی اعتماد ؟ 

بهتر که همه ی درها بسته باشد 
بهتر که همه ی فرداها فراری از امروز

بهتر که راههای دخیل بستن 
به سقاخانه ی موذن زاده ی لبنانی 

 روی سرمان خراب 
بهتر که هوا هوچی ِ رفتن ها باشد

با هجای  آب  
چه ولوله ای برپاست برای تشنگی ها

با تجسم   نان   
انگار 

پا درازتر شده از گلیم خود 
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خانه ما 
شاید آخر دنیاست 

سوختن ِ سایه ها 
روز محشر 

ناممكن هایی که  ، یكی یكی ...
و قصه ی ما مستدام 

به همین سادگی 
روزها ادغام شده اند با شب 

بی خیال ِ کمی تا قسمتی چاردیواری ِسیاه
بیا  بدون هیچ چشم داشت 

اندکی از  دموکراسی حرف بزنیم .

5
دستی که بی موقع در می زند

بی گمان 
یا از رطوبت سطرهای نم زده آمده 

یا از رویای بازمانده ی ریشه های 
به ُکما رفته از صدای اره ها 

مالش گچ روی تخته ی سیاه
خط خطی کرده خوابش را

با درد ِ متخلخل آوندها
رسیده به تف ی سر باال
به قلنج های بالتكلیف 

به دانه های پنهان در ایوان بغلی ُو
کبوترهائی سرگردان در نشانه های مدنی 

با نصف خالی ِ لیوان تنم 
دعای باران را مرور می کنم 

چه عادت بیهوده ای 
دست ها پُر از تبرک واژه ی نارنجک

چشم ها مجذوب گذر از دروازه ی قرآن 
و سرک کشیدن ِ هزاردستان 

شعور سربه هوای رویا
هنوز از نمایش اسالیِد دانه های سحرآمیز می 

گوید
مسیر جاده تغییر  می کند
تا آنكه الل نمرده باشم 

کلمه می پَرد  در هوا
هی کلمه می پَرد 

هی کلمه می چرخد
می چرخد در آسیاب دهان 

شكل عالمت سوالی می شود 
در ماتم گودی ستون فقرات 

زیر پوستی یائسه که هرگز بالغ نشده

آهای 
باالنشین ِ بیرون افتاده از خود

ضامن را بكش دور گردن من 
بَرهان مرگ را اما

  از تک تک ِ سایه های بی مآمن 
جاده ها دارند به خانه پدری خود باز می 

گردند
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| غالمحسین عالی پور
1

شب
سپیده ی چشمش را می شكافت و

راه تاریک 
 و 

دل تنگ...
این جراحت را به خاک چشمش 

بنشانید
 تاسپیده دم

صلیبی را برویاند

2
به چه کارمان می آید چشم 

وقتی تو 
کنار باد باشی ...

3
به زمین دل مبند 
 به آسمان  هم...

دنیا 
به من  و تو  نمی رسد..

4
به تو فكر می کنم 

وآنچه درد های مرا عفونی تر می کند.

بگذار برایت  قهوه ای  بریزم 
تا چشمانت به خواب نروند

بگذار تا خورشید خواب است
 باد از زیر گلویت 

کنار سینه ات
البه الی گیسوانت بگذرد..

ابر شود 
ببارد

و به دریا برسد 
و من خیس شوم 

خیس ...
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 مسافر قطار

 فدریکو گارسیا لورکا
برگردان | کمال محمودی
 
Train Ride - Poem
by Federico García Lorca 

پس از باران، در میان گرگ و میش، بال گشوده ی چشم انداز ریل آهن،
اریب افتاده بود بر افق

قوسی بزرگ به سبزرنگی غروب
به یاد می آورم آن نیم روز 

که به نظاره نشستم
نوگلی نحیف

هنوز سفید
اما مرده در شكوفه ی گرم خویش؛

دشمن تنها دشمن خانگی است
و من بهت زده کدام تشریح
ترمیم می بخشد زخم هامان

گام های بلند رخوت و فراغت
که مشقتی است واژگونه
چه ضمادی باز می آورد

خنده را نه به لب ها
به چشمانی به سان دریا پریشیده
ما، هنگامی که ما سر از خواب 

برمی داریم
رهسپار وظایفی بی شمار

از سر نومیدی گرد هم آمده ایم
ما، ما که فراهم آمده ایم  در رویاها یكبار 

با امیدهای پدید آمده از رنج مشترک
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یا رنجور و مجروح یا شعف فیروزمندی
دشمن تنها دشمن خانگی است

ما، کر شده با غژ غژ شهر پراکنده
با غوغای پرنده های جنگل

)هرگز نداشته اند زمانی برای سوگوار شدن یا گوش سپردن در  خوابی عمیق
دریا به سنگ های پوک و شكافته اصابت میكند(

همان سان  که ستارگان، و پرندگان مطیع، و باغ خیس؛ و درختان عقب می نشینند
ما گزمگان،  بیمناکیم از سالح های پشت سر

دشمن تنها دشمن خانگی است
چه اعجابی که ما ترسانیم از نگاه چشمان خویش

و ناشكیبا از اینكه در خانه تنها باشیم
 رقت انگیز

 با برق انداختن موها
می کاهیم سن مان را

و سكندری میخوریم به پایان مان 
مانند دوندگان جبن در خط پایان

ما دنبال می کنیم
تكه های اشتهار را 

در کمینگاه
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)به مانند ستارگان که رانده می شوند به آبشخور ناپیدا،
هماره تنها بیرون از گذرگاه های مسقف ویران گشته شان

بیدار می شوند در بوی  سنگ سوزان
یا در صدای نی زار

بر می خیزند از تاریكی
در قسمت سبز سپیده دمان(

دشمن تنها دشمن خانگی است
همانا بیشتر از میان سخنان بر زبان آمده

یا نوشته ی از غم و اندوه پیچیده در روزنامه
نازدوده با اشک ها

فكری آمد:
نیست هیچ ضمادی

برای بیمار جهان، نه تشریحی؛
این باید

)بوی قیر در هوای نمناک خیس(
بسوزد در تب برای ابد
مهی شكافته با خدنگ

که نام آن عشق است و نام دیگرش طغیان
)الم، گرداب،لحظات شكافته، قطرات درشت باران،تسلیم،لمحه عشق(

همه ی شعر بهر این است که چشم ندوزید به خورشید اشتیاق
که روشنایی پیاله سان ماه است

سیاست برای ماه،
روشنایی کاسه سان بازتابیده ی ماه

به مانند ماه روم
بعد از روشنائی مواج عمیق یونانی

فرو رفت
دشمن تنها دشمن خانگی است

اما این سه تن دوستانی اند که سالح بر دست گرفته اند
بدون واژه ها؛

همانطور که در این هوا
بیشه زار خم میشود با باد

به عقب و جلو
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After rain, through afterglow, the unfolding fan
of railway landscape sidled onthe pivot
of a larger arc into the green of evening
I remembered that noon I saw a gradual bud
still white; though dead in its warm bloom
always the enemy is the foe at home
And I wondered what surgery could recover
our lost, long stride of indolence and leisure
which is labor in reverse; what physic recall the smile
not of lips, but of eyes as of the sea bemused
We, when we disperse from common sleep to several
tasks, we gather to despair; we, who assembled
once for hopes from common toil to dreams
or sickish and hurting or triumphal rapture
always our enemy is our foe at home
We, deafened with far scattered city rattles
to the hubbub of forest birds (never having
had time' to grieve or to hear through vivid sleep'
(the sea knock on its cracked and hollow stones
so that the stars, almost, and birds comply
and the garden-wet; the trees retire; We are
a scared patrol, fearing the guns behind
always the enemy is the foe at home
What wonder that we fear our own eyes' look
and fidget to be at home alone, and pitifully
put of age by some change in brushing the hair
and stumble to our ends like smothered runners at their tape
We follow our shreds of fame into an ambush
Then (as while the stars herd to the great trough
the blind, in the always-only-outward of their dismantled
archways, awake at the smell of warmed stone
or the sound of reeds, lifting from the dim
into the segment of green dawn) always
our enemy is our foe at home, more
certainly than through spoken words or from grief
twisted writing on paper, unblotted by tears
the thought came
There is no physic
for the world's ill, nor surgery; it must
(hot smell of tar on wet salt air)
burn in fever forever, an incense pierced
with arrows, whose name is Love and another name
Rebellion (the twinge, the gulf, split seconds
the very raindrops, render, and instancy
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چـامک
خبـر • تحلیل • گزارش

دوماهنامه ادیب
شماره پنجم

ارذیهبشت و خرداد 1398
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به قول قیصر که سرود
 » گل به خنده گفت : 
زندگی شکفتن است ، با زبان سبز راز گفتن است ...« 
و به قول عمران صالحی که » حاال حکایت ماست «

 پرداختــن بــه ادبیــات معاصــر بخصــوص شــاخه هــای شــعر و داســتانش وارد شــدن در باتالقــی 
عجیــب اســت کــه بیشــتر از اینكــه صــدای همــه ی جامعــه ایرانی باشــد مثل شــاخه ســینما بازتابی 
از تفكــرات پایتخــت زده و زندگــی نامتعــادل معدود افرادی ســت که در جبر زیســتن در شــهری 
چــون تهــران و بــا تاثیــر از اقلیــت هــای فكری متفــاوت از آن ســوی آبهــا در تالش تولیــد آثاری 
بــوده انــد کــه مملو از افســردگی ،  ناتوانی، خشــم ، پیچیدگی هــای غیر ضروری و ســیاه پردازی 
هــا و ســیاه ســتایی هایــی ســت کــه گاه مطلقا ربطــی به تنوع قومــی و ادبی ســرزمین ایــران ندارد .

 اقوامــی کــه تاریــخ و ادبیــات فولكلورشــان هــر چنــد مملــو ســختكامی هــا و دشــواری هایــی 
تلــخ و فــراز و نشــیب هــای ناگــوار تاریخــی ســت امــا شــور زندگــی و شــوق هســتی و در یــک 
کالم » زندگــی « در ادبیــات و فرهنــگ و ســبک زیستنشــان متجلــی ســت . ادبیــات ایــران اگــر 
بــه دســت عــده ی قلیلــی کــه صاحــب رســانه هــای بزرگنــد مــورد هجمــه روانــی واقــع نشــود 
خــود رنــگ و بویــی دارد  عطــر و طعمــی متفــاوت و رنگارنــگ . ایــن ادعــا نیــاز بــه مــدارک و 
قرائــن و توضیحــات جامعــه شــناختی و روانشناســانه و تحلیــل تاریخــی خــودش دارد امــا مجــال ِ 
انــدک ایــن یادداشــت فقــط بــه بیــان پرســش هایــی مــی پــردازد کــه گمــان مــی کنــد پاســخ بــه 
آنهــا مــی توانــد ادبیــات و بــه واســطه آن فرهنــگ امــروز مــا را از ایــن سراشــیب ســقوط برهانــد . 

مثال من بیشتر از اینكه بر شعر و رمان   که بهانه اصلی این چكامه است   محدود شود به رسانه 
ای فراگیر تر خواهد پرداخت ... 

چرا من شاعر امروز نیستم 
یا خطاب به پیله ها

| وحید ضیایئ 
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ــزرگ  ــای ب ــانه ه ــق رس ــینما از طری ــر س ــطه هن ــه واس ــه ب ــی ک ــن های ــی : مت ــای ایران ــم ه فیل
پخــش و تبلیــغ مــی شــوند و درآمــد و شــهرت و ... را نثــار عواملشــان مــی کنــد . فیلــم 
هایــی عمومــا بــا موضــوع طــالق ، خیانــت ، جنایــت هــای فكــری و عملــی و مملــو از 
انتقــال حــس هــاس نفــرت ، ســیاه اندیشــی ، تلــخ کامــی و ناکامــی و ... بــا پرداختــن 
اعیــان نشــین هــای خــود  از  بــه گوشــه ی کوچكــی  بــه زندگــی هایــی کــه محــدود 
شــیفته ی شــمالی یــا جنوبــگان شــهر هــای بزرگــی ســت کــه نامتعــادل رشــد کــرده و 
حاشــیه نشــینی و عوارضــش را در شــرایطی بــزرگ نمایــی شــده در حــال تجربــه انــد . 

ــت  ــد و تح ــوی ان ــی و معن ــدگان مال ــه بری ــه از جامع ــی ک ــِش متمول ــای روانپری ــخصیت ه ش
ــه اقلیتــی  ــی منتســب ب ــاز محــدود در آن ســوی آبهــا) اقلیت ــات عــده ای خــاص و ب ــر نظری تاثی
جهانــی ( یــا جامعــه ســتیزانی کــه از ســر فقــر و نــداری و عــوارض کالن شــهری انــواع 
ــز  ــان نی ــه اطرافش ــهر و جامع ــی ش ــاختمان فرهنگ ــت و س ــاری س ــان ج ــب روزگار برایش مصائ
راهــی پیــش روی ایشــان نمــی گــذارد ) بــاز عــده ای قلیــل در حاشــیه کالن شــهر هــا (

 ایــن اختصاصــی نگریســتن هــا و پرداختــن عمومــی بــه خصوصــی تریــن اتفاقــات یــک جامعــه 
آنهــم از منظــری کــه بــه بــزرگ نمایــی وقایــع و حــاالت تلــخ و ناگــوار بــدون ارائــه راهــكار یــا 
حفــظ کــور ســوی امیــدی می پــردازد ویژه برنامــه ای تلخ و واگیر دار اســت که نســخه ای ســیاه 
و ناگــوار ِ پایتختــی را در مجموعــه هــای خانگــی و ســینمایی و گاه حتــی ســریال هــای تلوزیونی 
کــرور کــرور وارد خانــواده هــای اکثریتــی ایرانــی ، مــی کنــد کــه در فراینــد زیســت و جامعه ی 
زیســت بومشــان رنــگ هــا فقــط ســیاه و ســپید نیســتند و طیــف رنگــی زندگــی شــان اجــازه ایــن 
افــراط و تفریــط هــا را نمــی دهــد امــا در معــرض ایــن رســانه ها قــرار گرفتــن ، ) کم کــم ظرفیت 
ِ تقلیــِد کورکورانــه از وضــع تشــریح شــده موجــود را ( بدانهــا مــی بخشــد و نســخه بــه اصطــالح 
شهرســتانی دختــر فــراری هــا و خیانــت هــا و رســوایی ها و افســردگی های فلســفی بــرای مردمی 
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کــه هنــوز در رنــگ ِ ســنت دســت و پــا مــی زننــد ، ظلمــت فرداهــای نیامــده را نویــد مــی دهــد .
 حــاال شــما فــرض کــن شــعر و مجموعــه هــای شــعر فــرض کــن داســتان و مجموعــه 
تفــاوت  همــان  و  هــا  رویكــرد  همــان  و  هــا  اختصــاص  همــان   ... هــا  رمــان  و  هــا 
ی  گوشــه  ســیگار  تبلیــغ   ، دخانیــات  تبلیغــات  از  بیشــتر  شــاید  کــه  آشــكار  هــای 
 ! بــاد ســرطان هــای گوناگــون بدهــد  بــه  ، نســلی را  امــروز   ِ لــب دوختــه ی شــاعران 
فرامــوش خانــه ی کافــه هــای دود گرفتــه ی پــر از نفــرت و عشــق هــای دقیقــه ای و مالیخولیــای 
بنــگ کنــار آثــاری از اقلیــت شــاعران و نویســندگان ِ در ظلمــت ِ جهــان ) یــا منتخــب آثــاری که 
در ظلمــت یــا زمانــه ظلمــت ( خلق شــده انــد ، روابطی بــی مقدار در شــرایطی کــه کالن روایاتی 
مثــل عشــق و خــدا و زندگــی و آســمان زیــر ســطری از فــالن فیلســوف فرنگــی رنــگ مــی بــازد 
و نســخه وطنــی آن توســط اکثریــت ِ روشــن فكــر مــآب داخلــی اشــاعه ، تبلیــغ و نشــر مــی یابــد : 

بهانــه هــم بــه وفــور پیداســت : نــوک پیــكان بــه نداشــته هــا و نشــدن هــا رو بــه ســوی نهــاد هــای 
رســمی یــا جهــل تــوده ایســت کــه اگــر نگاهی منصــف داشــته باشــیم گاه هیــچ نقشــی در این بی 
خودشــدگی ِ اقلیتــی ندارنــد . اینگونــه اســت که حافظ و ســعدی و نظامی و موالنا و خیــام و ... ما 
همچنــان در قلــه توجــه اکثریــت ِ امیدوار جهان می ایســتند و ادبیــات امروز ما کــه ملغمه ی تقلید 
و خویشــتن نابــاوری اســت روز بــه روز بــه فرامــوش خانــه ی ادبیــات جهــان نزدیكتــر مــی شــود 

 .
آقایان ، خانم ها !

ــه  ــت ک ــر اس ــات و هن ــن ادبی ــل ای ــرگ حاص ــی و م ــی حاصل ــدی ، ب ــردگی ، نومی ــر افس اگ
هســت و مــی بینیــم   حداقــل در اکثریــت ِ امــروز ایرانــی   و دریچــه محــدود آثــار تولیــد شــده 
از منظــر ِ عــرق و ورق و رفیــق و بــا نیــت ِ اضمحــالل حكمــت ِ بلنــد ایرانــی   دســت بــه قبضــه 
ــه  ــی ب ــم در کلیت ــروزی نیســتم . مــن گمــان مــی کن ــرده اســت ، مــن شــاعر ام ــی ب ــون ذهن افی
ــت تاریخــی شــان در  ــا و مقاوم ــر آنه ــدارای حاکــم ب ــگ م ــوام و فرهن ــوع اق ــا تن ــران ب ــام ای ن
ــا  ــا   ب ــكاری ه ــگ فرهنگــی علیرغــم همــه ناب ــروزی شــان در جن ــا و پی ــواع هجــوم ه ــال ان قب
ــد شــده حاصــل ناخــوداگاه  ــات تولی ــی ادبی ــد و عشــق ورزی   وقت ــودن خصیصــه ی امی دارا ب
جمعــی نیســت ، ترجیــح مــی دهــم کنــار ماهنــی هــا و ســاز هــا و رقــص هــای رزمــی و بزمــی 
ــد .  ــی کــه جهــان را جــز ســیاه و ســپید نمــی بینن ــای رســانه های ــا پ ــان دیگــرم باشــم ت هموطن

خطابم به پیله هاست !
ذهنیت ما و آرزوی ما اگر پروانگی نباشد ، محصول کارخانه های نخ ریسی چینی خواهیم بود 

.
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ابراهمی خدایار و منوچهر حسن زاده
ه کتاب سال شعر به انتخاب خبرنگاران جمعه دهمین دوره جایرن آئین پایاین سیرن

 24 اسفند در شهر کتاب فرشته

شهر کتاب فرشته : سیده محبوبه بصری از بوشهر  )برنده در بخش شاعران بدون کتاب(
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حسین اسرافییل و بهروز یاسمی خانه شاعران: کانون شعر و موسیقی 
 19 فروردی�ن ماه 1398

عیل گوزل یوز، استاد و رئیس بخش ادبیات فاریس دانشگاه  استانبول  و  کورش مقتدری، 
وابسته فرهنیگ سرکنسولگری ایران در استانبول 24 اسفند 1397
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ساعد باقری و سهیل محمودی  در  کانون شعر و موسیقی . خانه شاعران ایران 
19 فروردی�ن 1398

حوزه هنری. دیدار ماه. ابوالقاسم حسین جاین، سیدعیل موسوی گرمارودی، محمود اکرامی فر
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خانه شاعران ایران
 127 فروردی�ن ماه  1398

امبرتو اکو و غالمرضا امامی مترجم کتاب سه قصه
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مراسم تشییع پیکر محمد آذری شاعر بوشهری
هشمت اردیهبشت 1398

استان بوشهر: بندر گناوه  تشییع پیکر حسین جالل پور شاعر
دوازدهم فروردی�ن 1398
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 چامه دران
|دیداری کوتاه با پدیدآورندگان

اگــر کســی لــذت داســتان 
ممكــن  بچشــد  را  خوانــی 
طــور  بــه  بعدهــا  اســت 
ــه نوشــتن هــم فكــر  جــدی ب
نویســنده  حتــی  و  کنــد 

خوبــی شــود.                
ســرعت  بــا  را  مــا  داســتان 
می بــرد  طــرف  ایــن  بــه 
عمیــق  صــورت  بــه  کــه 
را  نوشــتن  مــن  بیاندیشــیم. 
می دانــم  فــردی  کار  یــک 
ــه  ــد ک ــر چن ــی ه ــا اجتماع ت
یــک اثــر ادبــی ممكــن اســت 
اجتماعــی  داســتان های 
ــد.         ــته باش ــم داش ــی ه مختلف

ــان دادن  ــرم در نش ــه نظ ب
ــا  ــكنات آدم ه ــرکات و س ح
هســتند  ســاکت  وقتــی 
چیزهــای بیشــتری می شــود 
کــه  هنگامــی  تــا  خوانــد 
صریــح از چیــزی می گوینــد. 
گفتــن از یــک حرکــت ریــز 
پنهانــی در داســتان، چــه  و 
باشــد  کــردن  افشــا  بــرای 
ــه نظــرم  چــه مخفی کــردن، ب
حرف هــای  از  مهم تــر 
کلــی اســت و رمــز و رازی 
در خــود و بــا خــود ایجــاد 
ــم  ــن ه ــرای همی ــد، ب می کن
ــه ی  ــه به گفت ــاید ک ــت ش هس
ــف  ــل توصی ــتر اه ــما، بیش ش
هســتم.  دادن  نشــان  و 
مرور ادبیات ایران

روانشاد کوروش اسدی   فرخنده آقایی 
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داســتان  اوقــات  گاهــی 
نویســان دوســت دارنــد بــا 
بهــره گیــری از لهجــه همــان 
منطقــه بنویســند و تنهــا مــردم 
منطقــه برایشــان مهــم اســت و 
نمــی خواهنــد فراتــر از منطقه 
برونــد. بــا ایــن همــه آمــوزش 
بــه  نویســی  داســتان  هــای 
شــكل مــدرن بســیار موثــر 
اســت، زیــرا بیشــتر عالقــه 
ــه  ــا ب ــتان ه ــدان در شهرس من
ــی  ــتان م ــزی داس ــكل غری ش
نویســند. هــر چنــد ایــن شــیوه 
خــوب  حــدی  تــا  نوشــتن 
اســت امــا ایــن شــیوه نوشــتن 
موجــب  هــا  شهرســتان  در 
ــی  ــتعدادها م ــن اس ــدر رفت ه
شــود. زیــرا افــرادی کــه وارد 
ایــن کار مــی شــوند وقــت 
مطالعــه  بــرای  را  چندانــی 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــی گذارن نم
ــک کارگاه  ــی در ی ــه وقت ک
آموزشــی از عالقــه منــدان 
ســوال مــی شــود کــه تــا چــه 
انــدازه آثــار خــوب و درجــه 
یــک حــوزه داســتان نویســی 
را مطالعــه کردنــد تعدادشــان 
اســت. شــمار  انگشــت 
ایرنا

تریــن  مهــم  از  یكــی 
آثــار  تمــام  ویژگی هــای 
جــالل آل احمد، نثر او اســت. 
بیش تــر   ،4٠ دهــه  در  او 
ــود  ــیوای خ ــر ش ــل نث ــه دلی ب
نثــری  شــهره شــده اســت. 
ــن حــال  کــه شــتابان و در عی
نثــر  ایــن  اســت.  تلگرافــی 
بــرای توصیــف بســیاری از 
اتفاقــات سیاســی و اجتماعــی 
کشــور   4٠ و   3٠ دهــه 
ــا  ــت. عمدت ــد اس ــیار مفی بس
گفتــه می شــود کــه جــالل 
رمان نویــس  احمــد،  آل 
موفقــی نبــوده اســت چــرا 
فضــای  نمی توانــد  کــه 
ــان را  ــک رم ــوال برانگیز ی س
ــد.  ــف کن ــتی توصی ــه درس ب
در ایــن میــان، یــک رمــان 
ــی  ــیار خواندن ــد، بس آل احم
ــان،  ــت. آن رم ــذاب اس و ج
ــه  ــام دارد. ب ــه ن ــر مدرس مدی
نظــرم، ایــن کتــاب بــه دو 
دلیــل خــوب از آب درآمــده 
اســت؛ اوال، ســاختار ســاده ای 
دارد و از ایــن منظــر شــبیه 
بــه داســتان کوتــاه اســت.
فارس

نظــر  بــه  برخــالف آن چــه 
می رســد، کمتــر شــاهد نــگاه 
علمــی و دقیــق نســبت  بــه 
ــار و بخصــوص غزلیــات  آث
ســعدی بوده ایــم. در غزلیــات 
زیبایی هایــی  ســعدی، 
پیش تــر  کــه  دارد  وجــود 
شــناخته ایم و بیشــتر متكــی 
بــر فنــون بالغــی ای اســت 
ــی  ــا بخش ــیم ام ــه می شناس ک
از آن کــه کامــال ناشــناخته 
کــه  اســت  کاری  اســت، 
و  داده  انجــام  نحــو  در  او 
شــفیعی کدکنی،  گفتــه  بــه 
زمینــه،  ایــن  در  پژوهــش 
بســیار گســترده اســت و بایــد 
صــورت  بــه  پژوهشــگرانی 
ــد.  ــام دهن ــوازی آن را انج م
در  نحــوی  زیبایی هــای 
آثــار ســعدی بســیار پنهــان 
تحلیــل  و  یافتــن  و  اســت 
ســخت  بســیار  آن  کــردن 
اســت کــه ایــن بخــش اصلــی 
اســت. ســعدی  هنــروری 
ایسسنا

زیبا اشراقی حسن میرعابدیین  محمد کاظم مزیناین 
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عبیــد زاکانــی در طــول تاریــخ 
بــه دالیــل مختلــف  همــواره 
ــن  بایكــوت شــده اســت و از ای
چشــم انداز، بســیار شــگفت آور 
اســت. غیــر از ایــن بایكــوت 
شــدیدی کــه وجــود داشــته، بــه 
خاطــر حمــالت ویرانگــری کــه 
بــه اصنــاف مختلــف جامعــه 
انجــام کــرده، طبقــات مختلــف 
بــرده  ســوال  زیــر  را  جامعــه 
و بــه بدتریــن شــكل ممكــن 
کــرده،  توهیــن  آن هــا  بــه 
ــه  ــاف جامع ــوم اصن ــاً عم تقریب
بودنــد.  مخالــف  عبیــد  بــا 
همچنیــن بــه خاطــر اینكــه از 
تابوهــا و خــط قرمــز جامعــه 
ــدان  ــرده، وج ــور ک ــراوان عب ف
ــم در ســطح  ــه ه ــی جامع عموم
ظاهــر در مقابــل او گارد داشــته 
اســت امــا تعــداد نســخه های 
ــداد  ــی و تع ــد زاکان ــوان عبی دی
ــاب  ــن کت ــه ای ــی کــه ب مراجعات
و توجهاتــی کــه بــه ســایر آثــار 
در  می دهــد  نشــان  شــده،  او 
چیــزی  زاکانــی  عبیــد  آثــار 
اســت کــه قابــل حــذف نیســت.
مهر

از  یكــی  خانیــان  جمشــید 
نویســندگان بی حاشــیه امــروز 
ــه  ــون ب ــر تاکن ــت. اگ ــران اس ای
خانیــان رشــكی بــرده باشــم، 
حافــظ   خلوت نشــینی  بــه 
این کــه  بــه  اوســت  گونــه 
ــپهر  ــوی س ــی دور از هیاه بتوان
و  خلــوت  در  تهــران،  شــهر 
هــر  آرزوی  کــه  ســكوتی 
نویســنده ای اســت، بنشــینی و 
بی وقفــه بخوانــی و بنویســی و 
ــازه  ــی ت ــگ و جان ــر روز رن ه
ببخشــی. زبانــت  و  بــه ذهــن 
از  توجهــی  قابــل  بخــش 
تهــران صــرف  مــا در  وقــت 
روابــط  و  آمدهــا  و  رفــت 
ــژه  ــه وی ــود، ب ــل می ش بی حاص
ناخواســته ای  همنشــینی های 
و  ســمی  فضاهــای  در  کــه 
می افتــد.  اتفــاق  پرحاشــیه 
مــدام  را  خالقیتــش  خانیــان 
کــودک،  ســنی  گــردش  در 
بزرگســال  و  نوجــوان 
از  و  می کنــد  آزمایــش 
آزمون هــا  ایــن  همــه 
می گــذرد ســربلند  هــم 
ایرنا

در  دهخــدا  مــن  اعتقــاد  بــه 
ــی  ــا فردوس ــط ب ــا فق ــخ م تاری
یعنــی  اســت.  مقایســه  قابــل 
فردوســی  کــه  همانقــدری 
و  فرهنگــی  کیــان  حفــظ  در 
زبــان مــا نقــش دارد، عالمــه 
ــش  ــدر نق ــم همان ق ــدا ه دهخ
همــان  بــه  تقریبــا  و  دارد 
فارســی  زبــان  بــرای  انــدازه 
در  اســت.  کشــیده  زحمــت 
ــا  ــود، م ــی نب ــع اگــر فردوس واق
نمی توانســتیم فارســی حــرف 
ــا  ــود م ــدا نب ــر دهخ ــم و اگ بزنی
نمی توانســتیم فارســی بخوانیــم.
ایبنا

بهروز محمودی بختیاری عباسس جهانگیریان ایرج  شهبازی



249دوماهنامه ادبی . شماره  پنجم 1398

وضعیــت  در  کــه  کســانی 
ــی  ــان نم ــور رم ــود کش موج
ــزی  ــد، حتمــا یــک چی خوانن
دهنــد.  مــی  دســت  از  را 
مــی  کســی   هــر  معتقــدم 
توانــد بــا خوانــدن رمــان مــی 
ــد  از ایــن فرصــت هــای  توان
ایجــاد شــده اســتفاده کنــد  
ــه در  ــرادی ک ــه اف و از تجرب
ــر  ــب نظ ــان صاح کار خودش
هســتند  جامعــه  دلســوز  و 
زیســته  تجــارب  ضمنــا  و 
زبــان جــذاب  بــا  را  خــود 
دلپذیــر  قالــب  در  و  هنــر 
رمــان و داســتان ارایــه مــی 
شــود. منــد  بهــره  کننــد، 
فارسس

آنچــه زبــان را از بیــن می بــرد 
آشــفتگی  و  رفتــن  بیــن  از 
ــان اســت. دســتور  دســتور زب
مــورد  بیشــتر  بایــد  زبــان 
توجــه قــرار گیــرد. بایــد یک 
وجــود  تدریــس  وحــدت 
نوشــتن  در  باشــد.  داشــته 
عــالوه بــر قریحــه نیــاز بــه 
زبــان  دســتور  بــر  تســلط 
ــد  ــن بای ــر ای ــزون ب ــم. اف داری
آثــار کالســیک را مطالعــه 
ــد  ــی بای ــر رمان نویس ــد. ه کن
ایــن را بپذیــرد کــه رمــان 
بیرونــی  زندگــی  انعــكاس 
ــدگار  ــری مان ــر اث ــت. اگ اس
دلیــل  ایــن  بــه  می شــود 
اســت کــه از فطــرت انســانی 
می کشــد  بیــرون  را  حســی 
بــه  می پرورانــد.  را  آن  و 
قصــه  بــه  بایــد  مــن  نظــر 
تزریــق  جذابیــت  عنصــر 
شــود و نویســنده بایــد بتوانــد 
جذابیــت  و  کشــش  ایــن 
کنــد.  پخــش  رمــان  در  را 
ایلنا

بســیار  کار  نوشــتن  رمــان 
بــدون  و  اســت  ســختی 
گفــت  می تــوان  اغــراق 
در ایــن مســیر بــه احتمــال 
98 درصــد اکثــر افــراد در 
شــروع کار خــود شكســت 
نویســندگانی  می خورنــد. 
هســتند کــه تاکنــون ده هــا 
بــرای  و  نوشــته اند  رمــان 
نوشــتن و چــاپ آن هــا بســیار 
ــا کار  ــیده اند ام ــت کش زحم
آن هــا هرگــز آن طــور کــه 
اســت.  نشــده  بایــد، دیــده 
اســت. ادبیــات  ذات  ایــن 
 ایسسنا

داین خرمفریده گلبوابراهمی  زاهدی مطلق مهدی یرن
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آدمــی  رویاهــای  تحقــق   
ــی دارد.  احســاس بســیار خوب
مناســبت  بــه  ســفری  در 
دومیــن  ترجمــه ی  انتشــار 
ســلیم  بــا  باکــو،  بــه  اثــرم 
شــدم.  آشــنا  باب اله اوغلــو 
متوجــه  زمــان،  ایــن  در 
جمهــوری  در  کــه  شــدم 
درســتی  درک  آذربایجــان 
دارد.  وجــود  ادبیــات  از 
بــا  همایشــی  به واســطه  
باب اله اوغلــو  شــعرهای 
ــه  ــن شــعرها ب آشــنا شــدم. ای
نظــرم بســیار نــاب آمدنــد. 
ایــن  از  خالئــی  همچنیــن 
نــوع شــعر در ایــران بــه نظــرم 
رســید. در ایــران شــعرهایی 
از  سبک وســیاق  همیــن  در 
کشــورها  دیگــر  شــاعران 
امــا  اســت،  شــده  ترجمــه 
جریــان  می کنــم  تصــور 
هنــوز  ایــران  شــعر  اصلــی 
ــت.  ــه اس ــمت نرفت ــه آن س ب
بــه گمانــم یكــی از دالیــل 
ــعرهای  ــه ش ــردن ب ــال نك اقب
از  دوری  همیــن  نیــز  مــا 
جریــان شــعری جهــان اســت. 
ایسسنا

ــی  ــد زاکان ــه عبی ــه ب ــی ک لقب
داده انــد،  هجاگــوی 
جهنمــی  اســت. تــا کنــون 
حافــظ  آرامــگاه  بــار  ســه 
امــا  کرده انــد؛  تخریــب  را 
کــه  مــی زد  حرفــی  اگــر 
ــود، آرامگاهــش  خوشــایند ب
نمی کردنــد. تخریــب  را 
ــه  ــنت های جامع ــن س همچنی
را  کــردن  نقــد  اجــازه 
می گوئیــم  مــا  نمی دهنــد. 
غریب نــواز  مهربــان، 
بــا  هســتیم؛ در حالــی کــه 
روزمــره  رفتــار  بــه  توجــه 
بایــد  این هــا  خیلی های مــان 
نقــد شــود و اگــر نقــد نشــود 
از ریشــه و بــن آن هــا را از 
ــت  ــی اس ــد. کاف ــن می برن بی
یــک نویســنده را نقــد کنیــد، 
رگ هــای گردنــش بیــرون 
می زنــد و نمی پذیــرد. ایــن 
رواداری  و  تحمــل  نبــود 
چــه در بیــن مــردم عــادی 
و چــه در بیــن فرهیختــگان 
اســت  سیاســتمداران  و 
نمی دهــد. نقــد  اجــازه 
ایسسنا

مــا در عصــر جدیــد شــاعرانی 
تمرکزگرایــی  کــه  داریــم 
نشــان  شعرهای شــان  در  را 
هــم  شــاعرانی  و  می دهنــد 
داریــم کــه تكثرگرایــی را 
جملــه  از  می دهنــد.  نشــان 
شعرشــان  کــه  شــاعرانی 
بیشــتر  تمرکزگراســت 
شــده؛  اشــاره  شــاملو  بــه 
ایدئولوژیــک  شــعرهای 
شــعر  پایه هــای  شــاملو 
عرفانــی را دارد و اندیشــه در 
شــعرهای او همانند شــعرهای 
نوعــی  موالنــا  و  حافــظ 
اندیشــه دیكتاتــوری اســت.
بــر  فــروغ  اشــعار 
اندیشــه  کثرت گرایــی 
هیــچ  بــه  و  دارد  تاکیــد 
دیكتاتــوری،  ســمت  وجــه 
اقتدارگرایــی  و  اســتبداد 
نمــی رود. در کنــار ایــن دو 
بحــث، بحث هــای دیگــری 
دربــاره  آورده ام؛  هــم 
تاثیراتــی کــه حــزب تــوده 
بــر ادبیــات گذاشــته اســت 
شــعر  دربــاره  همچنیــن  و 
ســهراب کــه آن را در مقابــل 
داده ام  قــرار  مــدرن  دنیــای 

محمدهاشم اکبریاین محمد قاسم زادهمصطفی مستور
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مــن قطعــاً جــزو آنهــا هــم 
ــم را  ــم میهن ــه بتوان ــودم ک نب
در یــک چمــدان کوچــک و 
یــک دســته چــک مســافرتی 
جــا بدهــم. دســته ای تشــخص 
ــته و  ــود را برداش ــش خ و دان
رفته انــد و مــن تخصــص و 
دانشــی هــم نداشــته و نــدارم. 
ــم  ــی و ک ــم بی تاب ــی ه انبوه
طاقتــی خــود را برداشــته و 
ایشــان  جــزو  کــه  رفته انــد 
هــم نبــوده ام. عــده ای هــم 
برداشــته اند  را  خــود  روح 
و رفته انــد کــه کاش نرفتــه 
بودنــد و مــن ممكــن بــود در 
آن جمــع بگنجــم؛ امــا چــون 
تأمــل کــردم دیــدم در آن 
ــای  ــم ج ــم نمی توان ــع ه جم
بگیــرم. که من در جســتجوی 
تشــنگی هســتم نــه در پــی 
مــن  روح  و  تشــنگی  رفــع 
اگــر نفــس و صدایــی داشــته 
باشــد شــنوندگانش هــم در 
همیــن جایــی هســتند کــه مــن 
ــار آمــده ام. گمــان می کنــم  ب
ــن جمــع زود  ــی از ای ــر خیل ب
معلــوم شــد کــه بــه زعــم 
بیــان  آزادی  امــكان  یافتــن 

محمود دولت آبادی

اشــتباه  دچــار  خــارج-  در 
شــده اند کــه رفته اند.....مــن 
رنــج وســختی را بــا عشــق 
ــه امــكان زندگــی و شــادی  ب
تحقیــر  می کنــم،  تحمــل 
می کنــم  جبــران  کار  بــا  را 
و ناامیــدی را بــا آرزوهــای 
می زنــم.  واپــس  بــزرگ 
ــت  ــن هس ــده دارم و چنی عقی
ــران، یكــی  ــا، ای کــه میهــن م
قابل تریــن  و  زیباتریــن  از 
زمیــن  خــاک  پاره هــای 
ــم،  ــروردگار ه ــم پ اســت، ه
بهتریــن  و  مــا  رنج هــای 
آرزوهــای مــا و راســتی را من 
ــروم؟ ــم ب ــد از وطن ــرا بای چ
مهر
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اجمــاال انچــه مــن فهمیــدم 
شــاعر  مقالــه  اقبــال،  در  و 
ســعی  شــاعر   از  برتــر  و 
ــم،  ــح ده ــردم آن را توضی ک
ــس  ــال پ ــه اقب ــت ک ــن اس ای
اروپایــی  فلســفه  از مطالعــه 
ســعی  اگزیستانسیالیســتی  و 
می کنــد بــه انســان مظلــوم 
و  هم وطــن  مایــوس  و 
هم کیــش خــود در سراســر 
و  برخیــز  بگویــد،  جهــان 
برابــر  در  و  بــاش  خــودت 
ایــن طوفانــی کــه می خواهــد 
کنــد،  ریشــه کن  را  تــو 
یعنــی  کــن.  ایســتادگی 
مثبــت  را  اقبــال  خــودی  
ــرق  خــودی   ــا ف ــد؛ ام می کن
اروپایــی  بــا  خــودی   او 
ــا  ــا ب ــه در اروپ ــت ک ــن اس ای
فاصلــه گرفتــن از خــدا در پی 
ــا  ــد، ام ــودی  بودن ــات  خ اثب
ــا ســیراب  ــال ســعی دارد ب اقب
شــدن از سرچشــمه قرآنــی 
و  مشــرق زمین  عرفانــی  و 
اســالم،  خــودی  را بــا پــر 
کــردن نی تــو خالی انســان از 
ــد. حقیقــت الهــی محقــق کن
ایبنا

غالمعیل  حداد عادل

ــز  ــه ام جوای ــا گفت ــن باره م
ــه طــور کلــی تعیین کننــده  ب
ــتند و  ــی نیس ــر ادب ــار برت آث
زیــرا  باشــند،  نمی تواننــد 
ســلیقه  محــور  بــر  داوری 
چنــد نفــر در یــک دایــره 
و  می چرخــد  محــدود 
گســتردگی گزینــش عــام 
ــر  ــرف دیگ ــدارد. از ط را ن
تأویــل و تفســیر آثــار هنری 
چــه شــعر و چــه داســتان در 
ــن  ــد ت ــدوده داوری چن مح
ــدی  ــچ منتق ــد. هی نمی گنج
نیــز نمی توانــد ادعــا کنــد 
فــالن  بــاب  در  مــن  کــه 
حــرف  داســتان  یــا  شــعر 
جامعــه  و  زده ام  را  آخــر 
ــم  ــد حرف ــز بای ــی نی فرهنگ
ــه ســخن  را بپذیــرد. این گون
ــت و  ــی اس ــن خودفریب گفت
ــی  ــر جایگاه ــه هن در عرص
ســلیقه  و  زمــان  و  نــدارد 
را  آن  عمومــی  فرهنگــی 
باطــل می کنــد. هنــر در ذات 
خــود گشــوده و چندالیــه 
اســت و  تأویــل هنــر نیــز 
. اســت  محــدود  همــواره 

حسن اصغری

ــا زبــان ترکــی  : برخــی کــه ب
آشــنایی دارنــد و بــا تماشــای 
بــه  ترکیــه ای  ســریال های 
مقــداری  زبانشــان  نوعــی 
فكــر  می کنــد،  پیشــرفت 
ــاده ترجمــه  ــد کــه آم می کنن
حالــی  در  هســتند.  متــون 
ادبــی  متــون  ترجمــه  کــه 
و  آمــوزش آکادمیــک  بــه 
دســتور زبــان نیاز دارد. شــاید 
زبــان  کــه  شــود  احســاس 
ــت،  ــهل اس ــی س ــی خیل ترک
ــوده  ــی کــه اینطــور نب در حال
ــه  ــت. ب ــده اس ــیار پیچی و بس
طــور مثــال مــا کــه بــه شــكل 
آکادمیــک ایــن زبــان را یــاد 
زبــان  دســتور  در  گرفتیــم 
کشــیدیم.  ســختی  بســیار 
ایــن مســائل کیفیــت آثــار 
آورده  پاییــن  را  ترجمــه 
ــز اعتمــاد  ــان نی اســت. مخاطب
خــود نســبت بــه ایــن آثــار را 
چــون  می دهنــد.  دســت  از 
موجــب  نادرســت  ترجمــه 
ــی،  ــوم کل ــن مفه ــن رفت از بی
بــروز خلــل در نثــر، زبــان متن 
می شــود. ســرخوردگی  و 

مژده الفت
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ادبــی  ژانرهــای  از  برخــی   
برخــی  و  غــرب  محصــول 
هســتند.  شــرق  محصــول 
محصــول  رمــان  و  داســتان 
کشــورهای غربــی هســتند. 
نزدیكــی  بــه دلیــل  ترکیــه 
جغرافیایــی بــه غــرب حــدود 
3٠ الــی 4٠ ســال زودتــر از 
ایــران بــه آن رســیده و در 
ــدازه  ــه همــان ان ــه ب ــن زمین ای
ــه  ــت. ب ــتر اس ــه اش بیش تجرب
ــیار  ــگاه بس ــل جای ــن دلی همی
معتبــری دارد. روشــنفكرهای 
بــه  متمایــل  ایــران  جامعــه 
ــد و  ــدگاه بودن ــوع دی ــن ن ای
ــای  ــل کتاب ه ــن دلی ــه همی ب
ــادی از کشــورهای دیگــر  زی
ــه  ــود ب ــتا ب ــن راس ــه در ای ک
در  شــد.  ترجمــه  فارســی 
آثــار  کتاب هــا  ایــن  بیــن 
نویســندگان  بــه  متعلــق 
ــد  ــه مانن ــپ ترکی ــان چ جری
یاشــار  و  حكمــت  ناظــم 
منتشــر  و  ترجمــه  کمــال 
ــد از فروپاشــی  ــی بع شــد. ول
اتحادیــه جماهیــر شــوروی و 
ســقوط بلــوک سوسیالیســتی 
ایــن  از  اســتقبال  دامنــه 
ــت. ــش یاف ــز کاه ــان نی جری

ارسالن فصیحی

بســیاری  در  ادبیــات  نقــش 
و  فرهنگــی  تحــوالت  از 
نقشــی  همچنیــن  و  هنــری 
کــه بعــد از آن ادبیــات در 
عمومــی  فرهنــگ  ترویــج 
ایــن  اهالــی  بــر همــه  دارد 
حــوزه آشــكار اســت؛ امــا 
می توانــد  ادبیــات  آن چــه 
در ایــران انجــام دهــد کــه 
وجــود  هــم  اســتعدادش 
داشــته امــا حاصــل نشــده، 
ماســت.  اختــالف  حــل 
اجتماعــی  مشــكالت  مثــل 
اخیــر  ســال های  سیاســی  و 
و مشــكالت اقتصــادی کــه 
ــر اصــل ادبیــات  تاثیــرش را ب
ــت و  ــته اس ــم گذاش ــران ه ای
ــی  ــكالت بزرگ ــر، مش ــه نظ ب
وجــود  کشــور  در  کــه 
گســترش  از  مانــع  دارد، 
اســت. ادبیــات  تاثیــر 

دســت اندرکاران  یعنــی   
ــه  ــن نكت ــه ای ــم ب ــی ه سیاس
اذعــان دارنــد کــه ادبیــات 
و  رمــان  داســتان،  یعنــی 
اســت تاثیرگذارتــر  شــعر 
دارد. وجــود  ســوءتفاهم 

جواد جزیین

بــزرگان  و  دولتمــردان 
هنرمنــدان  بــا  بداننــد  بایــد 
می تواننــد مانــدگار بشــوند 
و خوشــا بــه حــال مدیــری 
زندگــی اش  زمــان  در  کــه 
بــا  و  بااســتعداد  هنرمنــد 
هنــری  خــاص  موقعیــت 
می توانــد  کــه  دارد  وجــود 
زنــده  را  او  دوره  و  او  نــام 
ــزی  ــفانه چی ــه دارد. متاس نگ
اتفــاق  مــا  کشــور  در  کــه 
کــردن  فرامــوش  افتــاده، 
اســت. هنرمنــدان  و  هنــر 
موســیقی  از  می توانیــم   
از  و  بزنیــم  حــرف  ایــران 
می تــوان  نگوییــم؟  بنــان 
زد  حــرف  مــدرن  شــعر  از 
نگفــت؟ نیمــا چیــزی  از  و 
چــرا ســوزن و نــخ برداشــته و 
دنبــال پارگــی می گردیــم؟ 
هنرمنــد ماننــد آب اســت و 
ــد آب  ــچ کــس نمــی توان هی
را پنهــان کــرد و آب اگــر 
بــه آســمان بــرود بــه صــورت 
در  اگــر  و  می آیــد  بــاران 
زمیــن بــرود، چشــمه می شــود 
و هیــچ وقــت گــم نمی شــود.
ایسنا

هوشنگ مرادی کرماین
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مذ أحببتك..
 مّما کان!

َ
 صار العالُم أجمل

 الورُد ینام علی کتفي!
ي!

ّ
مس تدور علی کف

ّ
 والش

، جداول من ألحان !
ُ

 و اللیل


