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یدهللا مفتون امینی 
متولد سال ۱۳۰۵ در قریه هوله سو در ۵ کیلومتری شاهین دژ استان آذربایجان غربی

در غزل هایش   مفتون   تخلص می کرد
 غزل های او با این نام از سال ۳۳ به بعد انتشار یافت

در سال ۱۳2۵ از دبیرستان فردوسی تبریز 
در سال ۱۳28 از دانشکده حقوق تهران فارغ التحصیل شد.
امینی به مدت ۳۱ سال در وزارت دادگستری خدمت کرد 

در سال ۱۳۵۰ به جهت سیاسی بودن اشعارش از سمت قضایی برکنار شد 
بعد از انقالب اسالمی دوباره به کار خود برگشت

اواخر سال ۱۳۵9 بازنشسته شد 

برخی از آثار مفتون امینی:
دریاچه )۱۳۳6(

کوالک )۱۳44(
انارستان )۱۳46(

عاشقلی کروان )۱۳۵8(
فصل پنهان )۱۳7۰(

یک تاکستان احتمال )۱۳76(
سپیدخوانی روز )۱۳78(

عصرانه در باغ رصدخانه )۱۳8۳(
بومرنگ)۱۳84(

شعر     داستان    گپ
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  یدالله مفتون امینی متولد 21 خرداد ماه 1305    
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   به مزنله آغاز
 | صادق رحماین

شــماره  ششــمین  اکنــون  
دوماهنامــه ادبــی چامــه پیش 
آغــاز  از  شماســت.  روی 
انــدازی  بــرای راه  تــالش 
ــان  ــادی گریب ــکالت زی مش
ــع  ــه تب ــران و ب مطبوعــات ای
ایــن مجلــه نوپــا  را گرفــت. 
برخــی از روزنامــه هــا بــا 
کــم کــردن تعــداد صفخات 
خــود بــه حیــات خــود ادامــه 
ــات  ــی مطبوع ــد و برخ دادن
انتشــار  بــا  نیــز  دیگــر 
کلمــات  چــراغ  نامنظــم 
داشــتند. نــگاه  روشــن  را 

کــه   ۱۳7۳ ســال  از  مــن 
چــاپ  آتــش  بــر  دســت 
کتــاب و مجلــه دارم مــی 
دانــم و بســیار مــی دانــم کــه 
چــاپ  کتــاب و مجلــه چــه 
مصایبــی دارد بویــژه ایــن 
کــه  از همــان اول قصــد  
مــا بــر انتشــار نشــریه ای 

باشــد کــه مخاطبــان خــاص 
ــن  ــروش آن تضمی دارد و ف
ایــن  بــر  نیســت.  شــده 
ــان اول  ــا را از هم ــاس بن اس
ــدود و  ــداد مع ــاپ تع ــر چ ب
محــدود کاغــذی گذاشــتیم 
ــه دردســرهای چــاپ و  ــا ب ت
توزیــع آن دچــار نشــویم. 
چامــه  اســاس  ایــن  بــر 
مجــازی  فضــای  در  را 
مــزد  بــی  منتشــر کردیــم 
و  رشــد  بــرای  منــت  و 
ــگ. ــه و فرهن ــالی کلم اعت
پــس از انتشــار پنــج شــماره 
فضــای  در  چامــه  اکنــون 
مجــازی قریــب بــه صدهــزار 
بــار دیــده شــده اســت و مــرا 
چــه چیــزی از ایــن خوشــتر 
کــه قصــدم ترویــج شــعر 
و داســتان ایرانــی اســت و 
نــه کیســه دوختــن بــرای 
ــتن از  ــود جس ــروش  و س ف

مجلــه   فرهنگــی.  کاالیــی 
ــان  ــه دو زب ــار ب ــوز انتش مج
فارســی و عربــی اســت و 
مــا عــالوه بــر ایــن بــرای 
از  فارســی  زبــان  ترویــج 
داســتان هــا و شــعرهای زبان 
ــان  ــار زب هــای دیگــر در کن
کردیــم  اســتقبال  فارســی 
مناســب  هــای  بازتــاب  و 
دریافــت  را  درخــوری  و 
ــته  ــجویان رش ــم. دانش کردی
کــه  هنگامــی  بــه  زبــان 
در  را  نشــریه  ســماحت 
هایشــان  ترجمــه  چــاپ 
بــا  ارتبــاط  بــرای  دیدنــد 
شــدند.  پیشــگام  نشــریه  

ــده  ــما خوانن ــان  از ش در پای
مــی  درخواســت  گرامــی 
ــی  ــار و معرف ــا انتش ــم ب کنی
درفضــای  چامــه  مجلــه 
مجــازی بــه ما کمــک کنید.
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در آدمی     
عشقی و دردی 
ی و  و خارخار
تقاضایی هست
 | مولوی

و  دردی  و  عشــقی  آدمــی،  در 
کــه  هســت  تقاضایــی  و  خارخــاری 
اگــر صدهــزار عالــم ملــک او شــود 
ایــن  نیابــد.  آرام  و  نیاســاید  او  کــه 
پیشــه یی  هــر  در  تفصیــل  بــه  خلــق 
تحصیــل  و  منصبــی  و  صنعتــی  و 
و  می کننــد  غیــره  و  طــب  و  نجــوم 
آنچــه  زیــرا  نمی گیرنــد  آرام  هیــچ 
مقصودســت به دســت نیامــده اســت. 
می گوینــد  دالرام  را  معشــوق  آخــر 
یعنــی کــه دل بــه وی آرام گیــرد پــس 
بــه غیــر چــون آرام و قــرار گیــرد؟

 ایــن جملــه خوشــی ها و مقصودهــا 
چــون نردبانــی اســت و چــون پایه هــای 
نردبــان جــای اقامــت و بــاش نیســت، از 
ــه  ــک او را ک ــت. خن ــتن اس ــر گذش به
زودتــر بیــدار و واقف گردد تــا راه دراز 
ــای  ــن پایه ه ــود و در ای ــه ش ــر او کوت ب
ــد. ــع نکن ــود را ضای ــر خ ــان، عم نردب

فیه ما فیه

ی  داستان های تصویر
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  | کامبیز درم بخش

ی  داستان های تصویر
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Robin Norwood | 

John Holcroft | 
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 | احسان گنجی
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 | فیروزه مظفری

 | اسامه حجاج
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 | احسان گنجی
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 | محمد صالح رزم حسینی

 | رضا میانعلی
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 | احسان گنجی
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 | محمد صالح رزم حسینی

 | ناشناس
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| علیرضا پاکدل   
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 | رضا کاظمی

 | ناشناس
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| احسان گنجی 
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  عشق
نیمه روشن
یک نیمه تار

 | آیدی�ز پورخامنه
ــت. از  ــز اس ــه چی ــده هم ــر دهن ــان تغیی زم
ــای  ــدند،  فرهنگ ه ــدا ش ــم ج ــا از ه ــه قاره ه ــی ک وقت
ــا  ــت. تنه ــکل گرف ــه ش ــر منطق ــاص ه ــی خ گوناگون
فرهنگ هــا  تفــاوت  عامــل  جغرافیایــی  فاصله هــای 
نیســت، زمــان نیــز اندیشــه مــردم را دســتخوش تغییــر 
ــرار می دهــد. عشــق، یکــی از پله هــای مهــم زندگــی  ق
ــی  ــای گوناگون ــان تعریف ه ــول زم ــم، در ط ــانی ه انس
بــر خــود دیــد. آنچــه انســان امــروزی را از گذشــته آگاه 
دور  ســال های  از  باقی مانــده  آثــار  همانــا  می کنــد، 
ــار  ــا آث ــار کالســیک ت اســت. ســیر تحــول عشــق در آث
ــندگان،  ــت از نویس ــع آوری یادداش ــه جم ــر بهان معاص
ــود.  ــماره ب ــن ش ــگاه در ای ــتادهای دانش ــاعران و اس ش
آنهــا دربــاره رونــد تغییــر دیــدگاه هنرمنــدان بــه مســاله 

ــد.  ــح دادن ــیر تحــول آن توضی عشــق و س
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وقیت دلدار زمیین به آسمان می رود
|جالل الدی�ز کزازی

ــان را  ــخی دراز دام ــه پاس ــما ک ــش ش ــه پرس ــم ب ــر بخواه اگ
ــه  ــی، آنچ ــم و از نگاه ــاه بده ــیار کوت ــخی بس ــزد، پاس می س
می توانــم گفــت آن اســت کــه رونــد دلبســتگی کــه در 
بزمنامه هــا و غزل هــای فارســی همــواره بازتابــی گســترده 
ــه  ــن گون ــه دی ــون ب ــا کن ــا ت ــن زمان ه ــت از کهن تری ــه اس یافت
می توانــد بــود: دلبســتگی در نخســتین برنامه هــای پارســی 
یکســره زمینــی و اینســری و گیتیــک )دنیــوی( اســت. دو 
ــی آن  ــد، همــواره در پ ــه ان ــه یکدیگــر باخت ــداده کــه دل ب دل
انــد کــه کــه ایــن دلباختگــی بــه کامــکاری و پیونــد بیانجامــد 
ــه از  ــر گرفت ــه ب ــی ک ــای پارس ــن بزمنامه ه ــی از کهن تری یک
ــس  ــت وی ــوده اس ــکانی ب ــوی اش ــان پهل ــه زب ــت ها ب در پیوس
ــن  ــه فخرالدی ــر آوازه ک ــه پ ــن بزم نام ــر ای ــت. اگ ــن اس و رامی
در  پدیــده ای  بــا  اســت.  ســروده  را  آن  گرگانــی  اســعد 
دلبســتگی روبــه رو هســتیم کــه فرنگیــان آن را دلبســتگی ســه 
گانــه می نامنــد. بــه ســخن دیگــر، دلــدار دو دلباختــه دارد 
ــه  ــاه و دلباخت ــت ش ــت لعب ــوی اوس ــن دو، ش ــی از ای ــه یک ک
دیگــر رامیــن اســت ایــن پدیــده بــه تنهایــی بــه روشــنی بــر مــا 
آشــکار مــی دارد کــه دلبســتگی در بزمنامه هــای کهــن یکســره 
زمینــی اســت امــا انــدک انــدک ایــن شــیوه در دلباختــن 
بــه آســمان مــی رود.  دگرگونــی می یابــد. دلــدار زمینــی 
آنچــه گیتیــک بــوده اســت، مینــوی می شــود. در ســروده هایی 
ــای  ــتر در غزل ه ــم و بیش ــن بنامی ــا را میانی ــم آنه ــه می توانی ک
بزمــی و رامشــی فارســی بازتاختــه اســت، دلــدار هنــوز در میــان 
ــه ای کــه گاه  ــه گون ــد. ب زمیــن و آســمان در وا )معلــق( می مان
ــا  ــزل آی ــدار غ ــه دل ــت ک ــتی دریاف ــه درس ــد ب ــما نمی توانی ش
ــت.  ــد اس ــه خداون ــمانی ک ــن آس ــدار بری ــا دل ــت ی ــن اس زمی
بــاز  سپســین  روزگاران  بــه  می آییــم  پیشــتر  هرچــه 
مینــوی  و  آســمانی  و  نمادیــن  بیشــتر  دلــدار  می رســیم. 
شــیوه  آن  بــه  بازگشــتی  نــو  روزگاران  در  امــا  می شــود. 
کهــن دلباختگــی را می بینیــم بــار دیگــر دلــدار یــا یــار از 
آســمان از مینــو بــه زمیــن و گیتــی بــاز می گــردد. ایــن 
ســروده های  در  زمینــی  یــاری  بــه  دلباختگــی  از  گونــه 
بزمــی و عاشــقانه روزگار مــا فــراوان نمــود یافتــه اســت. 
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مولوی عاشق تری�ز شاعر است
|محمد بقایی )ماکان(

عشــق ماننــد همــه موضوع هایــی کــه در جهــان وجــود دارد 
دارای مراتبــی اســت، یعنــی از پایین تریــن نــوع عشــق کــه 
ــا  ــرد ت ــی ک ــمانی تلق ــای جس ــره نیازه ــد آن را در دای بای
ــی  ــق افالطون ــه عش ــتان ب ــان باس ــه در یون ــق هایی ک عش
ــان  ــی در زب ــم مترادف ــر بخواهی ــع اگ ــود؛ در واق ــروف ب مع
فارســی بــرای آن پیــدا کنیــم، بایــد عشــق الهــی یــا عرفانــی 

بگوییــم.
ســهروردی در تعریــف از عشــق می گویــد »عشــق نردبانــی 
اســت کــه مــا را بــه نوراالنــوار وصــل می کنــد، تمــام 
ــد و  ــت می کنن ــیر حرک ــن مس ــم در همی ــودات عال موج
ــت  ــان محب ــود را از نردب ــد خ ــر موجــودی ســعی می کن ه
و عشــق بــه عالی تریــن مرتبــه کــه نوراالنــوار اســت 
ــده را در شــعر شــاعران  ــن پدی ــم ای ــر بخواهی برســاند.« اگ
بررســی کنیــم، می بینیــم انــواع عشــق نــه تنهــا در ادبیــات 
ــت. در  ــده اس ــرح ش ــان مط ــات جه ــه در ادبی ــی بلک فارس
ــعر  ــوع را در ش ــن موض ــی ای ــی وقت ــات فارس ــخ  ادبی تاری
ــم  ــال می کنی ــرداز دنب ــا شــاعران نوپ ــی ت شــاعران از رودک
ــود. از  ــرح می ش ــا مط ــق در آنه ــواع عش ــه ان ــم ک می بینی
عشــق جســمانی تــا عشــق عرفانــی.  بــرای مثــال فخرالدیــن 
ــر  ــق را از منظ ــن« عش ــس و رامی ــی در »وی ــعد گرگان اس
ــرار می دهــد و خواجــو در  ــورد توجــه ق عواطــف انســانی م
»همــای و همایــون« کامــال  حالتــی اروتیــک و شــهوانی در 

ــد. ــرح می کن ــق مط ــوص عش خص
ــه آثــار دیگــر شــاعران بــزرگ مثــل ســعدی نظــر  وقتــی ب
می کنیــم، می بینیــم عشــق در فاصلــه میــان عشــق انســانی 
ــمانی  ــه آس ــدان جنب ــی چن ــد، یعن ــیر می کن ــوی س و معن
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ــم و  ــوی می بینی ــعار مول ــه در اش ــقی ک ــد عش ــدارد مانن ن
ــف  ــی لطی ــه حالت ــی اســت بلک ــان در ســطح نازل ــه آنچن ن
و انســانی دارد. ســعدی در بســیاری از مــوارد تحــت تاثیــر 
مفــردات و ترکیبــات و مضامیــن ســنایی اســت و می بینیــم 
ــانی و  ــال انس ــی کام ــه دارد: برخ ــق دو وج ــنایی عش در س
مرتبــط بــا موضوعــات زمینــی اســت و نوعــی ماننــد آنچــه 
ــی  ــمانی و روحان ــه آس ــت جنب ــه« اس ــه الحقیق در »حدیق

دارد.
ــم  ــاب و عالئ ــب و ت ــیم ت ــر می رس ــه دوره جدیدت ــی ب وقت
ــوی  ــظ و مول ــعار حاف ــق را در اش ــه عش ــبت ب ــدید نس ش
می بینیــم. در اشــعار حافــظ عشــق بــه دو صــورت انســانی و 
عرفانــی مطــرح می شــود امــا عشــقی کــه حافــظ در حــوزه 
ــه و  ــه موقران ــد مودبان ــف می کن ــانی تعری ــق های انس عش
ــده را  ــا الفاظــی دقیــق و حســاب شــده اســت کــه خوانن ب
ــد، خــالف  ــت نمی کن ــی هدای ــم احساســات حیوان ــه عوال ب
ــی  ــن گرگان ــنایی و فخرالدی ــقانه س ــعار عاش ــه در اش آنچ

می بینیــم.
نخســتین شــاعری کــه تــا دیــوان او را بــاز می کنیــم بــوی 
ــل از  ــا قب ــت. م ــنایی اس ــد ، س ــام می رس ــه مش ــق ب عش
ــم. اولیــن کســی کــه شــروع  ســنایی غــزل عاشــقانه نداری
بــه ســرودن غــزل می کنــد، ســنایی اســت. عشــق در آثــار 
ــال  ــه کام ــوی، عشــق هایی اســت ک ــوم مول ــوب و منظ مکت
ــر پنجــم در  ــاز دفت ــی دارد و در آغ ــوی و متعال ــه معن جنب
مثنــوی می گویــد،» پرســید کســی کــه عاشــقی چیســت؟/ 
گفتــم کــه چــو ماشــوی بدانــی« یعنــی اگــر حــاالت 
ــی  ــق را می فهم ــاالت عش ــود ح ــدا ش ــو پی ــی در ت روحان
ــان  ــاعران جه ــه ش ــان هم ــاعر می ــق ترین ش ــوی عاش مول
ــن  ــا همی ــوی را ب ــان مول ــعر در جه ــدان ش ــت. منتق اس
عبــارات وصــف کرده انــد. بعــد از مولــوی شــاعرانی هســتند 
کــه عشــق در آثارشــان جنبــه معنــوی دارد ماننــد جامــی 
کــه وصــف معشــوق ازلــی و ابــدی را بــا زیباتریــن کلمــات 
بیــان می کنــد تــا می رســیم بــه دوره هــای جدیدتــر یعنــی 

ــمانی دارد. ــه جس ــتر جنب ــق ها بیش ــه عش ــم ک ــرن ده ق
ــده  ــانی دی ــتر انس ــق بیش ــرداز، عش ــاعران نوپ در دوره ش
ــردی  ــخص ترین ف ــم مش ــه بگذری ــوان ک ــود و از اخ می ش
ــد شــاملو اســت: » آی  ــگاه می کن ــق ن ــه عشــق عمی ــه ب ک

ــدا نیســت...« ــی ات پی ــره آب عشــق/ آی عشــق/ چه
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عاشقان ای�ز سری و آن سری
|حمیدرضا منایی

ــی،  ــی ـ عرفان ــنت ادب ــده از س ــی برآم در هستی شناس
بــا مفهومــی بــه نــام وحــدت وجــود روبــه رو هســتیم. 
ایــن مفهــوم بــدان معناســت کــه هــر چــه هســت جــز 
وجــودی واحــد نیســت. در دنیــای ســنت مــا با ســاحات 
و طبقــات پلــه ماننــد و گوناگــون هســتی روبــه رو بودیم 
کــه آدمــی در ســیری صعــودی پلــه پلــه بــرای کشــف 
ــاال  ــد ب ــود واح ــمت آن وج ــه س ــف، ب ــای مختل الیه ه

می رفــت.
جهــان  تقســیم بندی  ایــن  معاصــر  دنیــای  در 
و  علمــی  اکتشــافات  واســطه  بــه  طبقــات،  بــه 
تأثیرگــذاری اش از بیــن رفــت و جــای آن وحــدت 
ــر  ــدرن پ ــان م ــی جه ــنت را کثرت گرای ــود دوره س وج
کــرد ...ایــن تغییــر رویکــرد باعــث تغییــری اساســی در 
ــد آورد؛  ــه هســتی پدی ــد انســان ها نســبت ب ــه دی زاوی
در دوره ســنت )بــه واســطه اعتقــاد بــه وحــدت وجــود( 
انســان بــا یــک مفهــوم روبــه رو بــود کــه صرفــأ در گزاره 
»ایــن اســت« )و جــز ایــن نیســت( بیــان می شــد... امــا 
ــوی و  ــتحاله ای ماه ــزاره در اس ــن گ ــدرن ای در دوره م
وجــودی تبدیــل بــه »ایــن نیســت، ایــن نیســت« شــد... 
ایــن تغییــر در واقــع هجرتــی بــود از نظــرگاه اثبــات و 

ــلب... ــی و س ــرگاه نف ــه نظ ــاب ب ایج
ــن  ــر از همی ــم متأث ــانی ه ــق ورزی انس ــیوه های عش ش
ــای  ــقانه دنی ــون عاش ــه مت ــد ب ــگاه کنی ــت... ن دنیاهاس
ــیرین،  ــرو و ش ــل خس ــق هایی مث ــا عش ــا ب ــنت؛ م س
ــاحت  ــا در س ــاد ی ــیرین و فره ــون و ش ــی و مجن لیل
ــت  ــا و همل ــا اوفلی ــت ی ــو و ژولی ــا رومئ ــی اش ب غرب
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ــز  ــت و ج ــن اس ــزاره »ای ــل گ ــه در ذی ــه هم ــم ک روبه روای
ــاده؛  ــان س ــه زب ــیرند. ب ــم و تفس ــل فه ــت« قاب ــن نیس ای
ــه معشــوق خویــش می رســید و تمــام هســتی و  عاشــقی ب
معنــای زندگــی خــود را را در او می دیــد. شــیوه عاشــقی ای 
کــه برآمــده از دل انســان های دوره خــود بــود و بــرای 
ــگاه، نخبه گرایانه تریــن  ــل فهــم... در ایــن ن عامــه مــردم قاب
ــود.  شــکل زندگــی انســان و هــدف از زندگــی او عاشــقی ب
ــو« را از  ــق« و »ت ــوم »عش ــر دو مفه ــگاه اگ ــن ن ــرو ای پی
ــوه،  ــم، از آن انب ــرون بیاوری ــی بی ــیک فارس ــات کالس ادبی

ــد.  ــی نخواهدمان ــادی باق ــز زی چی
ــه  ــی ک ــدرت و حجیت ــه ق ــا هم ــنت ب ــق دوره س ــا عش ام
ــش  ــر بخ ــد. اگ ــود می پروران ــود را در خ ــد خ ــت، ض داش
ــود  ــقی ب ــه عاش ــیک، قص ــات کالس ــی از ادبی ــل توجه قاب
ــدح و  ــه م ــان گشــاده ب نشســته در پیشــگاه معشــوق و زب
ثنــای او، در کنــارش رگــه ای از تاریکــی نــگاه آن عاشــق را 

خیــره می کــرد. 
ــق  ــی العش ــی ف ــی من/ضلن ــت بدنام ــاری نیس ــت؛ اختی بی

ــبیل)حافظ( ــدی الس ــن یه م
ــا؛ گفتــم کــه بــوی زلفــت گمــراه عالمــم کرد/گفتــا اگــر  ی

ــر آید)ایضــأ( ــی هــم اوت رهب بدان
یا؛ ســوختگان عشــق ســودایی باشــند، و ســودا نســبتی دارد 
بــا جنــون، و جنــون راه بــا کفــر دارد. بــاش تــا شــاهد مــا را 
بینــی، و آنــگاه بدانــی کــه چــرا دیوانــه بایــد شــد.)تمهیدات/

القضات( عین 
چنیــن مفاهیمــی کــه کــم هــم نیســتند، اشــاره مســتقیم 
ــی  ــه تاریک ــن رگ ــود... ای ــق ب ــک عش ــه تاری ــه آن وج ب
و امــکان گمراهــی همــواره در ادبیــات فارســی وجــود 
ــی  ــدرن فارس ــات م ــه ادبی ــن ک ــا ای ــوه؛ ت ــا بالق ــت ام داش
ــور ایجــاد  ــوف ک ــت در ب ــوج را هدای ــن م ــد؛ اولی ــد آم پدی
کــرد کــه ناگهــان معشــوقه اش تبدیــل بــه لکاتــه شــد. ایــن 
ــار  ــود کــه آث ــه زننــده ب مــوج چنــان بــزرگ و بلنــد و ضرب
ــوق  ــق و معش ــوی عاش ــر الگ ــد از آن ب ــه بع ــقانه ای ک عاش
ســنتی نوشــته شــد، مثــل رمــان »چشــم هایش« از بــزرگ 
علــوی، نتوانســت آن را مهــار کنــد، یــا دســت کــم جریانــی 
ــی  ــات فارس ــوف ادبی ــقانه های مأل ــل عاش ــدی در مقاب ج
ــار اکثــر شــاعران بعــد از  ــان در آث ــن جری ایجــاد کــرد... ای
ــل  ــوح قاب ــه وض ــت ب ــد از هدای ــان بع ــا و داستان نویس نیم
ردیابــی اســت؛ بــرای مثــال ســهراب ســپهری مفهــوم »تــو« 
ــب« و  ــوم »ش ــه مفه ــأ ب ــق« را کام ــع آن »عش ــه تب و ب
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ــد؛  ــره می زن ــی« گ »تاریک
ــیاه  ــیم س ــو: نس ــت!/او را بگ ــی مس ــش جهنم او را بگو/تپ
چشــمانت را نوشیده ام./نوشــیده ام کــه پیوســته بــی آرامــم./
جهنــم ســرگردان!/مرا تنهــا گــذار. )زندگــی خواب ها/جهنــم 

ســرگردان(
یــا؛ بــه روی شــط وحشــت برگــی لرزانم،/ریشــه ات را بیاویز./

مــن از صداهــا گذشتم./روشــنی را رهــا کردم./رویــای کلیــد 
ــتاره ها در  ــان دراز کشیدم./س ــار راه زم ــتم افتاد./کن از دس
ــی زد./ ــوا موج ــاک تپید./ه ــم لرزیدند./خ ــردی رگ های س

علف هــا ریــزش رویــا را در چشــمانم شــنیدند:/میان دو 
ــم روییــدی،/در مــن تراویدی./آهنــگ تاریــک  دســت تمنای
اندامــت را شــنیدم:/ نــه صدایــم/و نــه روشــنی./طنین 
تنهایــی تــو هســتم،/طنین تاریکــی تو./ســکوتم را شــنیدی:/ 
ــر خواهــم خاســت، /درهــا  بســان نســیمی از روی خــودم ب
را خواهــم گشــود،/در شــب جاویــدان خواهــم وزیــد ./
ــد. )آوار  ــرود آم ــن ف ــب در م ــودی :/ش ــمانت را گش چش

ــن( ــاب/ طنی آفت
اما در حوزه داستان؛

جــدای از آن رگــۀ تاریکــی کــه بالقــوه در ادبیــات کالســیک 
وجــود داشــت، در آخریــن دهــه حکومــت پهلــوی رویکــرد 
جدیــدی در ادبیــات ایــران شــکل گرفــت کــه نتیجــه 
ــود.  ــدرن ب ــات م ــا ادبی ــران ب ــی ای ــه فرهنگ برخــورد جامع
عمــده ویژگــی ایــن گونــه ادبیــات )مشــخصأ رمــان( توجــه 
بــه نیمــه تاریــک هســتی و انســان بــود، برخــالف آن ســنت 
رایــج در ادبیــات فارســی کــه ســنتی مجیزگــو و مدیحه ســرا 
ــویه و  ــک س ــت و ی ــوقش می نشس ــقی در معش ــود و عاش ب
ــش را  ــتی خوی ــی هس ــامد او حت ــرای خوش ــوگ وار ب مونول
انــکار می کــرد... شــبیه ایــن بیــت و مفهــوم؛ بشکســت اگــر 
دل مــن بــه فــدای چشــم مســتت/ ســر خــم مــی ســالمت 

شــکند اگــر ســبویی )فصیــح الزمــان شــیرازی(
ــا مدرنیســم )عمدتــأ  امــا در اواخــر دوره پهلــوی برخــورد ب
ــا ادبیــات جدیــد اروپایــی  بعــد از مــی ۱۹۶۸( و آشــنایی ب
ــوم  ــا مفه ــلبی ب ــورد س ــدد برخ ــری مج ــکل گی ــث ش باع

ــارت اســت از؛ ــده آن عب ــات عم عشــق شــد. خصوصی

۱(استفاده از راوی اول شخص مفرد )من(
2( پر رنگ شدن فرم و ساختار

۳( نقــد همــه جانبــه نســبت بــه انســان )مــن( و نســبتش 
بــا هســتی )شــر جایگزیــن خیــر شــد(



33دوماهنامه ادبی . شماره  ششم 1398

ــان و  ــت انس ــه موقعی ــبت ب ــی نس ــوش بین ــدم خ ۴( ع
اش ســعادتمندی 

۵( اعتراض نسبت به ساختار و طبقات اجتماعی
۶( ریشــخند طبقــه حاکــم و در شــکلی کلی تــر نقــد طبقــه 

ــرمایه دار و نوکیسه س
ــگ شــدن جنبه هــای اروتیــک و پورنوگرافــی در  ــر رن ۷( پ

روابــط انســانی
۸( و از همه مهم تر؛ زبان تند و نقادانه روایی آثار

ــزود.  ــوان اف ــت بت ــن فهرس ــه ای ــر ب ــواردی دیگ ــاید م ش
امــا مهــم، جایگزینــی نیمــه خالــی لیــوان اســت بــا نیمــه 
ــدی از انســان و  ــت جدی ــت و روای ــه قرائ ــه منجــر ب ــر ک پ
هســتی و بــه تبــع آن عشــق شــد. بعــد از هدایــت، جالل آل 
احمــد بــا کتــاب »ســنگی بــر گــوری«، جدی تریــن تأثیــر 
را در ایجــاد زبــان ایــن جریــان داشــت کــه بــا آثــاری مثــل؛ 
»نمــاز میت«،رضــا دانشــور/ »ســفر شــب«،بهمن شــعله ور/ 
ــول« از  ــک شــب دو«،بهمــن فرســی و »شــب ه »شــب ی

هرمــز شــهدادی، جــا پــا ســفت کــرد.
ــه ای از  ــش قطع ــن گرای ــر ای ــم ب ــای حاک ــرای درک فض ب

ــد: ــب دو را بخوانی ــک ش ــب ی ش
 یــک تکــه یادداشــت تــو را الی کاغذهایــم پیــدا کــرده ام و 
هــر روز می خوانــم. ایــن کلمــات صــورت تــو را، صــدای تــو 

و نــگاه تــو را بــرای مــن زنــده می کنــد؛
ــه  ــاد ب ــی دارد: اعتق ــل طوالن ــک دلی ــت ی ــن یادداش »ای
ــه  ــزاد، ب ــدی و ناهمــواری آدمی ــه ب ــان، ب ــه عصی انفجــار، ب
حقانیــت عطــش، حقانیــت شــر، بــه حماقــت و امیــد زاوش 
ــه هــر حــال کلمــه عشــق،  ــو، بلــه، ب ــه عشــق ت ایــزدان، ب
ــه در  ــقی ک ــرم، عش ــم و متنف ــه از آن می ترس ــه ای ک کلم
ــاور،  ــر از ب ــاوری، و پ ــچ ب ــت، و بی هی ــن اس ــت، در م توس
می تــوان آن را گفــت، نوشــت، ایــن همــان ویرانــه ای اســت 
ــتنی تر و  ــزاد، خواس ــاخت آدمی ــادی س ــن آب ــه از آبادتری ک

ــم؟« ــه بنویس ــر چ ــت. دیگ ــر اس خرم ت
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ای معشوق های سمتگر
|بهاءالدی�ز مرشدی

این کــه ســعدی یــا حافــظ عاشــق تر اســت یــا نیمــا یوشــیج 
ــال  ــت. اص ــدازه گرف ــر و ان ــوان مت ــاملو را نمی ت ــد ش و احم
ــه  ــا عشــقی ک ــوی کتاب های شــان هســت ب ــه ت عشــقی ک
تــوی کتاب های شــان هســت هــم متفــاوت اســت. بنابرایــن 
عشــق هــر آدم بــا آدم دیگــر متفاوت اســت. هرکســی عشــق 
ــن اســت  کــه صــد ســال پیــش  ــد. ای را یک جــوری می بین
تــا االن هــم فــرق کــرده اســت چه برســد بــه آثار کالســیک. 
حداقــل این کــه بــا ورود مدرن هــا بــه ایــران عشــق شــخصی 
ــام معشــوق ســر و کار  ــه ن ــا یــک کلیــت ب شــده و دیگــر ب
ــم. اســم دار می شــود معشــوق مثــال می شــود افســانه  نداری
ــا تجســم واقعــی پیــدا  در شــعر »افســانه« نیمــا یوشــیج ی
ــدا  ــرای آی ــاملو ب ــد ش ــه احم ــعرهایی ک ــل ش ــد مث می کن
ــی  ــت. هرکس ــوی فردی ــه س ــش ب ــس پی ــت. پ ــروده اس س
ــد عاشــق یــک چهــره خــاص باشــد. چهــره ای کــه  می توان
ــا عشــق هایی کــه  مثــل معشــوق شــاملو رســانه ای شــده ی
ــم  ــد و تقدی ــان می آورن ــا در شعرش ــر در خف ــاعران دیگ ش
ــوق  ــن معش ــد. ای ــان می کنن ــوق های شکل دارش ــه معش ب
ــا  ــد. ام ــام ده ــد انج ــر کاری می توان ــر شــکلی دارد. او ه ه
ــا وجــود دارد این طــوری نیســتند.  ــه در قدم عشــق هایی ک
ــروده  ــان س ــی برای ش ــعرهای زیبای ــه ش ــکل هایی ک یک ش

شــده اســت.
ســعدی  آقــای  همیــن  پرعشــق ترین ها  از  یکــی 
علیه الرحمــه اســت. ایــن روزهــا زیــاد ســعدی را بــاز 
ــاره  ــاره عشــق. درب ــراوان اســت درب می کنــم. شــعرهایش ف
در  عشــق  ایــن  اســت  متعــدد  اصــال  معشــوق هایش. 
ــه  ــعرها ک ــن ش ــی در ای ــادی می بین ــای زی ــعدی. آدم ه س
البتــه همه شــان هم شــکل هســتند. ایــن اســت کــه وقتــی 
همیــن آقــای ســعدی می گویــد: »کــه تــو زیباتــر از آنــی که 
کنــم وصــف و بیانــت« ایــن زیبایــی شــکل نــدارد. بنابرایــن 
ــد.  ــور کنی ــد آن را تص ــد می توانی ــه می خواهی ــور ک هرط
فقــط حواس تــان بایــد باشــد کــه متــر و معیارهــای زیبایــی 
ــای  ــر و معیاره ــا مت ــا آســمان ب ــن ت ــرن ســعدی زمی در ق
ایــن روزهــا متفــاوت اســت. بنابرایــن حتــی اگــر بخواهیــم 
شــکل و شــمایلی برایــش متصــور شــویم و جزییاتــی 
ــال  ــا اص ــم قطع ــم بگذاری ــار ه ــد را کن ــان کرده ان ــه بی ک
ــوان  ــه بت ــه این ک ــد ب ــه رس ــرد چ ــان ک ــوان نگاه ش نمی ت
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ــدام  ــک ســیم ان عاشق شــان شــد. ســرو قدهــای کمــر باری
و... کنــار هــم بگذاریــد قطعــا تصویــر دلچســبی بــه دســت 
داده نمی شــود. امــا وقتــی شــاملو در یــک شــعر می گویــد: 
ــه  ــه ظرافــت شــعر / شــهوانی ترین بوســه ها را ب »لبانــت / ب
ــین از  ــدار غارنش ــه جان ــد/ ک ــدل می کن ــان مب ــرمی چن ش
ــد  ــد.« و بع ــا به صــورت انســان درای ــد / ت آن ســود می جوی
گونه هــا بــا دو شــیار مــورب و بعــد چشــم ها و بعــد آغــوش 
ــا همــه مشــخصات انســانی می بینیــد.  و... شــما یــک آدم ب
امــا هرچــه تفــاوت بیــن ایــن عشــق بــا عشــق های قدیمــی 
ــترک  ــا مش ــه در آن ه ــی نهفت ــد زیبای ــته باش ــود داش وج
اســت حتــی اگــر در جایــی هــم »ایــن عشــق الهــی« باشــد. 
شــور و جنــون در آن هــا مشــترک اســت و زندگــی وقتــی 
ــش روز  ــود جذابیت های ــراه می  ش ــتیاق هم ــور و اش ــا ش ب
ــدگان  ــا توبه کنن ــی ب ــعدی وقت ــال س ــود. مث ــه روز می ش ب
ــی  ــد کس ــه ده ــر توب ــد: »گ ــد می گوی ــرف می زن ــق ح عش
ــوری  ــوش«. این ط ــد منی ــوش و پن ــن بنی ــقت از م ز عش
اســت کــه یــک عشــق مــدام را تصــور می کنــد کــه عــالج 
درد اســت و بــه قــول نیمــا: »ای افســانه،  فســانه،  فســانه/ ای 
ــالج دل ای داروی درد /  ــانه / ای ع ــن نش ــو را م ــگ ت خدن
همــره گریه هــای شــبانه / بــا مــن ســوخته در چــه کاری؟«

وقتــی نیمــا ســوخته عشــق اســت، ســعدی هــم می گویــد: 
»مــا بــه تــو مستانســیم تــو ز چــه مستوحشــی«

ایــن اســت کــه شــاید عشــق، عشــق باشــد امــا ایــن تصــور 
ــد.  ــان می کن ــن عشــق را بی ــور ای ــه چط ــس اســت ک هرک
یــک وقتــی هــم هســت کــه پــای فــروغ فرخــزاد بــه میــان 
ــی  ــه از گناه ــد ک ــعر را می گوی ــود و آن ش ــیده می ش کش
ــت.  ــام داده اس ــذت انج ــر ز ل ــی پ ــه در آغوش ــد ک می گوی
ــد  ــته باش ــاوت داش ــه تف ــم هرچ ــا می گوی ــم این ج ــاز ه ب
ــا در شــور یکــی هســتند. شــورهایی کــه  ــن عشــق ها ام ای
شــاعران را بــه ســرودن وا مــی  دارد و مــا را بــه خواندن شــان 
ــور را در  ــن ش ــد ای ــا را وادار می کن ــد و م ــب می کن ترغی
ــل  ــوق های مان منتق ــه معش ــه ب ــبانه و روزان ــای ش پیام ه
کنیــم و دل آن هــا را بیش تــر بــه دســت آوریــم. امــا 
ــتمگرند. ــرا بیش تــر معشــوق های عالــم س نمی دانــم چ
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تبدیل عفت به عشق های هوس آلود
|حسن ذوالفقاری

در ایــن یادداشــت کوتــاه فقــط دربــارۀ یــک تفــاوت عشــق 
در آثــار ادبــی صــد ســال اخیــر و آثــار کالســیک میتــوان 
ســخن گفــت و آن عفــت و پاکدامنــی در عشــقهای 
ــقهای  ــه عش ــد ب ــار جدی ــه گاه در آث ــت ک ــیک اس کالس
هوســآلود بــدل میشــود. عشــق اصلیتریــن درونمایــۀ شــعر 
غنایــی اســت. جــدای از تغــزل کــه اساســاً بــر پایــۀ عشــق 
و معاشــقه اســتوار اســت، شــاعران منظومه ســرا بــا محــور 
قــرار دادن عشــق، داســتانهایی را بیــان کرده انــد کــه هــر 
ــی و  ــال مطلوب ــه دنب ــوان ب ــع و ت ــور وس ــه فراخ ــک ب ی
هدفــی بوده انــد. در داســتانهای عاشــقانهای چــون ورقــه و 
گلشــاه، لیلــی و مجنــون کــه اصلــی عربــی دارنــد و عشــق 
ــد،  ــان می دهن ــق ج ــر عش ــر اث ــر دو ب ــا ه ــوق ی ــا معش ی
ــع  ــی از تمت ــقی خال ــت؛ عش ــذری اس ــوع ع ــق از ن عش
جســمانی، پــاک و ســاده و بی آالیــش. همیــن نــوع عشــق 
ــۀ فارســی راه  اســت کــه بعدهــا در ادب عاشــقانه و عارفان
یافتــه و بــا شــاعرانی چــون نظامــی و امیرخســرو و جامــی 
ــد  ــون احم ــی چ ــد. عارفان ــکوفایی می رس ــی و ش ــه تعال ب
غزالــی و عین القضــات همدانــی و دیگــران بــدان توســعه و 
ــق هایی  ــی عش ــد غزال ــه احم ــد؛ چنانک ــترش می دهن گس
را پــاک می دانــد کــه در آن تمّتــع جســمانی و لــّذت 
نفســانی نباشــد در ایــن تعریــف عشــق لیلــی و مجنــون و 

ــد.  ــق های پاک ان ــه عش ــاز ازجمل ــود و ای محم
این گونــه  اشــاعۀ  و  رواج  در  کــه  کســانی  بیشــترین   
داســتانها کوشــیدهاند عرفــا بودنــد؛ آنــان بــرای وصــول بــه 
مقاصــد اعلــی یعنــی قــرب خداونــدی، مقدمــه ای زمینــی 
می طلبنــد و ایــن مقدمــۀ زمینــی، عشــق بــه نــوع مخالــف 
اســت کــه »المجــاز قنطره الحقیقــه«. همیــن عشــق اســت 
ــدای از  ــا ج ــود. عرف ــی می ش ــق اله ــاز عش ــه زمینه س ک
ــق در ذّره ذرۀ  ــترش عش ــریان و گس ــی س ــه نوع ــن ب ای
ــدار عشــق  ــر م ــد و هســتی را ب موجــودات هســتی قائل ان
میداننــد. پدیــد آمــدن برخــی داســتانهای کامــاًل عارفانــه 
ــوان  ــی می ت ــه خوب ــن رهگــذر اســت. ب ــا فلســفی از ای و ی
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ــالل  ــق از خ ــارۀ عش ــرا را درب ــاعران منظومه س ــرات ش نظ
ــار:  ــاد عّط ــه اعتق ــرد. ب ــته بندی ک ــان دس منظومه هایش

یکــی  آتــش  یکــی  سه ره دارد جهان عشق اکنون  
اشــک و یکــی خــون  ) الهــی نامــه، ص 2۷۴ (

و در نظر نظامی: 
فلک جز عشق محرابی ندارد

غالم عشق شو کاندیشه این است
اگر بی عشق بودی جان عالم

زسوز عشق بهتر در جهان چیست؟
همان گبران که بر آتش نشستند

مبین در دل که او سلطان جانست
جهان بی خاک عشق آبی ندارد

همه صاحب دالن را پیشه این است
که بودی زنده در دوران عالم

که بی او گل نخندید ابر نگریست
زعشق آفتاب آتش پرستند

قدم در عشق نه کو جان جانست.. . 
)خسرو و شیرین ص۳۴(

و جامی دل بی عشق را دل نمیداند: 
دل فارغ زدرد عشق دل نیست

زعالم روی آور در غم عشق
غم عشق از دل کس کم مبادا

فلک سرگشته از سودای عشقست
اسیر عشق شو کازاد باشی

می عشقت دهد گرمی زمستی
زیاد عشق، عاشق تازگی یافت

اگر مجنون نمی زین جام خوردی
تن بی درد دل جز آب و گل نیست
که باشد عالمی خوش عالم عشق

دل بی عشق در عالم مبادا
جهان، پرفتنه از غوغای عشقست

غمش بر سینه نه تا شاد باشی
و گر افسردگی و خودپرستی

زذکر او بلندآوازگی داد
که او را در دو عالم نام بودی
 )یوسف و زلیخا ص۵۹۳(  
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 عشــق در آثــار کالســیک، اغلــب معنــوی و روحانــی و بــه 
ــدرت، عشــق جســمانی و ظاهــری و مجــازی اســت. اگــر  ن
آثــاری بســیار محــدود پورنوگرافــی از نــوع الفیــه و شــلفیه 
ــده  ــی دی ــل جنس ــش عم ــف و نمای ــرف توصی ــی ص یعن
ــده  ــه میش ــی تهی ــراف و پنهان ــۀ اش ــرای طبق ــود، ب میش
ــیک  ــک در ادب کالس ــعر اروتی ــادر ش ــای ن ــت. نمونهه اس
ــن  ــس و رامی ــی را در وی ــای تن کامه گ ــی و توصیف ه فارس
ــم.  ــر دیگــر می یابی ــد اث ــی و چن ــارف اردبیل ــه ع و فرهادنام
داســتانپردازان آنجــا کــه بــه بــوس و کنــار عشــاق میرســند، 
چنــان در لفــاف و بــا بیــان اســتعاری عمــل میکننــد تــا مگر 
اعتبــار ســخن خــود و عفــت کالم فارســی را از دســت و کف 
ــر  ــا مظه ــقی م ــای عش ــواره در منظومه ه ــد.  زن هم ننهن
عفــت اســت مثــل شــیرین نظامــی. حتــی شــاعری خــوش 
ــام  ــه ن ــای ب ــند در منظومه ــد س ــرزا احم ــام می ــه ن ذوق ب
ــون را در  ــی و مجن ــای شــیرین، لیل ــاه وصــال در حادثه چ
چاهــی قــرار میدهــد تــا نشــان دهــد کــه عشــق آنــان میــل 
ــر  ــا یکدیگ ــت ب ــال عف ــح در کم ــا صب جنســی نیســت و ت

عاشــقانه گفتگــو میکننــد.
ــون دارد. آرام  ــی دگرگ ــان معاصــر، وضع ــا عشــق در رم  ام
ــمس و  ــی »ش ــان تاریخ ــود. در رم ــول میش ــار تح آرام دچ
طغــرا« نوشــتۀ میــرزا محمدباقــر خســروی، موضــوع عشــق 
یــا چندهمســری مطــرح اســت. در ایــن داســتان، زن خــوب 
نمونــۀ ایرانــی بــه ســه زن تقســیم میشــود: دو همســر و یک 
معشــوق کــه درواقــع تمــام آرزوهــا و لذایــذ زندگــی شــمس 
را در خــود جمــع می کنــد. عشــق در رمــان »شــوهر 
آهوخانــم« ترکیبــی اســت از عشــق ســنتی و جدیــد؛ 
عشــقی ســه نفره. داســتان عشــق آهــوی ســنتی اســت بــه 
همســرش؛ امــا شــوهر، عاشــق رقاصــه ای مــدرن می شــود. 
ــران  ــس« از کام ــی در پاری ــتان »عارف ــی داس ــوع اصل موض
انعــکاس  و  و ســکس  از هرچیــز عشــق  بیــش  بهنیــا 
همخوابگــی زنــان و مــردان اســت. راوی داســتان مردیســت 
ــتر  ــه بس ــه ب ــی بیگان ــا زن ــب ب ــه هرش ــد ک ــام مجی ــه ن ب
مــی رود و شــب های خــود را بــا لــذت هم آغوشــی بــا زنــان 
ــان »وردی کــه بره هــا  ــان می رســاند. در رم گوناگــون به پای
ــال  ــی کام ــان جنس ــمی زب ــا قاس ــته  رض ــد«؛ نوش می خوانن
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خودنمایــی میکنــد. راوی داســتان مــردی بــه نــام رضاســت 
کــه تمــام روابــط جنســی پیشــین و زندگــی اش را بــر روی 

ــد.  ــرور می کن ــتان م ــت بیمارس تخ
توصیــف عمدتــاً برهنــه و عریــان و توجــه بــه بــدن و اعضای 
حســاس آن، طــرح احساســات درونــی چــون شــرح تمناهــا، 
توصیــف تــن معشــوق )مــرد، زن(، محرومیت هــای جنســی، 
رابطــۀ آزاد جنســی، عشــقهای مثلثــی، خیانــت و تاثیــر آن 
بــر روابــط زناشــویی، از جملــه دســتمایه های بــارز رمانهــای 
امروزســت. در ادبیــات دوران رضاخانــی کــه نویســندگان از 
ــات  ــن موضوع ــدند، عمدهتری ــع ش ــاع من ــت و اجتم سیاس
داســتانها عشــق و خیانــت بــود. امــا فریبــا وفــی در داســتان 
ــه  »پرنــده مــن« مــردی را ترســیم میکنــد کــه آرزو دارد ب
زن عشــق بــورزد، ارزش او را بدانــد و تنهــا بــه عنــوان زنــی 
ــد.  ــودکان را کن ــتاری ک ــوید و پرس ــزد، بش ــه بپ ــرد ک ننگ
عشــق در ایــن دســته آثــار از حالــت فــردی و عاطفــی بــه 
ــان  ــات زن ــکاس مطالب ــتای انع ــی و در راس ــکل اجتماع ش
ــه  ــا ب ــق ی ــوم عش ــوالت در مفه ــن تح ــرود. ای ــش می پی
ــه   ــر زمان ــۀ جب ــا نتیج ــت ی ــی اس ــای اروپای ــر از رمانه تأثی
ــروش و  ــدف ف ــان و باه ــاز برخــی مخاطب ــه نی ــا پاســخ ب ی
چاپهــای مکــرر کــه داســتان امــروز را خواســته و ناخواســته 
بــه ســویی دیگــر میبــرد. البتــه ایــن تنهــا ماجــرای برخــی 
ــانی  ــی انس ــیاری نگاههای ــت و بس ــروز اس ــتانهای ام داس
ــا  ــذار ت ــان بگ ــن زم ــه ای ــت ک ــق هس ــه عش ــم ب ــر ه دیگ

وقتــی دگــر.
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گایه عاشق بدون دیدار معشوق شیدا می شود
|فریبا منتظرظهور

در ادبیــات کالســیک، عشــق بــا مفاهیمــی چــون 
ــورد  ــی م ــورده و اوی ــک گره خ ــات نی ــی و صف زیبای
عشــق و توجــه خــاص اســت کــه ایــن نــوع خصایــص 
ــوق  ــدار معش ــدون دی ــق ب ــی عاش ــد و گاه را دارا باش
ــا شــنیدن وصــف زیبایــی و صفــات اخالقــی  و تنهــا ب
ــا در  ــیرین. ام ــرو و ش ــل خس ــود مث ــیدا می ش او، ش
ادبیــات معاصــر تــالش شــده از ایــن موضــوع ارزش و 
اهمیــت زدایــی شــود و فردیــت و ویژگی هــای فــردی 
ــاوت  ــود و آن تف ــده می ش ــه  عم ــت ک ــاوت اس و تف

ــق نیســت. ــه منطب ــای جامع ــا معیاره ــاً ب لزوم
روی  دلیــل  معاصــر  ادبیــات  در  به این ترتیــب 
اســت.  غیرملموس تــر  و  رازآلوده تــر  عشــق  دادِن 
ــوز  ــد هن ــر می گوی ــن فیش ــام هل ــه ن ــی ب انسان شناس
ــی  ــود یک ــث می ش ــزی باع ــه چی ــت چ ــوم نیس معل
عاشــق یــک نفــر از بیــن یــک جمــع شــود نــه عاشــق 

ــری.  دیگ
ــو بلندتر/بســیارند  ــد: بســیارند از ت ــرودا می گوی ــو ن پابل

از تــو زالل تر/امــا بانــو تویــی.
در ادبیــات عاشــقانه کالســیک پنــد و انــدرز و نتیجــه 
ــز  ــدار نی ــی هش ــی دارد، و نوع ــت خاص ــی اهمی اخالق
ــق را در  ــر عش ــات معاص ــا در ادبی ــود ام ــی می ش تلق
ــم،  ــدون قضــاوت داری ــز ب ــیاهی نی ــالق و س ــان بات می
ــی. ــان طوط ــا رم ــوته دالن ی ــم س ــال در فیل ــرای مث ب

در ادبیــات معاصــر چــه زمانــی کــه بــه دلیــل ممیــزی 
بــا حــذف نمــود بیرونــی روابــط عاشــقانه و چــه زمانــی 
ــر  ــر و صریح ت ــی عریان ت ــا زبان ــذف و ب ــدون ح ــه ب ک
و  تنانگــی  از  موضــوع  می شــود،  بیــان  جزئیــات 
ــری  ــی ظاه ــر زیبای ــز ب ــان و تمرک ــیء وارگی انس ش
فراتــر رفتــه و واکاوی درونــی بیــش از گذشــته و 

ــرد.  ــرار می گی ــیک مدنظــر ق ادبیــات کالس
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آن بخشــی از ادبیــات معاصــر کــه تأکیــد بــر اروتیســم دارد 
ــن  ــعی دارد مضامی ــه س ــت ک ــی اس ــر ارتجاع ــع تفک درواق
و  بی پــروا  و  امــروزی  زبانــی  بــا  را  ادبیــات کالســیک 
وگرنــه  کنــد  بیــان  روایــی  تکنیک هــای  به کارگیــری 
ــا  ــی ی ــر خودآگاه ــه ب ــر ک ــی معاص ــرو ادب ــان پیش جری
ــا  ــی ب ــد دارد، حت ــی تأکی ــم اجتماع ــا مفاهی ــم ی فمینیس

ــت.  ــور نیس ــک مح ــان، اروتی ــان عری زب
ــی دارد و  ــود عین ــب نم ــیک اغل ــات کالس ــق در ادبی عش
ــه گــوش  ــا باواســطه و پیــام و نامــه ب صدایــش مســتقیم ی
ــال  ــرای مث ــدازد، ب ــال راه می ان ــد و قیل وق ــوق می رس معش
داســتان شــیخ صنعــان را داریــم، امــا در ادبیــات معاصــر بــا 
عشــق خامــوش و ســکوت مواجهیــم، اتفاقــی که فقــط درون 
ــو نشــود و  ــز بازگ ــرد روی می  دهــد و ممکــن اســت هرگ ف
ســکوت بخــش مهمــی از داســتان و عشــق فراینــدی بیشــتر 

ــود.  ــی می ش ذهن
ــد  ــت« )احم ــخن اس ــان در س ــزار زب ــه ه ــی ب و »خاموش

ــاملو( ش
سکوت سرشار از ناگفته هاست )مارگوت بیکل(

ســکوت/یک بار  از  /زیــر حجمــی  /فرومی ریــزم  بی صــدا 
ــران  ــزن )عم ــدا ب ــم/ ص ــام کوچک ــه ن ــرا ب ــت کم/ م دس

ــی( صالح
در ادبیــات کالســیک عشــق بــا مــرگ و زندگــی گــره خورده 
اســت، یــا مــرگ ماننــد لیلــی و مجنــون، شــیرین و فرهــاد یا 
وصــال ماننــد بیــژن و منیــژه، ویــس و رامیــن، زال و رودابــه، 
ــی از زندگــی می شــود  ــا در ادبیــات معاصــر، عشــق جزئ ام
نــه انتخابــی بیــن مــرگ و زندگــی. عاشــق زنــده می مانــد، 
فرامــوش یــا ُمردگــی در زندگــی را تجربــه می کنــد. ماننــد 
ــار  ــی کن ــه در »کول ــا آین ــم هایش« ی ــس در »چش فرنگی

آتــش«.
ادبیــات معاصــر در غیرمــادی و ذهنــی بــودن چنــان پیــش 
ــم  ــم »او« می بینی ــی آن را در فیل ــوع اروپای ــه ن ــی رود ک م
ــه  ــود ک ــری می ش ــق دخت ــی عاش ــا آگاه ــردی ب ــه م ک
ماهیــت مجــازی و خیالــی دارد و تــا نهایــت پیــش مــی رود 

ــوف کــور صــادق هدایــت.  ــا در ب ی
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ــای  ــه دنی ــات معاصــر گاهــی راه عاشــق شــوریده ب در ادبی
ولنــگاری جنســی یــا روابــط بی هــدف و متعــدد می انجامــد. 
کــه در نمونه هــای خارجــی عشــق »ســال های وبــا«ی 
ــروژی« موراکامــی نمونه هــای روشــنی  مارکــز و »جنــگل ن
ــی در  ــت خلل ــرار نیس ــدد ق ــط متع ــه آن رواب ــتند ک هس
عشــق ایجــاد کننــد. در مقابــل در ادبیــات کالســیک عشــق 
بــا نوعــی پرهیــز گــره خــورده و عاشــق تســلیم هوس بــازی 

نمی شــود.
ــری گام  گرچــه ادبیــات معاصــر در بیــان احساســات ژرف ت
برداشــته امــا هنــوز دایــره واژگان مــا بــرای بیــان احساســات 
ــال اگــر نامه هــای عاشــقانه  ــرای مث عمیــق عاجــز اســت. ب
نویســنده های معاصــر بــه معشوقشــان را بخوانیــد بــا انبوهی 
ــب را  ــی زود مخاط ــه خیل ــد ک ــراری مواجهی ــات تک کلم
ــی  ــش متفاوت ــوق خوان ــه  معش ــد. درحالی ک ــته می کن خس
ــین  ــای غالمحس ــد نامه ه ــته. مانن ــات داش ــن کلم از همی

ســاعدی یــا شــاملو یــا ســیمین دانشــور. 
ادبیــات تجــاری معاصــر بــرای از بیــن بــردن مــالل 
داســتان های عاشــقانه بــه اروتیســم متوســل می شــود، 
ادبیــات روشــنفکری بــه مونولــوگ پنــاه می بــرد و به ســختی 
می شــود دیالوگ هایــی بــا عمــِق عشــق نوشــت. در ادبیــات 
کالســیک بــرای زدودن مــالل شــاید از زیبایــی آوایــی متــن 

ســود می جســتند.
ــتخوش  ــان دس ــی به مرورزم ــار ادب ــق در آث ــی عش بازآفرین
ــت  ــیاری، در جه ــاور بس ــه ب ــر ب ــن تغیی ــده و ای ــر ش تغیی
ــه  ــوده، ک ــدن ب ــر ش ــر و غیرمعناگرات ــر و زمینی ت مادی ت
ــات  ــر ادبی ــر آن ب ــی و تأثی ــر شــدن زندگ نتیجــه ی مادی ت
اســت، امــا نبایــد فرامــوش کــرد ادبیــات معناگــرای معاصــر 

ــردازد.   ــری می پ ــدی  و پیچیده ت ــت چندبع ــه معنوی ب
ــق  ــوردن عش ــد خ ــر، پیون ــان فاخ ــه، زب ــگاه کمال طلبان ن
ــر تلقــی کــردن  ــر اخــالق در معنوی ت ــا مــرگ و تأکیــد ب ب
ادبیــات کالســیک بی تأثیــر نیســت ولــی بــه گمانــم ادبیــات 

ــر اســت. ــان غریزی ت ــه لحــاظ مضمــون و زب کالســیک ب
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عشق تبایه است
|عباس کیارسمتی

مــی توانــم بگویــم کــه عشــق ســازنده نیســت.  واقعــاً نیســت دومــاه ســازنده اســت، ولــی بعــدش 
پوســت همــه؛ چــه مــرد چــه زن را مــی کنــد، ولــی قبــول نمــی کننــد  ایــن از چیزهایــی اســت 
کــه کســی تحمــل نمــی کنــد، ولــی مــن مــی گویــم نــوع عشــق حتــی موالنــا بــه شــمس هــم 
اگــر کتــاب غزلیــات شــمس را نســروده بــود، چیــزی نبــود. فقــط ارزشــش ایــن یادداشــت هایــی 
اســت کــه بیــرون اومــده وگرنــه اون روزهــا را اگــر داســتانش را بخوانیــم مــی بینیــم شــاگردانش 
از اقصــی نقــاط  دنیــا مــی کوبیدنــد، مــی اومدنــد و چهــل روز در خلــوت بــا شــمس بــود و در را 
بــاز نمــی کــرد و ســینی غــذا را مــی دادنــد، داخــل مــی خــورد و مــی گذاشــت، بیــرون ذره ای 
احســاس مســئولیت نداشــت. .دومــاه اولــش واقعــاً عالیــه، ولــی بعــدش بــه چــه روزی مــی انــدازد 

آدم را .
) صــدای  دوم : مــا هــم بریــم غــزل بگیــم؟( اگــر شــما غــزل مــی گویــدد بریــن مــن هــم هواتون 
را دارم، ولــی اگــه  پــدر مادرتــون را مــی رنجانیــد. خــط تلفــن را اشــغال مــی کنیــد. دوســتانتان را 

ریزیــد و چیزی هــم ازش از دســت مــی دهیــد. همــه چیــز را بــه هــم می 
در نمی آید و صدای همه در می آید.

ــی از  ــف خوب ــود تعری ــک ب ــرم کوچ ــی پس ــرد نم ــق ک عش
ــه دونــم چــی شــد کــه حــرف از عشــق شــد  ــم مگ ــن گفت م
بــود. گفتــم: یعنــی تــو مــی دونــی عشــق چیــه ۵-۶ســالش 
خیلــی چــی گفــت یعنی دوســت داشــتن بســیار.   دیــدم 
ــزی تعریــف درســتی هســت شــما وازه بســیار  ــر چی ــر ه را س

زیبایــی بگذاریــد تباهــی اســت  هــوش بســیار ضایع  اســت 
ــیار  ــروت بس ــت  ث ــع اس ــیار ضای تطمیعــت بس

ــا  ــزی ب ــچ چی ــه هی ــی کن نم
بســیار خــوب نمــی شــود 

تعــادل هســت کــه همــه 
چیــز را درســت مــی 
کنــد تعــادل هــم داشــته 
گویــی  نمــی  باشــی 
مــی  شــدم.  عاشــق 
ــتن  ــت داش ــی دوس گوی
داشــتن  دوســت  در  و 
ــی  ــه م ــدازه ای دارد ک ان

توانــی کنترلــش کنی .
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انسان ها نداشتز را بیشتر از داشتز یاد گرفته اند
|ژیال محمدشایه

ــرد کــه عشــق وجــود داشــته  ــان شــکل می گی ــی جه زمان
باشــد، عشــق می توانــد نطفــه تولــد هرچیــزی باشــد. 
ــرای  ــید و ب ــته باش ــت داش ــزی را دوس ــما هرچی ــه ش اینک
بــه وجــود آمدنــش تــالش کــرده باشــید. زمانــی کــه تولــد 
ــت و  ــما نیس ــت ش ــزی دس ــر چی ــرد، دیگ ــکل می گی ش
خیلــی از اختیــارات از شــما گرفتــه می شــود، ماننــد تولــد 
ــه  ــد از ب ــا بع ــد ام ــا می آی ــه دنی ــد ب ــد، آن فرزن ــک فرزن ی
دنیــا آمدنــش دیگــر صاحــب اونیســتنید. وقتــی کــه بــاردار 
آن عشــق بودیــد، مالکیــت آن را داشــتید امــا وقتــی تولــد 
ــارج  ــما خ ــت ش ــرد از دس ــکل می گی ــد وش ــدا می کن پی
ــد  ــد مانن ــته باش ــاری داش ــر رفت ــد ه ــود و می توان می ش
داســتان هایی کــه داشــتیم »شــیرین و فرهــاد« و »بیــژن و 
منیــژه« کــه همــه از فــراق گفتنــد و عشــقی شــکل گرفــت 

ــود.  ــیدنی در کار نب در آن رس
ــزی  ــه در شــما چی ــن اســت ک ــه ای ــل ب عشــق شــرقی قائ
ــدا  ــه آن دســت پی ــا هیــچ وقــت ب ــد ام ــدا می کن ــور پی تبل
ــت  ــن و حال ــت نیافت ــت دس ــه در حال ــد و همیش نمی کنی
دوری و نداشــتن باقــی می مانیــد. ایــن بــه دلیــل فرهنگــی 
ــه خاطــر جنگ هــای  اســت کــه در شــرق شــکل گرفــت؛ ب
ــران وجــود داشــت. انســان ها نداشــتن  ــه در ای ــی ک متداول
ــه  ــی ک ــس زمان ــد پ ــه ان ــاد گرفت ــتن ی ــتر از داش را بیش
می خواهیــد از عشــق حــرف بزنیــد دربــاره نداشــتنش 
ــران از  ــی در ای ــتنش. وقت ــا داش ــد ت ــرف می زنی ــتر ح بیش
ــه در  ــد، منظــور عشــق هایی اســت ک عشــق حــرف می زنی
درون شــخص بــه وجــود می آیــد، در بیــرون  ممکــن اســت 
اتفــاق نیافتــد ماننــد شــیرین و فرهــاد و خســرو وشــیرین 
ــد .  ــدا می کن ــال پی ــه انســان ها انتق ــل ب ــه هــزار دلی ــه ب ک
شــکل متفــاوت عشــق در اروپــا وجــود دارد. وقتی آن عشــق 
شــکل می گیــرد شــرع تالش هــای انســان اســت کــه بتوانــد 
بــه بهتریــن شــکل هدایتــش کنــد. در اروپــا وقتــی دو نفــر 
بــه هــم می رســند آن رســیدن شــروع اســت و افــرادی کــه 
بــه هــم می رســند تــالش می کننــد بــه بهتریــن شــکل در 
راســتای اندیشــه های یکدیگــر قــدم بردارنــد و تــازه بعــد از 

رســیدن اســت کــه داســتان عشــق آغــاز می شــود. 
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عشق در آثار ادیب قدیم پررنگتر بود
|زهره دراین

ــار ادبــی  پرواضــح و مســلم اســت کــه فراینــد عشــق در آث
ــر  ــر معاص ــار عص ــر از آث ــر و پرمعنات ــیار پررنگت ــم بس قدی
ــر  ــن ام ــت ای ــن عل ــده م ــه عقی ــت.  ب ــده اس ــر ش جلوه گ
مهــم را می توانیــم بــه پیشــرفت جوامــع در علــم و مکانیــزه 
ــر  ــن عامیانه ت ــا لح ــبت داد. ب ــا نس ــی فراینده ــدن تمام ش
می تــوان گفــت بشــریت امــروزه بــه جــای رشــد در زمینــه 
ــم  ــار ه ــالمت آمیز کن ــتی مس ــور همزیس ــق و همینط عش
ــای  ــه معن ــا ب ــده ایم ی ــک ش ــان های رباتی ــه انس ــل ب تبدی
ــای  ــن آدم ه ــر آدم و در باط ــه ظاه ــان های ب ــر انس جامع ت

آهنیــن. 
طــی ۱00 ســال اخیــر نــه تنهــا پیشــرفت قابــل توجهــی در 
زمینــه عشــق در ادبیــات خــود نداشــتیم، کــه اجمــاال عقــب 
ــر  ــف دارد. اگ ــی تاس ــای بس ــه ج ــتیم ک ــینی هایی داش نش
ــرر  ــای مک ــر، ترجمه ه ــال اخی ــق در ۱00 س ــور عش منظ
کتــب از دیگــر زبان هــا اســت، ایــن تجــارت فــی مــا بیــن 
ناشــران و ســلیقه اقشــار مختلــف جامعــه اســت. مــا زمانــی 
روشــنفکرانه ای  و  فصیــح  ادعــای  از چنیــن  می توانیــم 
ــه  ــق را در جامع ــد عش ــار فراین ــه آث ــیم ک ــوردار باش برخ
ــاب  ــن کت ــد و ای ــاب می خوانن ــردم کت ــم. م ــاهده کنی مش
روی زندگــی آنهــا تاثیــر می گــذارد پــس ایــن تاثیــر 
ــه مشــهود باشــد  ــر جامع ــد ب ــار معاصــر و کالســیک بای آث
ــم.  ــروزی ببینی ــه ام ــوردش را در جامع ــم بازخ و می توانی
اگــر عشــق در آثــار معاصــر پیشــرفت کــرده بــود، قطعــا در 

ــود.  ــا تاثیرگــذار ب ــروز م جوامــع ام
ــت  ــی و ابدی ــی جاودانگ ــی ریشــه ای یعن کالســیک در معن
ــد  بــدون شــک در جامعــه ای کــه حــرف اول را پــول می زن
ــد  ــه زوال و نیســتی می رون ــردم رو ب و از نظــر اقتصــادی م
ــار  ــا آث ــات کالســیک و فرآینــد عشــق و مقایســه آن ب ادبی

کالســیک معنــا و مفهومــی نخواهــد داشــت. 
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در شعر معاصر شاعران نگاه عیین دارند
|محسن محیب

ــر  ــه ایــن معنــی کــه ب یــک تفــاوت ماهــوی وجــود دارد ب
عشــق در عصــر معاصــر )اگــر بتــوان بــه آن معاصــر گفــت(، 
بــا شــعر در عصــر مشــروطه بــه ایــن طــرف یعنــی حــدود 
ــه  ــید. چراک ــارغ کش ــط ف ــوان خ ــش، می ت ــال پی ۱00 س
در شــعر معاصــر شــاعران نــگاه عینــی و تعیــن موجودیــت 
ــاص آن  ــای خ ــاص و ویژگی ه ــخص خ ــاره ش ــد؛ درب دارن
انســان اســت، اگرچــه اســم یــا نــام بــرده نشــود، صحبــت 
ــت  ــی اس ــه تفاوت های ــته گرچ ــات گذش ــد. در ادبی می کنن
ــتاد  ــول اس ــه ق ــت دارد ب ــم، کلی ــی و اع ــور کل ــه ط ــا ب ام
زرینکــوب »الفردیــت« دارد یعنــی شــخصیت و نمــاد 

ــی دارد. ــا تمثیل ــی ی عموم
ــا فرهنــگ یونانــی آشــنا  ــا حــدودی ب از عصــری کــه مــا ت
شــدیم، تعبیــری کــه بعدهــا عشــق افالطونــی نــام گرفــت؛ 
ــد و دو  ــه دو بع ــران آن را ب ــب نظ ــاعران و صاح ــا و ش ادب
ــه  ــوق ب ــه معش ــه ب ــی ک ــد. نگاه ــیم کردن ــمت تقس قس
ــد.  ــی، مجــازی دارن ــا تعبیــر ادب عنــوان موجــود عینــی و ب
درعشــق حــوزه مجــازی، عاشــق و معشــوق وجــود عینــی 
دارنــد یعنــی انســان هایی ماننــد لیلــی و مجنــون، شــیرین و 
فرهــاد، ویــس و رامیــن و نمونه هایــی کــه در منظومه هــای 
غنایــی مــا دیــده می شــود. در اینجــا شــخصی عاشــق فــرد 
ــی بعــد دیگــری در  ــات غنای ــا حــوزه ادبی دیگــر اســت، ام
حــوزه تغــزل و غزلیــات دارد. اوج ایــن غــزل، آثــار ســعدی 
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دربــاره عشــق اســت عشــق زمینــی کــه ابعــاد عرفانــی هــم 
دارد. 

ــق  ــوع عش ــد ن ــه چن ــح داد ک ــار توضی ــه اختص ــوان ب می ت
ــه  ــقانه ک ــای عاش ــام غزل ه ــم، در تم ــه داری ــن زمین در ای
ــود  ــزل خ ــم، غ ــعدی می بینی ــای س ــش را در غزل ه اوج
ــه شــرح  ــی ک ــد. غزل های ــار شــکل نشــان می ده را در چه
ــه معشــوق انــد، عزل هایــی کــه توصیــف معشــوق  عشــق ب
ــد و  ــان می کنن ــل را بی ــادی وص ــه ش ــی ک ــد، غزل های ان
ــد. هــر نوعــی را در  ــاب غــم هجــران ان غزل هایــی کــه بازت
ــت  ــار حال ــن چه ــد از ای ــر بگیری ــی در نظ ــزل فارس کل غ
ــس  ــی جن ــان فارس ــه در زب ــی ک ــت. از آنجای ــارج نیس خ
ــرد و  ــرای م ــت و از »او« ب ــخص نیس ــر مش ــث و مذک مون
زن اســتفاده می شــود، معمــوال بــه عنــوان خواننــده منظــور 
نســبت های  همــه  آن  و  نمی شــوید  متوجــه  را  شــاعر 
ــا  ــد، اساس ــعدی داده ان ــعر س ــه ش ــی ب ــه برخ ــی ک ناروای
نــگاه نــه از ســر دقــت و تعمــغ اســت. بــرای عاشــق تجلــی 
خداونــدی در جوانــان و نوجوانــان خــود را نشــان می دهــد. 
بــه ایــن اعتبــار، بــرای مــا کــه در زبــان ضمیــر مشــخصی 
ــرای مونــث و مذکــر نداریــم، تشــخیص هویتــش ممکــن  ب
نیســت. بــه تعبیــری کــه مشــخص کــردم، مهشــوق فردیــت 
ــت از  ــمبولیک اس ــه س ــک نمون ــو ی ــدارد؛ گ ــخصی ن مش
جلــوه تجلــی خداونــدی بــر زمیــن حتــی اگــر ایــن معشــوق 
مجــازی هــم باشــد او را تــا حــد معشــوق عرفانــی ارتقــا و 

ارتفاعــش می دهنــد. 
ــا  ــر م ــال اخی ــی در ۱00 س ــور کل ــه ط ــه ب ــی ک در حال
وقتــی احمــد شــاملو و فــروغ فرخــزاد از عشــق می گوینــد، 
ــری از  ــت و مظه ــه کلی ــا مشــخص اســت؛ ن معشــوق دقیق
ــرایان  ــر غزل س ــتند دیگ ــن هس ــدی. همچنی ــال خداون جم
معاصرمــا ماننــد هوشــنگ ابتهــاج و نــادر نادپــور ولــو اینکــه 
بکوشــد تــا تمثیلــی بگویــد. یــک تفــاوت ادبیــات کالســیک 
ــدی در زمیــن اســت، در صورتــی کــه  کلیــت جلــوه خداون
در ادبیــات معاصــر یــک فــرد مشــخص اســت کــه عینیــت 

دارد. 
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ابتدا باید بحث معشوق را حل کنمی
|صالح سجادی

ــات کالســیک و  از چنــد جهــت در موضــع عشــق در  ادبی
معاصــر تفــاوت داریــم،  امــا اگــر بخواهیــم عشــق در ادبیات 
معاصــر را بــا عشــق در ادبیــات کالســیک مقایســه کنیــم، 
ابتــدا بایــد بحــث معشــوق را حــل کنیــم. بــه طــور ســنتی 
ــوق  ــوع معش ــود دو ن ــر وج ــور ب ــیک تص ــات کالس در ادبی
بــود کــه یکــی آســمانی و غیرزمینــی اســت کــه در اشــعار 
ــه  ــاعرانی  ک ــری ش ــم و دیگ ــر می خوری ــه آن ب ــی ب عرفان
ــوق  ــه معش ــیم ک ــاله می رس ــن مس ــه ای ــواهد ب از روی ش
آنهــا زمینــی اســت. در هــر دو ایــن نظریــات ســنتی دچــار 
ــود و  ــارف ب ــظ ع ــه حاف ــی در اینک ــتیم و حت ــد هس تردی
معشــوق زمینــی و آســمانی داشــته و اینکــه موالنــا بــه چــه 
ــن  ــوق زمی ــود دارد. در معش ــی وج ــود تردیدهای ــورت ب ص
ــوده  ــرد ب ــا م ــا زن ی ــه آی ــده ک ــه وجــود آم ــد ب ــم تردی ه

اســت.  
ــر شمیســا،   ــات پارســی دکت ــاهدبازی در ادبی ــاب ش در کت
در پایــان بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه معشــوقش بیــش 
از ۷0 درصــد عاشــقانه های ادبیــات فارســی اعــم از زمینــی 
و آســمانی، مــرد بــوده اســت. بــه انــدازه کافــی بــرای ایــن 
مســاله  دلیــل وجــود دارد بــه همیــن دلیــل شــعر عاشــقانه 
ــا اشــعار عاشــقانه کالســیک مقایســه  ــوان ب امــروز را نمی ت
کنیــم زیــر حداقــل در ادبیــات معاصــر شــعر عاشــقانه کــه 
ــر  ــورد نظ ــس م ــدارد. جن ــود ن ــد وج ــرد باش ــوق م معش
ــوان  ــس نمی ت ــت. پ ــف اس ــس مخال ــر جن ــقانه معاص عاش
ــد  اینهــا را در ایــن مجــال مقایســه کــرد چراکــه ابتــدا بای
تکلیــف ادبیــات کالســیک  مشــخص شــود تــا بدانیــم شــعر 
و ادبیــات عاشــقانه بــا شــعرهای امــروزی چــه تفاوتــی دارد. 
ــه در  ــوق ک ــه آن معش ــتیم ک ــردرگمی هس ــار س ــا دچ م
ــا وجــود دارد منظــورش چــه کســی  ــات کالســیک م ادبی
اســت ایــن بایــد مشــخص شــود تــا بتوانیــم آن را در 

ادبیــات معاصــر مقایســه کنیــم.
 گاهــی معشــوق زمینــی، آســمانی، مــرد و زن اســت و در 
خیلــی از مــوارد شــاعر معشــوقی نداشــته و قصــدی بــرای 
نوشــتن شــعر  بــرای معشــوق نداشــته اســت، شــاعر فقــط 
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ــات  ــا ادبی ــات م ــرده،  ادبی ــرداری ک ــر اشــعار نمونه ب از دیگ
تقلیــد اســت و ایــن خیلــی مهــم اســت. 

ــه اســت،  ــا نیمــا شــکل گرفت ــات ت هــر ســبکی کــه در ابی
ــیده  ــول کش ــور متوســط ۳00 تــا ۴00 ســال ط بــه ط
چراکــه شــاعران وادبــا بــه شــدت از یکدیگــر تقلیــد کــرده 
انــد و ســبک بــه وجــود آمــده اســت. شــاعر عراقــی وقتــی 
ــاعران  ــه ش ــتن ب ــل از نوش ــد قب ــعر بنویس ــد ش می خواه
ــا متوجــه شــود کــه چــه   ــگاه می کنــد ت همســبک خــود ن
ــه داشــتن معشــوق نیســت بلکــه  بنویســد پــس نیازمنــد ب
ــش از خــود و شــناخت  ــاعران پی ــه شــناخت ش ــد ب نیازمن
شــعر اســت. شــکل ادبیــات کالســیک مــا بــه ایــن صــورت 
بــود و شــاعر بــرای  شــاعر شــدن حتمــا بایــد می توانســت 
قصیــده، غــزل، رباعــی، بنویســد تــا بتوانــد وارد دربــار شــود.

در ادبیــات معاصــر تکلیــف مشــخص اســت، تاســفی  وجــود 
دارد کــه بــه نظــر مــن عشــق از شــعر حــذف شــده اســت.  
ــا خیــل عظیمــی از شــعرهای روشــنفکری مواجــه   یعنــی ب
هســتیم کــه همــه بــه پوچــی و یــاس می رســند و از طرفــی 
بــا خیــل عظیــم شــاعرانی طــرف هســتیم کــه شــعر آیینــی 
ــیک  ــول کالس ــه اص ــی ب ــند و برخ ــی می نویس ــا اجتماع ی
ــا شــعر  ــی شــعر معاصــر م ــه صــورت کل ــا ب ــد ام ــادار ان وف
ــم  ــق داری ــه از عش ــوری ک ــی تص ــت یعن ــق اس ــدون عش ب
ــه گذشــته  ــری نســبت ب ــا قیمــت کمت در شــعر معاصــر م

اشــغال کــرده اســت. 
قســمتی از شــاعران کــه حــال و هــوای کالســیک در ســر 
دارنــد و بــا اشــعار ســعدی و موالنــا نزدیــک هســتند، هنــوز 
هــم هســتند و اشــعار آنهــا ویژگــی شــاعران کالســیک رابــه 
ــا عاشــقانه ها  ــا در شــعر روشــنفکری م ــدک می کشــد، ام ی
بیشــتر اروتیــک اســت تــا عشــق ســننی و نــاب قدیــم. زیــرا 
اینهــا بیشــتر بــه ســمت شــعر اروتیــک پیــش رفتــه انــد کــه 
ــی تر  ــر و جنس ــر، صریح ت ــر، رک ت ــر عریان ت در دوره معاص

شــده اســت.. 
ــال  ــدودی آن را دنب ــاعران مع ــه ش ــت ک ــم هس ــبکی ه س
می کننــد بــا پیــروی از شــاعران چــپ ماننــد ناظــم 
ــه  ــن ک ــکای التی ــاعران آمری ــان و ش ــال آیه ــت، آتی حکم

ــت. ــی اس ــاختش سیاس ــقانه و س ــش عاش ذات
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ادبیات هم تأثیرگذار است، هم تأثیرپذیر!
|محمدعیل مهمان نوازان

اگــر عشــق اســتعداد یــا خصوصیتــی اســت کــه بــه انســان 
بالــغ تعلــق دارد، پــس اســتعداد عشــق ورزیــدن در زندگــی 
ــار  ــر رفت ــر آن ب ــگ بســتگی دارد و اث ــر فرهن ــراد ه ــه اف ب
ــت  ــد در نظــر گرف ــاوت اســت. بای ــرد متف ــات ف و خصوصی
ســاختمان جامعــه ی هــر تمدن و روحیــه ای که از آن ناشــی 
ــد  ــت می کن ــل هدای ــوی تکام ــه س ــق را ب ــود، عش می ش
ــخص  ــادگی مش ــه س ــی ب ــی بررس ــا کم ــلماً ب ــه. مس ــا ن ی
ــاً  ــه صرف ــد ک ــود دارن ــی وج ــای مختلف ــود صورت ه می ش
ــت  ــد »حکم ــا می فرمای ــه موالن ــا ک ــاط عشــقند. آنج انحط
حــق در قضــا و در قــدر/ کــرد مــا را عاشــقان همدگــر« یــک 
عشــق ابــدی ازلــی مــد نظــر اســت کــه نظیــر آن در انجیــل 
بــا واژه ی یونانــی agape آمــده تــا از phileo )دوســتی( 

و eros )عشــق شــهوانی( متمایــز شــود.

ــر  ــش از ه ــر، بی ــال اخی ــد س ــی ص ــار ادب ــک در آث بی ش
چیــزی، می تــوان عشــق را از ایــن زاویــه مــورد بررســی قــرار 
داد کــه چــون انســان معاصــر بــا خــودش، بــا همنوعانــش و 
بــا طبیعــت بیگانــه شــده اســت، بیــن او و دیگــران یــک نوع 
ارتبــاط کامــاًل ســطحی وجــود دارد. فــرد بــه علــت احســاس 
تنهایــی تحمل ناپذیــر بــه فــرد دیگــری پنــاه می بــرد. 
ــانه ی  ــرانجام در کاش ــی س ــِج تنهای ــه رن ــال ب ــان مبت انس
ــیاری از  ــد و در بس ــود می یاب ــرای خ ــی ب ــق پناهگاه عش
آثــار چنیــن بــه نظــر می رســد کــه دو نفــر علیــه دنیــا بــه 
هــم می پیوندنــد، و ایــن خودخواهــی دونفــره را بــا عشــق و 
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ــد. ــتباه می گیرن ــت اش صمیمی
ــت،  ــذار اس ــه تأثیرگ ــدازه ک ــان ان ــه هم ــات ب ــلماً ادبی مس
تأثیرپذیــر هــم هســت! پویایــی ادبیــات آن را از بــدل 
شــدن بــه مردابــی کــه بســیاری از هنرهــای عهــد باســتان 
در آن غــرق شــده اند، نجــات می دهــد. ادبیــات مــدام 
ــه  ــه ب ــی ک ــگ و تمدن ــر فرهن ــت و از ه ــتان اس در بده بس
پیشــرفت آن کمــک کنــد، تأثیــر می پذیــرد. قطعــاً در 
زمینــه ی عشــق نیــز اســتثنایی وجــود نــدارد. در آثــار ادبــی 
ــدا  ــر را پی ــن تأثی ــای ای ــود ردپ ــی می ش ــر به راحت معاص
ــیده  ــت ویکم رس ــرن بیس ــه ق ــانی ب ــز انس ــاید مغ ــرد. ش ک
ــه عصــر  ــق ب ــان هنــوز متعل ــا قلــب بیشــتر آدمی باشــد، ام

حجــر اســت!
عشق در آثار کهن پارسی هفت چهره دارد: 

ــادار  ــار اســت، بی چون وچراســت، وف ــان اســت، بردب ـ مهرب
ــر  ــه مهم ت ــداکار اســت، باگذشــت اســت، و از هم اســت، ف

راهــی بــه ســوی کمــال اســت.
ــد: »دوســت داشــتن، نفــس کشــیدن  رومــن روالن می گوی
و زندگــی کــردن اســت«، ایــن دیــدگاه زیبــای یــک حکیــم 
ــات  ــره ی حی ــق را جوه ــاًل عش ــه عم ــت ک ــدآوازه اس بلن
در  می تــوان  را  کالم  ایــن  از  دیگــری  نــوع  و  می دانــد 
جملــه ی اریــک فــروم یافــت، آنجــا کــه می گویــد: »عشــق 
یگانــه پاســخ کافــی و عاقالنــه بــه مســئله ی هســتی انســان 
اســت«، امــا آن هفــت چهــره ای کــه در ادب پارســی ذکرش 
ــن  ــه ای ــا دارد ک ــر از این ه ــی فرات ــد، ماهیت ــان آم ــه می ب

ــا تمــام آن را در خــود دارد: بیــت موالن
هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد

که آن ادب نتوان یافتن به مکتب ها
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  عشق تو
 غم را به من آموخت 
ی است  و من روزگار

به زنی محتاجم
 که غمگینم کند  : 

همیشــه این ســطرهای نــزار قبانی را نه همچون شــعری عاشــقانه 
یا در ســتایش زنی، که چون شــعری در ستایش اندوه خوانده ام.

 راوی اندوهگیــن   شــعر انــدوه   در ادامــه ی همیــن ســطرها از 
آغوشــی می نویســد کــه زمانــی بــوده اســت و )حــاال( نیســت، 
ــت ــاج اس ــه محت ــودش و از این ک ــدن وج ــرحه ش از شرحه ش

   به زنی 
 که میان بازوانش

چون گنجشک 
 گریه کنم. 
 به زنی که 

تن پاره هایم را 
 چون شکسته ی بلور 

 گرد آورد  

ــود  ــو  ( ب ــق )  ت ــه عش ــد، از این ک ــدوه دم می زن ــت ان ــاز از اهمی و ب
کــه   بــه شــهرهای اندوهــم بــرد   و بــه مــن فهمانــد کــه 

   اشک 
همان انسان است 

 و انسان بی اندوه

  جز عشقم را نمی پوشم
 |مجتیب گلستاین
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تنها 
 خاطره ای است از انسان  . 

بی ســرانجامی  و  عمــر  بــودن  عبــث  و  گذشــتن  کــه  کنــد  اشــارهمی  بــاز  و 
حرفــش،  آخــر،  دســت  و  بــوده  آموختــه  )  تــو  (  عشــق  همیــن  از  نیــز  را  آرزوهــا 
می بــرد. پایــان  بــه  نخســت  ســطرهای  همــان  تکــرار  بــا  را  آرزویــش  نیــازش، 
ــی  ــزار قبان ــه ن ــرب ب ــدان ع ــر  ، منتق ــقانه های دیگ ــس و عاش ــاب   بلقی ــم کت ــته ی مترج ــه نوش ب
ــاعر  ــی   و   ش ــو سیاس ــاعر هج ــاعر زن  ،   ش ــق  ،   ش ــاعر عش ــد:   ش ــیاری داده ان ــای بس لقب ه
غزل هــای حســی  ؛ امــا در ایــن میــان، از نظــر مــن، انــگار دو لقــب   شــاعر رســوایی   و 
شــاعر   شکســت و ناامیــدی   از باقــی القــاب برازنده تــر اســت بــرای چنین شــاعری. و البته   شــاعر 
ملعــون   کــه شــاعر نفرین شــده ای ابــدی اســت، لعنتــِی همیشــگی اســت و خــوِد لعنــت شــاید. 
ســاده اســت متهم کردن شــاعرانی چون قبانی به سانتیمانتالیســم و رمانتیســم آبکی و امثال این ها. 
و ســاده اســت، و البتــه مـُـد زمانــه ی ماســت، گفتــن این که شــعر عاشــقانه ســطحی و مبتذل اســت.  
ــدوه    ــاعر ان ــرده ام او   ش ــان می ک ــه گم ــی همیش ــعر قبان ــقانه ی ش ــن عاش ــالف لح ــن برخ م
اســت، شــاعِر نداشــتن، حرمــان، جدایــی؛ و همــه ی ایــن رنج هــا را در پــس ایــن لحــن 
پنهــان کــرده تــا همچنــان خطــر کنــد و خــود را رســوا ســازد و فریــاد بزنــد کــه   شــعر 
نمی پوشــم  . را  عشــقم  جــز  کــه   / هســتم  مــردی   / و   مــن  اســت    بــرده  را  آبرویــم   /

شاعر نرسیدن، از دست دادن، فقدان: 
  هیچ زنی 

تن به وصلتم ندارد
 و من به نگارخانه ی مهجور خود

 بازآمده ام تا با تابلوهایم
 خلوت کنم  ، 

ــون  ــت خورده )  چ ــدف  (، شکس ــون ص ــده )  چ ــد، تنهامان ــاد نمی رون ــه از ی ــری ک ــوم تصاوی در هج
ــد. ــدی بده ــه نومی ــن ب ــد ت ــوع  (، و نمی خواه ــاهی مخل پادش

می کــرد؛ عاشــقی  و  می زیســت  دیگــر  روزگاری  در  کاش  ای  کــه  می خــورد  حســرت 
 و   افسوس 

دیر رسیده ایم 
ما گل عشق را می کاویم 

ی  در روزگار
 که عشق را نمی شناسد  ...
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نادر ابراهیمی

من هرگز نخواستم از عشق 
افسانه ای بیافرینم، باور کن!

ــم. ــی کن ــن زندگ ــت داش ــا دوس ــتم ب ــی خواس ــن م م
کودکانه، ساده، روستایی.

مــی  را  هــا  لحظــه  فقــط  داشــن  دوســت  از  مــن 
خواســتم. آن لحظــه کــه تــو را بــه نــام مــی نامیــدم. 
را  آواز  مــن  خوانــدم.  کــه  نبــود  گریســن  بــرای  مــن 
ــتم. ــی خواس ــکوت م ــای س ــه ه ــردن لحظ ــر ک ــرای پ ب

ــم  ــی بیافرین ــق برج ــتم از عش ــی خواس ــز نم ــن هرگ م
مــه آلــود و غمنــاک بــا پنجــره هــای مســدود و تاریــک...

دوست داشن را 
ین جامه کامل عید کودکان می  چون ساده تر

شناختم.
اما تو زیسن در لحظه ها را بیاموز رجعتی دیگر باید،

بــه حریــم مهربانــی گلهای نرم ابریشــم به رنگ روشــن 
غ دریایــی بــه بــاد صبــح کــه بیــدار مــی کنــد. پرهــای مــر

چه نرم، چه مهربان، چه دوست...
و دوست داشن به همنی سادگیست

 به همنی پاکی و به همنی بی آالیشی!
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نادر ابراهیمی و  همسرش فرزانه منصوری
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ی که دل ما بربد نیست در شهر نگار
بختم ار یار شود رختم از این جا بربد

شــارحان و حافظ پژوهــان معاصــر میــان ایــن بیــت حافــظ و بیت ششــم همیــن غزل نوعــی تناقض 
ــوده، پــس  ــرد نب ــگاری کــه دل شــاعر را بب ــچ ن ــد: اگــر در شــهر هی ــد و گفته ان را نشــان داده ان
کــدام نرگــس مســتانه در ایــن بیــت علــم و فضــل چهل ســالۀ او را در مخاطــره قــرار داده اســت:

علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد
ترسم آن نرگس مستانه به یغما بربد

نرگــس  ببــرد صاحــب آن دو  را  نــدارد کــه دل حافــظ  نــگاری در شــهر وجــود  اگــر 
مســتانه )چشــمان مســت( کیســت؟ آیــا حافــظ ســخنی را کــه در بیــت نخســت گفتــه 
اســت؟ افتــاده  تناقض گویــی  بــه  و  کــرده  فرامــوش  غــزل  همــان  ششــم  بیــت  در 
ــدوح و  ــیمای مم ــه س ــرد ک ــه ک ــه توّج ــن نکت ــه ای ــد ب ــض بای ــن تناق ــه ای ــخ دادن ب ــرای پاس ب
از  بــه هــم نزدیکمــی شــود و حافــظ در ســتایش برخــی  معشــوق در شــعر حافــظ گاه 
ممدوحانــش، از قبیــل شــاه شــجاع، حتّــی بــه زیبایــی ظاهــری آنــان نیــز می پــردازد و در 
بــا  مــوارد  قبیــل  ایــن  در  او  کنــد.  تبدیلمــی  به محبــوب    را  صمیمانه ممــدوح    فضایــی 
ــد. ــتفادهمی کن ــدوح اس ــف مم ــر   در توصی ــگار   و دل ب ــی مثل ن ــاعرانه از کلمات ــت ش ظراف

بــه همیــن دلیــل اســت کــه حافــظ در بیــت دوم غــزل کــه، توضیحــی مــی تواندباشــد 
مرتبــط  کــه  و تمنّــا    مثل َکــَرم    کلماتــی  شــهر...  از  در  یعنی نیســت  قبــل،  بیــت  بــرای 
اســت: بــرده  بهــره  اســت،  معشــوقی  و  عاشــق  نــه  و  ممدوحــی،  و  مــادح  عوالــم  بــا 

کو حریفی کِش رسمست که پیش کرمش
ا بربد

ّ
عاشق سوخته دل نام تمن

ــرد، یافــت نشــدن ممدوحــی اســت  ــگاری کــه دل او را بب بنابرایــن مقصــود حافــظ از نبــودن ن

 هست در شهر 
ی که دل ما بربد نگار

| محمد رضا  تریک
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ــود  ــه خ ــدح ب ــرای م ــل او را ب ــاعری مث ــر ش ــد نظ ــد و بتوان ــته باش ــتایش داش ــه ارزش س ک
ــن شــهر  ــد از ای ــی کن ــن ممدوحــی اســت کــه آرزوم ــر نداشــتن چنی ــه خاط ــد. او ب ــب کن جل
ــت  ــِش سرمس ــی ک ــظ حریف ــول حاف ــه ق ــا ب ــی ی ــه ممدوح ــرود ک ــاری ب ــه دی ــد و ب ــوچ کن ک
ــه کــرد! ّــا گفــت و از او طلــب صل ــوان ســخن از تمن ــد کــه پیــش کــرم و بخشــندگی او بت بیاب
قرینۀ دیگر برای تأیید سخن ما این بیت دیگر حافظ است که برعکس این جا از فراوانی حوران 

و زیبارویان در شهر سخن گفته است:
ی ست پر کرشمۀ حوران ز شش جهت شهر

چزییم نیست ورنه خریدار هر شش ام
در چنین شهری، چگونه قابل تصّور است هیچ نگاری، به معنی هیچ معشوقی، دل شاعر 

زیباپرست ما را نبرد؟!
شاعر شیراز در این بیت هم وقتی از دل دار   سخن گفته به قرینۀ شیوۀ َکَرم   مقصودش 

دقیقآ ممدوح محبوب   است؛ نه معشوق:

ی مراد دل ز که جویم چو نیست دل دار
که جلوۀ نظر و شیوۀ کرم دارد

ــه دل او  ــگاری ک ــودن ن ــه از نب ــا ک ــدارد و آن ج ــود ن ــظ وج ــزل حاف ــی در غ ــن تناقض بنابرای
را ببــرد، ســخن گفتــه، از بــاب اســتعاره، مقصــودش یافــت نشــدن ممدوحــی محبــوب و 
شایســته اســت و آن جــا کــه بــه نرگــس مســتانه اشــاره کــرده، مــرادش معشــوق اســت. 
هنــوز هــم مــردم وقتــی ایــن بیــت حافــظ را از بــاب مثــل بــه کار می برنــد و می گوینــد:

 نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد..  
 به مفهومی عام تر از معشوق نظر دارند.تردیدی نداشته باشیم که حافظ کسی نیست که در 

ابیات یک غزل واحد دچار پریشان گویی و تناقض شود.
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 شاملوِی آیدا، آیداِی شاملو!
 
 | اسکندر صالحی

ــا شــاید در نظــر نداشــت و شــاید هــم داشــت کــه  ــای ا. بامــداد اگرچــه اهتمــام داشــت، ام آق
نگاهــی متفــاوت از ســنت شــعر فارســی و اندیشــه و کنــش ســنتی ایرانیــان بــه معشــوق و همســر 
ــی  ــاِز عاطف ــاس و بی نی ــت؛ بی احس ــته می شده س ــزار انگاش ــون اب ــنت چ ــن س دارد. زن در ای
و صرفــاً در خدمــِت هدفــی. ایــن هــدف البتــه دارای مراتبــی اســت و ابــزاری کــه زن بــود، بســته 
بــه خــودش یــا مــرِد مقابلــش در یکــی از ایــن مراتــب تصــور می شــد و قــرار می گرفــت؛ امــا 
ــن  ــا پایین تری ــا خانمــی ب ــزرگ ت ــی مــردی ب ــا اندرون ــاری ی ــوی محتشــِم حرمســراِی درب از بان
ــداوِم نســلی در  ــاً در ت ــد. کــه نهایت ــه حســاب می آمده ان ــزار ب شــأِن اجتماعــی، همــه همــان اب
اوج نقشــی ایفــا کنــد زن و ســهمی داشــته باشــد و نقش هــای دیگــری ازیــن دســت. هنــوز هــم 
ــه زن چنیــن ظنــی می برنــد و چنیــن اش می خواهنــد و چنیــن اســت. و  ــان و مــردان ب اکثــر زن
جامعــۀ ایرانــی امــا در عمــل دارد بــه ســمت زِن دیگــری مــی رود آهسته آهســته. هــم در عمــل 
ــودی  ــمت موج ــه س ــودن ب ــزار ب ــته دارد از اب ــته و پیوس ــر. زن، آهس ــه و تصوی ــم در اندیش و ه
دارای گوشــت و پوســت و خــون، دارای عاطفــه و اراده، مــی رود؛ زن دارد زن می شــود!
ــر  ــه دیگ ــش ب ــل نگاه ــر، مث ــاِن دیگ ــه انس ــاً ب ــی اساس ــان ایران ــه انس ــد ک ــما بفرمایی ــاید ش و ش
ــد او  ــه ببین ــی ک ــت ب ــگاه می کرده اس ــزاری آن ن ــِت اب ــم خاصی ــه چش ــا، ب ــودات ابزاره موج
ویژگی هــا و توانایی هــای دیگــری، و یــا نیازهایــی، هــم دارد تــا آنهــا را بــه حســاب آورد. مثــال 
دهقانــان فرزنــدان بیشــتری می-خواســتند، و پســران بیشــتری، تــا در کار دهقانــی مددکارشــان 
باشــند و مهارت هــا داشــتند در کار کشــیدن از ایــن فرزندان؛ امــا اغلب کمترین مهارتی نداشــتند 
در دیــدن عواطــف و احساســات ایــن فرزنــدان و نیــز به ســختی می توانســتند محبــت خــود را، 
مثــاًل، بــه آنــان نشــان دهنــد. نســل از پــِی نســل. و ایــن نــگاه ماشــینِی ابزارانگارانــه بــود کــه دختــر 
را وســیلۀ خون بــس قــرار مــی داد یــا نقشــی مــی داد در پیونــد یافتــِن دو خانــدان یــا دو طایفــه یــا 
در حفــظ و تــداوم آن. و ایــن بــود کــه ازدواج در ســنت مــا بیشــتر وجــه اجتماعــی، اقتصــادی و 
سیاســی داشــت تــا فــردی و عاطفــی. آری، امــا دور نیفتیــم از بحــث و تفصیــل ندهیــم درآمــد را. 
ــل  ــوۀ تعام ــرور نح ــد، به م ــۀ جدی ــت در جامع ــدن فردی ــل ش ــان و اص ــن انس ــخص یافت ــا تش ب
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انســان ها بــا یکدیگــر نیــز دگرگــون شــد و ایــن دگرگونــی همچنــان تــداوم دارد. حــاال، مثــاًل، 
ــرای  ــی کــه ب ــی در تصمیمات ــاًل حت ــد و مث ــار می کنن ــدان رفت ــا فرزن ــن اســاس ب ــر ای ــن ب والدی
ــد  ــه او می آموزن ــم ب ــد و کم ک ــریک می کنن ــود او را ش ــم خ ــد ه ــود می گیرن ــدان خ فرزن
کــه تشــخص خــود را دریابــد و خــودش باشــد و توانایــی ایــن را داشــته باشــد کــه بــار وجــود 
خــود را خــود بــر دوش بکشــد. حــاال تعامــل انســان بــا انســان اســت از آن حیــث که انســان اســت 
و نــه همچــون ابــزاری در دســتگاه اقتصادی-اجتماعــی خانــواده و خانــدان و نهادهــای بزرگتــر 
ــزار  ــه زن بلکــه اب ــن فقــط زن نیســت کــه ن ــِت اجتماعی-اقتصــادی ســنتی ای ــر. در باف و بزرگت
اســت؛ بلکــه ایــن انســان اســت کــه در ســاختاری عمــودی، و هــر فــردی در حــد مقــام و موقعیت 
خــود بــه صــورت طولــی ابــزار اســت و خــرد خــود را بایــد در چارچــوِب و بــراِی ایفــای نقــش 
خویــش بــه کار انــدازد و نــه غیــر از آن و عمــاًل منقــاد به طــور کلــی! در واقــع، ســاختاِر طبقاتــی 
و سلســله مراتِب بیــش از چنــد هــزار ســالۀ اجتماعــی و اقتصــادی بــه نحــوۀ خــردورزی ایرانیــان 
نیــز شــکل بخشــیده اســت و خــردورزی آنــان را بــه مهارت هــای ابــزاری محــدود ســاخته اســت.
ادامــۀ  نــه  و  ســنتی  نــه  حیــث  ایــن  از  کلــی،  به طــور  تقریبــاً  بامــداد،  ا.  آقــای  شــعر 
ســنت کــه پــژواک عصــر جدیــد اســت. مثــاًل شــاملو بــه فردیــت خــود آگاه اســت:

ُجسنت
یافنت

و آنگاه
به اختیار برگزیدن

و از خویشنِت خویش
بارویی پی افکندن ــ
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او کــه در زندگــی شــخصی دو بــار طعــم طــالق را چشــیده بــود، شــاید در خلــوت خویــش بــه 
زناشــویی ســنتی و نقــد آن اندیشــیده باشــد بارهــا تــا رســیده باشــد بــه ایــن کــه نــه مــرد آن نــوع 
از رابطــه کــه مــرد عصــر جدیــد اســت و چــاره ای نــدارد جــز ایــن کــه مطابــق بــا خــود رابطــۀ 
ــۀ آن روزهــا و ســال های ســخِت ســرگردانی، در ســال ۱۳۳4،  زناشــویی ای بســازد. او در میان
می ســراید: براِی زیســتن دو قلــب الزم اســت/قلبی کــه دوســت بــدارد، قلبــی کــه دوســت اش 
بدارند/قلبــی کــه هدیــه کنــد، قلبــی کــه بپذیرد/قلبــی کــه بگویــد، قلبــی کــه جــواب بگوید/قلبی 
بــرای مــن، قلبــی بــرای انســانی کــه مــن می خواهم/تــا انســان را در کناِر خــود حس کنــم.  ؛ یعنی 
دو نفــر کــه هــم بــه فردیــِت خویــش آگاهنــد و هــم آن را تمــام می زینــد. و در ادامــه می گویــد:

آن سوی ستاره من انسانی می خواهم:
انسانی که مرا بگزیند

انسانی که من او را بگزینم،
انسانی که به دست های من نگاه کند
انسانی که به دست هایش نگاه کنم،

انسانی در کناِر من
تا به دست های انسان ها نگاه کنیم،

انسانی در کنارم، آینه یی در کنارم
تا در او بخندم، تا در او بگریم...

□
خدایان نجاتم نمی دادند

رِد تو نزی
ُ

پیونِد ت
نجاتم نداد

رِد تو
ُ

نه پیونِد ت
نه چشم ها و نه پستان هایت

نه دست هایت
کناِر من قلبت آینه یی نبود

ی نبود... کناِر من قلبت برش

شــاملو می دانــد چــه نمی خواهــد: زنــی کــه خــودش نیســت و نمی توانــد خــودش باشــد، زنــی 
ــد  ــاملو نمی توان ــود. ش ــاب می ش ــد، انتخ ــاب نمی کن ــه انتخ ــت و در نتیج ــزار اس ــت اب ــیء اس ــه ش ک

ــد. ــی باش ــن زن ــر چنی ــد همس نمی خواه
بــرای همیــن، در پایــان آن شــعر می گویــد: آن ســوی ســتاره مــن انســانی می خواهــم  ؛ یعنــی: 
ــن  ــرای همی ــه اســت. ب ــود نیافت ــۀ خ ــن و زمان ــته در زمی ــه گش ــر چ ــواه را ه زن و زندگــی دلخ
ــا آیــدا  تالقــی می کنــد کــه همســایۀ آنهاســت، می گویــد: وقتــی به طــور اتفاقــی چشــمش ب
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آفتاب را در فراسوهای افق پنداشته بودم.
ی نبود به جز عزیمت نابه هنگام ام گریز

چننی انگاشته بودم. 
آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود.

ــردای  ــردا، ف ــن ف ــت  . ای ــری س ــردا/روز دیگ ــه ف ــراید که: ک ــه می س ــه، پیروزمندان و در ادام
ــردای فرهنگــی و اجتماعــی اســت. روِز دیگــری نیســت؛ روزگاِر دیگــری  تقویمــی نیســت؛ ف
اســت. او بــا آیــدا اســت کــه در می یابــد ایــن زن ســاکِن همــان فرداســت. او بــه شــاملو نشــان 
می دهــد کــه الزم نیســت بمیــرد تــا از دســت روز و روزگار خــود خــالص شــود کــه از قضــا 
ــه کــه  ــا در نیافت ــو شــده اســت. شــاعر گوی ــا او ن روزگار دیگــر شــده اســت، روزگار همــراه ب
دیگرشــدن و دیگربــودن او اتفاقــا محصــول همیــن دیگرشــدن و نوشــدِن روزگار اســت؛ پــس 
اگــر می گشــت حتمــا می دیــد کــه دیگرشــدگان و نوشــدگاِن دیگــری هــم هســتند کــه شــاعر 
می بایســت بــه جــای اندیشــیدن بــه مــرگ و بــه جــای گریختــن از زندگــی به گشــتن در پــی این 
نوشــدگان می کوشــید. شــاملو امــا نکوشــیده بــود و اتفاقــی بــا یکــی از ســاکنان ایــن فــردا، ایــن 
جهــان جدیــد، آشــنا  شــد و صرفــاً ویژگی هــای ظاهری -طبیعی اشــان آنــان را بــه هــم راه  بــرد.
ــد  ــه می کن ــه ارائ ــه جامع ــود ب ــب از خ ــری نامناس ــب تصوی ــی نامناس ــه در موقعیت ــاملو ک ش
را  آن  گیالنــی،  ســمیعی  احمــد  همچــون  قدیــم،  جهــان  از  مردمانــی  کــه  آنجــا  تــا 
نمی پســندند. و بــا آیــدا اســت کــه بــه جهانــی بیــرون از جهــاِن ایــن ســاکناِن محتــرم 
دیــروز، بــه فــردا، بــه جهــان نــو، قــدم می گــذارد؛ جهانــی کــه دور از دیــدرس ایشــان 
ــد.  ــروز از او بینجام ــن ســاکناِن دی ــر ای ــر تصوی ــه تغیی ــن کــه ب ــه ای اســت و منجــر نمی شــود ب
شــاملو در یکــی از معروفتریــن و نخســتین عاشــقانه هایش خطــاب بــه آیــدا می گویــد:

لبانت
به ظرافِت شعر

یِن بوسه ها را به رشمی چنان مبدلمی کند شهوانی تر
که جانداِر غارنشنی از آن سود می جوید

تا به صورِت انسان درآید.

کدام شاعر قبل از شاملو به چنین بوسه ای از عصر غارنشینی، یعنی از همان سرآغاِز پیداِی این 
جامعۀ سنتی که انسان ها را نه انسان بلکه ابزار می انگارد، به عصری می رسد که انسان انسان   

باشد؟

در همنی شعر می آید:
که شب را تحمل کرده ام
بی آنکه به انتظاِر صبح

مسلح بوده باشم،
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و بکارتی رسبلند را
از روسبی خانه های دادوستد

رسبه ُمهر بازآورده ام.

ــرک  ــت ت ــک، اس ــوم، تاری ــرای او نامفه ــه ب ــنتی ای را ک ــۀ س ــی جامع ــب را، یعن ــاعر ش ش
ــر  ــه نظ ــه ب ــه ای ک ــت. جامع ــده اس ــو، ش ــۀ ن ــاِز جامع ــح، آغ ــاِز صب ــح، آغ ــرده و وارد صب ک
ــت. ــان اس ــت، انس ــا زن، زن اس ــود. اینج ــتد ش ــه داد و س ــت ک ــزاری نیس ــاعر در آن زن اب ش
ــکل  ــن ش ــنتی را در فروتری ــۀ س ــویی در جامع ــۀ زناش ــه، رابط ــدی و مبالغ ــِت تن ــا نهای ــاعر ب ش
و  تنــد  آن قــدر  تصویــر  ایــن  دادوســتد  .)و  می کشد: روســبی خانه های  تصویــر  بــه  آن 
بی رحمانــه اســت کــه تفســیرش عــرق شــرم بــر پیشــانی نویســنده و خواننــده می نشــاند 
و ببخشــید!( شــاعر می گویــد کــه بیــرون از ســاختار ســنتی و قواعــد و قراردادهــای آن 
ــاک نــو نشــده و از  ــز پ ــه ذهــن او نی ــن ک ــت. )گــو ای ــرده اس ــاد ک رابطــه ای جدیــد ایج
ــازآورده ام  ؛ یعنــی ایــن مــِن مــرد اســت کــه فعــال  دیــروز نبریــده ایــن اســت کــه می گوید: ب
ــاب  ــت و انتخ ــزار اس ــه اب ــت ک ــنتی ای اس ــۀ س ــان زن در جامع ــان هم ــوق همچن ــت و معش اس
ــطۀ  ــه واس ــردا ب ــروز و ف ــت. دی ــی اس ــن طبیع ــود. و ای ــه می ش ــت گرفت ــه غنیم ــا ب ــود ی می-ش
روزی در میان-اشــان همســایه اند کــه ترکیبــی از هــر دوی آنهاســت و رنــگ و بویــی 
از هــر دو دارد. و هیــچ نــوی چنــدان خالــص نیســت کــه اثــری از کهنــه در آن نباشــد!(

و در پایان بندی شعر:
حضورت بهشتی ست

که گریِز از جهنم را توجیهمی کند،
دریایی که مرا در خود غرقمی کند

تا از همه گناهان و دروغ
شسته شوم

ــاال  ــتی دارد و ح ــی بهش ــد احساس ــود می بین ــس خ ــه آن را از جن ــی ک ــاعر در محیط ــه ش ک
نیازمنــد نقــاب دروغ نیســت تــا خــود را بــا محیطــی نامتناســب همرنــگ و همانــگ نشــان دهــد. 
ــد  ــه بمان ــان ک ــر زم ــا ه ــت و ت ــا آیداس ــی ب ــد از همراه ــاملوی بع ــعرهای ش ــون ش ــن کان و ای
ــرم  ــتاِد محت ــه آن اس ــی ک ــبِب علل ــه س ــه ب ــبب و ن ــن س ــد و بدی ــد مان ــگاه خواه ــن ن ــه ای ب
بــر می شــمارد؛که صورت اندیشــِی چندیــن  صورت اندیــش خراســانِی دانشــگاه تهــران 
اقبــال  راِز  دریافتــِن  از  مــی دارد  بــازش  ایــن  و  دارد  او  ادبــی  تبــار  در  ریشــه  قرنــه اش 
ــه- ــه توطئه نگران ــت ک ــار اس ــاملو و او ناچ ــپهری و ش ــال س ــعر امث ــه ش ــو ب ــر ن ــاِن عص مردم
ــتر. ــه بیش ــد و ن ــری دارن ــدت اث ــه در کوتاه م ــد ک ــی باش ــل بی ربط ــی عل ــانه در پ توطئه اندیش
ســپهری را مــردِم جهــان نــو اگــر می خواننــد بــه علــِت پشــتیانی دســتگاه های رســانه ای 
رســمی نیســت کــه اگــر چنیــن بــود بایــد اســتاد او مشــفِق محتــرِم کاشــانی را بیشــتر 
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تــداوم خوانده شــدن کســی  بــه  می خواســتند می خواندنــد و ســردبیری رســانه ها اگــر 
ــتند  ــت می شکس ــر و دس ــانی س ــور کوش ــال منص ــرای امث ــردم ب ــد م ــرد االن بای ــک می ک کم
ــد. ــا نفــوذ داشــتند و دارن کــه بعــد از شــاملو در همــۀ رســانه های برخــی جریان هــا حضــور ی

شــاملو، ســردبیر، سیاســتمدار، ادیــب، مــورخ ادبــی، مردم شــناس، گردآورنــده، مترجــم 
و خیلــی چیزهــای دیگــر بــود و جــز در ســردبیری در بقیــۀ کارهــا درجه چنــد. او حتــی 
ــین  ــم س ــین هفت ــتر، اما س ــه بیش ــت و ن ــوب اس ــبتاً خ ــاعری نس ــم ش ــبانه هایش ه ــل از ش قب
ســرخی اســت حســرتا کــه مــرا ازیــن ســفرۀ ســنت ســروری نیســت   فقــط از زینده-ســرایندۀ 
سرشــاِر آن شــبانه ها بــر می آیــد کــه تصویــری از انســان نــو در جهــاِن نوپدیــد اســت. 
ــذرد! ــانی نمی-گ ــبک خراس ــِب س ــی در قال ــر زبان اندیش ــان از معب ــن جه ــدن ای ــه دی ــو ک گ

آن که می ماند شاملوی این دست شعرهاست:

َیِله
  بر ناُزکای چمن

                   رها شده باشی

نکای شوِخ چشمه یی،
ُ

پا در خ
و زنجره

یِن صدایش را ببافد. زنجریه ی بلور
در تجّرِد شب

واپسنی وحشِت جانت
                          ناآگاهی از رسنوشِت ستاره باشد

غِم سنگینت
ی......               تلخی ساقه ی علفی که به دندان می فرش

یا:
 ای کاش آب بودم

گر می شد آن باشی که خود می خواهی. 
آدمی بودن

             حرستا!
                      مشکلی ست در مرِز ناممکن. نمی بینی؟

ــل و بعــدش! ــر قب ــش و برخــی شــعرهای دفات ــم در آت ــر ابراهی ــاِک دفت و همــۀ شــعرهای هولن
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ــه  ــل ب ــراي تحصی ــوهرش ب ــش ش ــال پی ــد س ــدود ص ــه ح ــي ک ــقانه  زن جوان ــه عاش | نام
زنانــه  و  لحــن صمیمــی  از  برگرفتــه  نامــه  ترکیبــات  و  اســت.اصطالحات  رفتــه  خــارج 
ــم  ــن دره ــه اســت وهمی ــم آمیخت ــر قاجــاری در ه ــوع نث ــا ن ــازار اســت کــه ب ــردم کوچــه ب م
آمیختگــی نثــر و صمیمیــت لحــن و نیــش و کنایــه هــا و قربــان صدقــه رفتــن هــای پریدخــت 
آن را متمایــز کــرده اســت.. ایــن نامــه در کتابخانــه وزیــري یــزد نگهــداري مــي شــود.

بسم املعّطٌر الحبیب
کاغذتــان  تــا  شــدم  زنــده  و  مُــردم  کــه  مــن  جانــم،  بــه  دردت  گــردم،  تصدقــت 
و  خانــه  کاِر  را  جماعــت  زن  شــده،  مصیبتــی  هــم  الکــردار  فــراِق  ایــن  برســد، 
مــی  فــراق  و  همدمــی  بــی  همیــن  نُکشــد،  بگــذار  و  وردار  و  روب  و  ُرفــت  و  طبــخ 
پــاره شــد.  انــار  دلمــان  بودیــد، در  بــه حبــس گرفتــار  بودیــد  فرمــوده  مرقــوم  ُکشــد. 

پریُدخــت تــو را بمیــرد کــه َمــردش اســیر امنیــه چیهــا بــوده و او بــی خبــر، در اتــاق شــانه نقــره 
بــه زلــف مــی کشــیده! حــّی الیمــوت بــه ســر شــاهد اســت کــه حــال و احــوال دل مــا هــم کــم 
از غرفــه حبــس شــما نبــوده اســت. اوضــاع مملکــت خــوب نیســت؛ کوچــه بــه کوچــه مشــروطه 
چــی چنــان نارنــج هایــی چــروک و از شــاخه جــدا بر اشــجار و الــوار در شــهر آویزاننــد و جواب 
آزادیخواهــی، داغ و درفــش اســت و تبعیــد و چــوب و فلــک! دلمــان ایــن روزها به همین شیشــه 
عطــری خــوش اســت کــه از فرنــگ مرســول داشــته ایــد و شــب بــه شــب بــر گیــس مــی مالیــم!

َسّیدمحمودجان
مادیــان یاغــی و طغیانگــری شــده ام کــه نــه شــالق و تــوپ و تشــر آقاجــان مــان رام 
مــان مــی کنــد و نــه قنــد و نــوازش بیگــم باجــی. عــرق همــه را درآورده ام و رکاب 

 دِل بی صاحاب
زود نخ  کش می شود
 | سمیرا عبایس
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نمــی دهــم، بمانــد کــه عــرق خــودم هــم درآمده.مــی دانیــد َســیّدجان،  زن جماعــت 
باشــد. داشــته  صاحــب  باشــد،  قُــرص  جــا  یــک  بــه  بایــد  دلــش  شــد،  کــه  بلوغاتــی 
دِل بــی صاحــاب، زود نخکــش مــی شــود، چــروک مــی شــود، بــوی نــا مــی گیــرد، بید مــی زند. 
دْل ابریشــم اســت. نــه دســت و دلــم بــه دارچین نویســی روی حلــوا و ُشــله زرد می رود، نه شــوق 
َوســمه و ســرخاب و ســفیدآب داریــم. دیــروِز روز بیگــم باجــی، ابروهایمــان را گفــت پاچــه بـُـز. 
حــق هــم دارد، وقتــی آن کــه بایــد باشــد و نیســت، چــه فــرق دارد، پاچــه بـُـز بــاالی چشــممان 
باشــد یــا ُدم مــوش و قیطــاِن زر. بــه قــول آقاجانمــان، دیــده را فایــده آن اســت کــه دلبــر بینــد. 
شــما کــه نیســتید و خمــره ســکنجبین قزوینــی کــه بــاب میلتــان بــود بمانــد در زیرزمیــن مطبــخ و 
زهرمــاری نشــود کار خداســت. چلـّـه هــا بــر او گذشــته، بــر دل مــا نیــز. عمــرم روی عمرتــان .

آقا َسّید
بــه جّدتــان کــه قصــد جســارت و ُغــر زدن نــدارم، ولــی بــه واهلّل بــس اســت، بــه گمانــم آن قدری 
در فالکوتــه طــب پاریــس طبابــت آموختــه ایــد کــه بــه عــالج بیمــاری فــراق حاذق شــده باشــید، 
بــس کنیــد. بــه یــزد مراجعــت فرماییــد و بــه داد دل مــا برســید، تیمــارش کنیــد و بعــد دوبــاره 
ــاد و شیشــه عطــری  ــر افت ــی تأخی ــود کــه مّدت ــن مراســالت ب ــا همی ــد. دلخوشــُکنِک م برگردی
کــه رو بــه اتمــام اســت. زن را کــه مــی گوینــد ناقــص العقــل اســت، درســت هــم هســت؛ عقــل 
داشــتیم کــه پیرهنتــان را روی بالــش نمــی کشــیدیم و گــره از زلــف واکنیــم و بــر آن بُخســبیم. 
ّــم و اَکمــل اســت، شــما کــه فرنــگ دیــده ایــد و درس  شــما کــه َمردیــد، شــما کــه عقلتــان اَت
طبابــت خوانــده ایــد، مرســوله مرقــوم داریــد و بفرماییــد ایــن ضعیفــه ناقــص العقــل چــه کنــد؟

  
تصّدقت پریُدخت
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عشــق  متفــاوت  گونــه   ۱۵ کــه  شــوید  متعجــب  نکتــه  ایــن  دانســتن  از  اســت  ممکــن   
،کودکانه،مــا شرط،مشــروط  دارد:شیدایی،رویایی،پرشور،دوســتانه،بدون  وجــود 
پرستی،عشــق  وطــن  یــا  وطــن  بــه  درانه،پدرانه،خودشیفتگی،معنوی،دلبرانه،عشــق 
برادرانه،عشــق بــا دوام و بــه عنــوان پــاداش بایــد  از عشــق بــه زندگــی  غافــل نشــویم.
عشــق،قدرتمند ترین احساســی اســت که بشــر مــی تواند تجربه کنــد و همچنان عــده اندکی قادر 
هســتند آنــرا تعریــف کــرده یــا ماهیــت آنــرا درک کنند.امــا اگــر بخوبــی راجع بــه آن فکــر کنید 
تعجــب آور نخواهــد بــود اگر بدانید چگونه واژه   عشق  پاســخگوی تمام احساســات خواهد بود.

مــا موقعیــت هــای گوناگــون را بــه گونــه هــای متفــاوت احســاس مــی کنیــم و مــا و 
دیگران)هنــگام برخــورداری از ســطح یکســان از احساســات(از واژه ای مشــابه بــرای بیــان طیفــی 
از شــرایط و ارتباطــات بهــره مــی بریــم.در واقع،برخــی عقیــده دارنــد در صورتــی کــه از یــک 
ــان  ــا بی ــه ت ــل گرفت ــای گوناگــون ،از اتومبی ــده ه ــه پدی ــان احساســاتمان نســبت ب ــرای بی واژه ب
ــردد.  ــی گ ــن واژه م ــدن از ارزش ای ــته ش ــث کاس ــره بریم،باع ــکالت  به ــوردن ش ــذت از خ ل
ــی  ــا در جســتجوی اطالعات ــی کــه م ــه آن در جای ــزام ب ــا و الت ــورد روی ــن اســت در م و همچنی
راجــع بــه ماهیــت عشــق هســتیم کــه در ایــن صــورت بــا دریایــی از مطالــب مربــوط 
بــه عشــق رویایــی ،ازدواج،احساســات پــر شــور و دل شکســتگی مواجــه خواهیــم شــد.

البته یک نکته آشکار است و آن اینکه ما هرگز از جستجو برای عشق یا تالش برای شکل 
گیری آن خسته نمی شویم.

کــه  اســت  هایــی  چالــش  از  پیشــگیری  و  مقابلــه  و  موانــع  بــر  غلبــه  واقــع  در  عشــق 
امــا  ســاده   تلفظــی  از  کــه  اســت  کوتــاه  واژه  یــک  عشــق   . هســتیم  مواجــه  آنهــا  بــا 
اســت. ممکــن  غیــر  آن  بــدون  زندگــی  و  بــوده  برخــوردار  دشــوار  تعریفــی 

ماهیت عشق
Marquita Herald
مارکویت هرالد
ترجمه:حمید رضا نجفی
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عشق، پویاست
عشق ،جاریست
عشق، نور است 

عشق ،برنده  است
عشق، قدرت است

عشق، باال رونده است
عشق ،داع است مثل آتش

عشق، میل است و آرزوست

عشق، پایدار است
عشق ،بخشنده است

عشق ،زندگیست
عشق،همسر توست

عشق ،باال برنده است
عشق ، ستایشگر است

عشق،خنک است
عشق ، فریب نیست

عشق ، صداست
عشق ، التیام تمام دردهاست

عشق ، فریاد است
عشق ، تنها انتخاب ماست

عشق ،صلح است

عشق ،همه چیز را ساده می گیرد
عشق، محصول معنویت است

عشق ،آفریننده ملتی دیگر است.
عشق ، تقویت کننده فکر است.

عشق،انکار نمی شناسد
عشق،برترین بخشش هاست
عشق ، با خشم بیگانه است

عشق نیرومند تر از ترس است
عشق ، نزدیک است

عشق ثروت است

عشق ، سالمتی است
عشق ، شادی می اورد

عشق ، شناخت است
عشق ،پایداری است

عشق ، مدافع است.
عشق، متظاهر نیست

عشق، خسارت بار نیست
عشق ، آفریننده است.

عشق چیست؟
Sotirios Skoufis
سوتیریوس اسکوفیس
)شاعر معاصر از جمهوری چک(
ترجمه :حمید رضا نجفی
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شــدن  تبدیــل  شــرف  در  کــه  می دانســت 
ــض  ــه مح ــود. ب ــور ب ــاًل منف ــخصی کام ــه ش ب
ــاز می کــرد کالم زشــتی  ــش را ب این کــه دهان
بــه زبــان مــی آورد، و هرکــس در نزدیکــی اش 
کمتــراز قبــل دوســتش می داشــت. چــه افــراد 
غریبــه و چــه افرادی که دوستشــان می داشــت، 
یــا کســانی کــه خیلــی کــم می شــناخت و بــه 
ــر  ــی اگ ــت. حت ــد داش ــا امی ــا آن ه ــتی ب دوس
حرفــی نمــی زد؛ یــا کاری را بــا قطعیــت انجــام 
ــا  ــا ب ــرد و ی ــات می ک ــراز احساس ــی داد؛ اب م
صــدای آرام عکس العملــی از خــود نشــان 
مــی داد؛ همیشــه نچســب بــه نظــر می آمــد  جــز 
در مــواردی انگشت شــمار، کــه تــالش اش بــر 
ایــن بــود تــا در چهــار ثانیــه ی بعــدی دوســت 
داشــتنی بــه نظربیایــد )بیــش از آن محــال 
بــود( و گهــگاه نتیجــه مــی داد، امــا نــه همیشــه.  
باشــد؟  محبوب تــر  نبــود  قــادر  چــرا 
لذتــی  دنیــا  از  دیگــر  بــود؟  چــه  مشــکل 
نمی بــرد؟ دنیــا از او روی برگردانــده بــود؟ 
)شــاید،  بــود؟  شــده  بدتــری  جــای  دنیــا 
شــاید هــم نــه. یــا شــاید بــه نوعــی، امــا 
آن طــوری نبــود کــه باعــث شــود دنیــا را 
ــت  ــودش را دوس ــد.( خ ــته باش ــت نداش دوس
دوســت  کــه  البتــه  )خــب،  نمی داشــت؟ 
نبــود.(   جدیــدی  اتفــاق  امــا  نمی داشــت، 

Likable  محبوب

 | نوشته: دب ُالیز آنفرث

by Deb Olin Unferth

 ترجمه: بهار محمدی پارسا |

 She could see she was becoming a
 thoroughly unlikable person. Each
 time she opened her mouth she
 said something ugly, and whoever
 was nearby liked her a little less.
 These could be strangers, these
 could be people she loved, or
 people she knew only slightly
 whom she had hoped would
 one day be her friends. Even if
 she didn't say anything, even if
 all she did is seemed a certain
 way, have a look on her face, or
 make a soft sound of reaction,
 it was always unlikable—except
 in the few cases that she fixed
 herself on being likable for the
 next four seconds (more than that
 was impossible) and sometimes
 that worked, but not always
 Why couldn't she be more   
 likable? What was the problem?
 Did she just not enjoy the world
 anymore? Had the world gotten
 away from her? Had the world
 gotten worse? (Maybe, probably
 not. Or probably in some ways but
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یــا حقیقتــاً گــذر عمــر ســبب شــده اســت 
تــا کم تــر محبــوب باشــد؟ یعنــی احتمــاالً 
ــی داده  ــام م ــه انج ــه همیش ــان کاری را ک هم
را انجــام می دهــد، امــا حــاال کــه چهــل و 
یــک ســال اش اســت و نــه بیســت ســال، 
باعــث شــده تــا محبــوب نباشــد؟ بــه ایــن 
ــه کاری را  ــاله ای ک ــل س ــه زن چه ــت ک عل
انجــام می دهــد، از زن بیســت ســاله ای کــه 
نچســب تر  می دهــد،  انجــام  را  کار  همــان 
ــت؟  ــوع اس ــن موض ــه ای ــا متوج ــت؟  آی اس
ــت  ــده اس ــب تر ش ــاً نچس ــه طبیعت ــد ک می دان
ــودش  ــرش، خ ــت در براب ــای مقاوم ــه ج و ب
ــاد ســرد؟  ــه یــک ب ــه آن ســپرده اســت، ب را ب
شــاید )احتمــاالً( پیــش از ایــن در برابــرش 
مقاومــت می کــرده اســت، امــا اکنــون متوجــه 
بیهوده گــی اش شــده اســت، هــرروز صبــح بــه 
محــض بــاز کــردن دهــان اش، نچســب اســت، 
بــه قــدری زیــاد، هرشــب قبــل از خــواب هــم 
ــر  ــع ه ــن وض ــد، و ای ــر می آی ــه نظ ــب ب نچس
روز ادامــه پیدامــی کنــد؛ بــا گذشــت هــر 
ــک  ــه ی ــا این ک ــود ت ــب ترمی ش ــاعت نچس س
ــه شــکل  روز صبــح بســیار منفورمــی شــود، ب
تحمل ناپذیــری منفــور، تــا این کــه او را در 
ــد.  ــش  کنن ــا رهای ــد و همان ج ــی بیاندازن چاه

 not in the ways that were making
 her not like it). Did she not like
 herself? (Well, of course she didn't,
 (.but there was nothing new in that
 Or had she become less likable  
 simply by growing older—so that
 she might be doing the same thing
 she always did, but because she
 was now forty-one, not twenty, it
 had become unlikable because
 any woman doing something at
 forty-one is more unlikable than
 a woman doing it at twenty? And
 does she sense this? Does she
 know she is intrinsically less likable
 and instead of resisting, does she
 lean into it, as into a cold wind?
 Maybe (likely) she used to resist,
 but now she sees the futility, so
 each morning when she opens her
 mouth she is unlikable, proudly so,
 and each evening before sleep she
 is unlikable, and each day it goes on
 this way, she getting more unlikable
 by the hour, until one morning she
 will be so unlikable, inconveniently
 unlikable, that she will have to be
shoved into a hole and left there
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بارانکی نرم، در خزانی دوردست
و گنجشک ها کبود کبود

و زمین سراسر جشن.
مگو که ابری هستم، در فرودگاه

چرا که من از سرزمیِن خویش
که از پنجرۀ قطار سقوط کرده است

خواهاِن چیزی نیستم
جز دستمال مادرم

و ابزارهای مرگی جدید.

بارانکی نرم در خزانی غریب
و پنجره ها سپید سپید

و خورشید در آستاِن غروب
و من پرتقالی پوست کنده.

پس از چیست که از جسِد من 
می گریزی

و من از سرزمین دشنه ها و هزاردستان ها 
خواهان چیزی نیستم

جز دستمال مادرم
و ابزارهای مرگی جدید.

بارانکی نرم، در خزانی محزون
و میعادها سبز سبز

و خورشیدی از ِگل
مگو که تو را دیدم در قتلگاهِ یاسمین

آه ای فروشندۀ مرگ و آسپرین
رخسارۀ من شبی بود

و مرگم جنین.
و من خواهان چیزی نیستم

از سرزمینی که لهجۀ غایبان را فراموش 
کرده است

جز دستماِل مادرم
و ابزارهای مرگی جدید.

بارانکی نرم در خزانی دوردست
و أسباب موت جدید. 

و گنجشک ها کبود کبود
و زمین سراسر جشن

گنجشک ها در پرواز به سوی زورگاراِن 
بی بازگشت.

می خواهی وطنم را بشناسی؟
وطِن من لذتی است در زنجیر

بوسه ام با پُست فرستاده شده است
و من از سرزمینم که مرا ذبح کرده است

خواهان چیزی نیستم
جز دستمال مادرم

 بارانکی نرم 
در خزانی دوردست
محمود درویش
ترجمه به فاریس :  از کتاب شعر معاصر عرب
|محمدرضا شفیعی کدکین
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و ابزارهای مرگی جدید.
مطر ناعم في خریف بعید

َمَطٌر ناعٌم في خریف بعید
والعصافیر زرقاُء .. زرقاُء

واألرُض عید.
التقولي أنا غیمۀ في المطار

فأنا ال أرید
من بالدي التي سقطت من زجاج القطار

غیر مندیل أُمي
و أسباب موت جدید.

مطر ناعم في خریف غریب
والشبابیک بیضاُء .. بیضاُء
والشمُس بیّارۀ في المغیب

و أنا برتقاٌل سلیب،
فلماذا تفّرین من َجَسدي

و أنا ال أُرید
من بالدالسکاکین والعندلیل

غیر مندیل أُمي
و أسباب موت جدید.

مطر ناعم في خریف حزین
والمواعید خضراُء.. خضراُء

والشمُس طین
ال تقولي رأیناک في مصرع الیاسمین

آه، بائعَۀ الموت واالسبرین
کان، وجهي مساء

و موتي َجنین.
و أنا الأُرید

من بالدي التي نسیت لهجۀ الغائبین
غیر مندیل أُمي

و أسباب موت جدید.

مطر ناعم في خریف بعید
والعصافیر زرقاء..زرقاء

واألرُض  عید.
والعصافیر طارت إلی زمن ال یعود

و تریدین أن تعرفي وطني؟
والذي بیننا؟

وطني لّذۀ في القیود
قُبلتي أرسلت في البرید

و أنا ال أُرید
من بالدي التي َذبََحتني

غیر مندیل أُمي
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سروان روی تخته سنگ نشست.با دستمال عرق پیشانیش را پاک کرد. گفت:   چه جهنمیه 
اینجا. یه ذرم باد نمیاد.   

سرباز گفت:  این جا همینجوره.داغه.می گن آتیش درخت گیسوه  
سروان گفت:   آخه کدوم خری میاد اینجا شنا کنه  

سرباز گفت:  مردای غریب قربان   بعد از پارچ پالستیکی آب ریخت توی لیوان داد دست 
سروان.

سروان گفت:  حرف مفت می زنند این جماعت.  
لیوان آب  را سر کشیدوبا دست آب چکان سبیل هایش را پاک کرد و لیوان را داد دست 

سرباز. 
سرباز گفت:  بله قربان.حرف مفت می زنند این جماعت   وبعد برای خودش آب ریخت توی 

لیوان پالستیکی قرمز.
سروان گفت:  پس غواص ها چی شدند؟  

سرباز گفت:  غواص ها می گن اینجا توی آب نمیرند.میگن تو حریم درخت غواصی نمی 
کنند  

سروان گفت:  غلط کردن مفت خورها  
سرباز گفت:  حرف مفت می زنند قربان  

 سروان کالهش را برداشت دست کشید به پیشانی عرق کرده اش وگفت:  آدم دلش می خواد 
بپر تو رودخونه که خنک شه؟  

سرباز گفت:  حیف که تو ماموریتیم قربان  
وبعد رفت از توی جیپ پوشه را آورد داد دست سروان.

بچه هایی که همراه مردها آبادی آمده بودند، کنار رودخانه نشسته بودند روی زمین.
سروان گفت:  تومیگی نعش همینجاس.هنوز آب نبردتش؟  

روی تنش انگار جای شالق بود.گفت:  نه قربان.دهاتی ها می گن همینجاس  

 دهل زنان  درخت گیسو

 | جواد جزیین
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بعد با دست میانه رود خانه را نشان داد. جایی که در ساحلش درخت گیسو بود.
 گیسو انگار زنی بود بلند باال که باد گیسوانش را هی تاب می داد.

 سرباز گفت:  می گن اگر مرد غریبی بیاد اینجا گیسو اسیرش می کنه  
سروان گفت:  حرف مفت می زنند بی پدرمادرها.این بدبخت شهری می خواسته تو رودخونه 

آب تنی کنه  
سرباز گفت:  میگن گیسو مرد ها را وسوسه می کنه  

سروان گفت:  حرف مفت می زنند بی پدرمادرها. درخت که آدم و وسوسه نمی کنه   
سرباز گفت:  هرچی شما بگید قربان   

دهل زن ها آمده بودند.وبچه دورشان جمع شده بودند. دهاتی ها دورتر ایستاده بودند.
سروان گفت:   پس بگو دهل زن ها شروع کنن خب  

سربازگفت:  گفتم بهشون قربان.همین حاال دیگه شروع می کنن.می گن خورشید باید بیاد 
باالی سردرخت تا شروع کنن.بعد اینقد بزنن تا درخت رحمش بیاد.  

سروان گفت:   این خورشید هم که باالی سرمونه. پس چرا نمی زنن؟  
سرباز گفت:  االن میزنن  

دهل زن ها سه تا بودند.یکی پیر بود و دوتای دیگر که جوان بودند روبروی درخت ایستادند. 
پیرمرد بند دهل را انداخت گردنش.دهل را روی سینه اش جابجا کرد،بعد آسمان را نگاه کرد.

روبروی درخت سرخم کرد.سر چوبی که پارچه های رنگی بسته بود،باال برد و بعد کوفت 
روی پوسته دهل.

بام..... بام....
آرام و کند.بعد محکم کوفت.بلند و تند تر 

بام..... بام....
بچه ها سرخوش نگاه می کردند اما مرد هایی که ایستاده بودند، 
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بهت زده  نگاه می کردند.
سروان گفت:  چه می زنه این پیرمرده!  

سرباز خیره شده بود به دهل زن ها. 
پیرمرد به دهل زن ها ی دیگر نگاه کرد.او که قد بلند تری داشت، بند دهل را انداخته بود 

گردنش، به دست های پیر مرد نگاه کرد.بعد با نظم ضربه های او ، کوفت.
بام..... بام....

حاال دوتایی می کوفتند.مرد جوان تر هم شروع کرد. روبروی هم نیم دایرهای زده بودند، دور 
درخت گیسو. با هم زدند:

بام..... بام....
زدند.آنقدر زدند که شره های عرق از صورتشان می ریخت روی پوست دهل.اما می زدند. 

حال دیگربچه ها با دهان های باز و چشم های وغ زده فقط نگاه می کردند.
سروان روی تخته سنگ جابجا شد. سیگارگیران.

 دهل زن ها می زدند.
سراون وقتی پک می زد به سیگارش حس کرد نسیمی انگار از سمت رودخانه می وزد.

نسیم حاال افتاده بود توی گیسوان درخت.
بام..... بام....

 آب رود خانه درست ، مقابل درخت لرزید، موج برداشت. و انگار که جوش بیاید، قل زد.
بام..... بام....

آب موج برداشت .دهل زن ها می زدند. محکم وعرق ریزان .
مردهایی که ایستاده بودند، جلوتر رفتند.

بام..... بام....
آب قل زد. نعش با شتاب از آب بیرون آمد،افتاد روی آب.

 بام..... بام....
پیرمردها ناله می کردند. دستهای جسد  باز بود . انگار که بخواهد چیزی را بگیرد یا پس بدهد.

بام..... بام....
شیون ها بیشتر شد. جسد مچاله بود. رود خانه از تاب افتاد.

بام..... بام....
سروان گفت:   پس چه غلطی می کنن. چر نمیرن نعش رو بگیرن  

سرباز چیزی نگفت.
بام..... بام....

پیرمرد می کوفت. دوتا از مرد ها به اشاره پیرمرد جلو رفتند تا لب رودخانه.
بام..... بام.... 

بعد رفتند تو.تا سینه توی آب بودند.
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بام.... بام....
نعش را گرفتند. مثل قایقی روی آب .می کشیدندش. برهنه بود. 

 بام.... بام..... 
سروان از روی تخته سنگ بلند شد . گفت:   پس چرا بس نمی کنن؟  

بام.... بام.....
سرباز اشکش را پاک کرد.

بام.... بام.....
دو تا از دهاتی ها پیش رفتند  نعش را گرفتند.

بام.... بام.....
 گذاشتندش روی ماسه ها. روی تنش انگار جای شالق بود. خط افتاد بود.یکی از دهاتی ها 

چیزی انداخت روی نعش.
بام.... بام.....

سروان دوباره سیگار روشن کرد.کالهش را روی سرش جابجا کرد و
گفت:  همین حاال صورتجلسه بنویس  
 و پوشه را ا نداخت روی تخته سنگ.

بام.... بام.....
سرباز چیزی نگفت. مردی بچه ها را از دور جسد دور کرد.

سروان  گفت:   به این مادر سگ ها  هم بگو بس کنن. این دهاتی ها رو هم از اینجا رد کن  
ورفت طرف جیپ تا حوله اش را بردارد.
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ــم،  ــا احســاس بیمــاری کن ــه اینکــه غمگیــن باشــم ی امــروز از صبــح، حــال درســتی نداشــتم. ن
بلکــه از نوعــی بی حســی رنــج می بــردم. نوعــی کرختــی. پــِس گردنــم درد نمی کــرد 
امــا طــوری بــود کــه احســاس می کــردم ســاختار مخچــه ام جابه جــا شــده اســت. مــن 
ــا  ــم ب ــم نمی خواه ــکاران و نزدیکان ــیاری از هم ــل بس ــتم. مث ــه و زاری نیس ــه و گری ــل نال اه
ــر نقــد اعمالــم، خلــع ســالح کنــم.  ــه و زاری و بیــان دردهــا و مشــکالتم دیگــران را در براب نال
ــد. ــاز می گیرن ــود امتی ــرای خ ــود، ب ــوادۀ خ ــببی خان ــراد س ــکالت اف ــان مس ــا بی ــی ب ــا حت آنه
ــح. ــت صب ــاعت هف ــد. س ــان می ده ــت را نش ــم، هف ــگاه می کن ــم ن ــه روی ــاعت رو ب ــه س ب

ــا  ــاعتی ب ــح. س ــت صب ــاعت هف ــون س ــتان تااکن ــال اول دبس ــال ۱۳۳۵. س ــح، از س ــت صب  هف
ــن ســاعت روزگار  ــن پررنگــی. ســاعتی کــه کامل تری ــا ای ــن نزدیکــی و ب ــا ای ــن وســعت. ب ای
ــم را  ــم رنج های ــت آن رســیده اســت کــه کمــی ســخن بگوی ــم وق ــن اســت. تصــور می کن م
ــه ای  ــن گل ــون از م ــچ کــس تاکن ــرده ام، چــون هی ــن کــه اصــال رنجــی نب ــا م ــم ام ــرور کن م
ــیده ام.  ــر رس ــه نظ ــج و درد ب ــی بی رن ــان آدم ــرای آن ــن ب ــن م ــت. بنابرای ــنیده اس ــردی نش ف
حتــی وقتــی پــدر هــم مــرد، کســی از مــن چیــزی نشــنید. در بســیاری مــوارد دردهــای شــخصی 
ــور  ــامانی های کش ــی نابس ــد. تمام ــاب می آی ــه حس ــن ب ــخصی م ــای ش ــم، درده ــران ه دیگ
ــیده  ــت آن رس ــم وق ــور می کن ــتند. تص ــن هس ــی م ــکالت خصوص ــان، مش ــام جه ــه تم ــه ک ن
اســت دربــاره خــودم چیزهایــی بنویســم. شــاید همیــن روزهــا بیمــاری العالجــی مثــل ســرطان 
ــرطان  ــه، س ــن لحظ ــم همی ــاید ه ــرود؛ ش ــت ب ــت از دس ــد و فرص ــراغم بیای ــه س ــال آن ب و امث
ــی  ــه نوع ــکان ب ــی از پزش ــتم، یک ــه داش ــی ک ــش خون ــن آزمای ــرا در آخری ــم، زی ــته باش داش
ــر  ــه مهم ت ــن آنچ ــرای م ــورت ب ــر ص ــود. در ه ــده ب ــکوک ش ــم، مش ــم در درون ــر بدخی عنص
ــاعت  ــون در س ــه اکن ــت ک ــی اس ــن تنگنای ــور از ای ــت، عب ــایل اس ــا و مس ــن بیماری ه از ای
هفــت صبــح در آن گرفتــار شــده ام. پــس بایــد ســخن بگویــم پیــش از آنکــه دیــر شــده باشــد.

چ چای می خوردم  با پار
بریش از رمان |  خانۀ خار  | عبدالحسیز فرزاد
تهران: نشر روزگار
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در طــول زندگانــی، تنهــا در نوشــته هایم خــودم بــودم چــون هیــچ وقــت نگذاشــتند از خــودم 
ــت  ــه دوس ــی ک ــم. گل ــم را بگوی ــگ دلخواه ــاورم. رن ــان بی ــر زب ــم را ب ــم. احساس ــرف بزن ح
ــه چشــمم  ــد ب ــم. هــر عینیــک کــه خوشــم می آی ــی را کــه می پســندم بخوان ــم. کتاب دارم ببوی
ــا حــاال  ــرم. ام ــرای خــودم بمی ــم. ب ــرای خــودم زندگــی کن ــدارم. ب ــم. خــودم را دوســت ب بزن
ــه  ــودم را، ن ــا خ ــم. تنه ــرار ده ــور ق ــودم را مح ــم. خ ــرف بزن ــودم ح ــه ام از خ ــم گرفت تصمی
ــد را  ــان دربن ــن انس ــودم را و ای ــا خ ــری تنه ــز دیگ ــچ چی ــه هی ــان را و ن ــه جه ــت را و ن سیاس
ــن  ــی ای ــذارد. حت ــان بگ ــودش در می ــا خ ــه ب ــه در دل دارد آزادان ــر چ ــا ه ــم ت ــدری آزاد کن ق
انســان حقیقــی را کــه وجــودی زمانــی مکانــی دارد، انســانی مجــازی ســاخته بودنــد کــه بــه او 
ــی  ــن زنجیرهای ــم قوی تری ــروز می خواه ــا ام ــد. ام ــم نمی دادن ــردن را ه ــر ک ــد فک ــازه بلن اج
کــه در زندگــی بــر دســت و پایــم بــود، پــاره کنــم و بــدون تــرس از هیــچ چیــز و هیــچ کــس، 
بیندیشــم و ســخن بگویــم. ایــن زنجیــر نامرئــی را خــودم بــاور کــرده بــودم. یــک ســر زنجیــر 
نمی دانــم بــه کجــا وصــل اســت امــا ســر دیگــرش را می دانــم کــه بــه دســت و پــای 
ــم. ــازش کن ــم ب ــت می خواه ــل اس ــن متص ــه م ــه ب ــرف ک ــن ط ــل از ای ــد دارد. الاق ــن پیون م

مــن نســبت بــه خــودم خیلــی حساســم، دوســت نــدارم ایــن وجــود نازنیــن، بی مصــرف بمانــد 
ــه  ــن او را ب ــد. م ــاده باش ــه ای افت ــوا گوش ــکل و بی محت ــورده، بی-ش ــش نخ ــد فلزچک و مانن
همــه جــا می بــرم، در معــرض هــر نــوع آزمونــی قــرار می دهــم. در برابــر شــدیدترین انتقادهــا 
می گــذارم. بایــد همیــن جــا اضافــه کنــم کــه تخــم ایــن ویژگــی را پــدرم در ذهنــم کاشــت. او 
معتقــد بــود کــه مــرد باید همــه کاری بلــد باشــد و از هر ُصنعتــی )او به َضــّم صاد تلفــظ می کرد( 
ــه  ــی کــه همکالســی هایم ب ــاه تابســتان در حال ــد، ســه م ــد نبین ــاورد. چشــمتان روز ب ســر در بی
ــا مغــازه  ــا دوچرخه ســازی حســن ســه ال، ی ــد مــن ی ــح و مســافرت ســرگرم بودن ــازی و تفری ب
ــا  ــال، ی ــدون ط ــی ممــد دن ــا لنت کوب ــا موتورســازی شــهرکی، ی ــی کوچیکــه، ی مکانیکــی عل
عکاســی حکمــت، یــا رادیوســازی آقــای مهربــان کــه ســوم دبســتان معلمــم بــود و یــا ســر کــوره 
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پزخانه هــا بــا اوســتا ماســت مال، بــه جــان کنــدن مشــغول بودم. 
اوســتا ماســت مال در حقیقــت لقــب طنزآلــود آقــای ســاالری 
ــد  ــه او ماســت مال می گفتن ــه شــوخی دوســتانش ب ــود کــه ب ب
می دهــد. انجــام  ول  و  شــل  را  کارهــا  کــه  معنــا  بدیــن 

اگــر نظــر مــرا می پرســید بایــد بگویــم دشــوارترین ایــن کارهــا 
ــر  ــردن س ــودم، کار ک ــغول ب ــه آن مش ــتان ها ب ــن تابس ــه م ک
ــم  ــواری کار بگوی ــه از دش ــر چ ــن ه ــود. م ــا ب کوره پزخانه ه
ــم  ــا می توان ــد. تنه ــه کنی ــتان تجرب ــد خودس ــت و بای ــم اس ک
ــی  ــارت و بردگ ــردگان را در اس ــه ب ــی ک ــه فیلم های ــما را ب ش
نشــان می دهــد، ارجــاع دهــم. مثــل فیلــم بارابــاس، کــه 
آنتونــی کوئیــن فقیــد در آن نقــش اول را داشــت و حتــی 
ــد.  ــتفاده می کردن ــخم زدن اس ــم از او در ش ــای گاو ه ــه ج ب
بارابــاس همــان مــرد جنایتــکاری بــود کــه همزمــان بــا حضرت 
مســیح محکــوم بــه اعــدام شــد و مــردم او را بخشــیدند و مســیح 
ــم  ــه کن ــن را اضاف ــا همی ــن تنه ــد. م ــوب ش ــای او مصل ــه ج ب
ــته  ــان خس ــتم، آنچن ــر می گش ــه ب ــوره پزخان ــی از ک ــه وقت ک
ــا پــارچ چــای می خــوردم و هنــوز لقمــه آخــر را  بــودم کــه ب
کامــال نجویــده بــودم کــه بــه خــواب می رفتــم. خوابــی عمیــق 
و لذت بخــش کــه حاضــر نبــودم تــا آخــر عمــرم بیــدار شــوم. 
در طــول روز در آفتــاب تنــد مردادمــاه شــهر زاهــدان، وقتــی 
ــم،  ــم و می چیدی ــوره می بردی ــاالی ک ــام را ب ــت های خ خش
همه مــان مثــل ســگ های ســم خــورده فقــط بــه فکــر نوشــیدن 
ده گالــن آب بودیــم. کلــه و پیشــانی ام آنقــدر عــرق می کــرد 
می ســوخت.  و  می شــد  شــور  آب  از  پــر  چشــمانم  کــه 
ــود  ــی ب ــوزی مرادعل ــه کینه ت ــر از هم ــار، بدت ــه کن ــا ب این ه
ــده ای کــه  ــرد عق ــن م ــی داشــت. ای ــی افغان ــت ایران کــه هوی
ــرعت در  ــه س ــا را ب ــر، م ــوپ و تش ــا ت ــود، ب ــا ب ــۀ م ــر عمل س
ــا  ــت ام ــا، می گف ــه مام ــن بچ ــه م ــرد. او ب ــوت می ک کار دع
ــا چــاره ای  ــه دیگــران فحش هــای رکیــک هــم مــی داد، م ب
ــمش  ــک چش ــی ی ــتیم. مرادعل ــت نداش ــکوت و اطاع ــز س ج
ــه اش را  ــفید داشــت کــه قیاف ــه ای س ــیاهی، لک ــمت س در قس
ــون  ــیدم چ ــن از او نمی ترس ــرد. م ــاک می ک ــوز و هولن مرم
احســاس می کــردم در فیلمــی ســینمایی نقــش برده هــا را 
بــازی می کنــم. یــادم رفــت بگویــم مــن عاشــق ســینما هســتم. 
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آن وقت هــا زاهــدان دو ســینما بــه نام هــای ملــک و فروردیــن 
ــدم. ــد، می دی ــی می آوردن ــر فیلم ــینما ه ــن دو س ــت. ای داش
ــنا  ــاغل آش ــن مش ــا ای ــرا ب ــه م ــم ک ــم ممنون ــیار ه ــدرم بس از پ
کــرد. ایــن مــرد بــزرگ می دانســت کــه اگــر در نــاز و 
نعمــت پــرورش پیــدا کنــم، قــدر خــودم را نخواهــم دانســت.
گرفتــه  بنایــی  از  را  کارهــا  همــۀ  شــدم  بــزرگ  وقتــی 
و  رادیــو  تعمیــر  دیــوار،  و  در  نقاشــی  برق کشــی،  تــا 
تلویزیــون، مکانیکــی اتومبیــل، تعمیــر همــۀ لــوازم برقــی 
مثــل تعویــض المنــت قــوری برقــی و سشــوار و غیربرقــی 
ــل و بچه هایشــان  ــرای همــه فامی ــزل، را انجــام مــی-دادم. ب من
آن  امثــال  و  کنکــور  بــرای  درچهــار  شــش  عکس هــای 
داشــتم.  تاریکخانــه  خانــه  در  چــون  می کــردم  چــاپ 
ــه  ــاد گرفت ــم ی ــرداری را ه ــی، فیلم ب ــال عکاس ــه دنب ــه ب البت
فیلمبــرداری  مــن  را  فامیــل  عروســی های  همــۀ  و  بــودم 
دیجیتالــی  دوربین هــای  کــه  اواخــر  ایــن  می کــردم. 
اختــراع شــد و همــه خودشــان فیلمبــرداری می کردنــد و 
مــن هــم پیــر شــده بــودم دســت از همــه ایــن کارهــا کشــیدم.
ــرا  ــح م ــروز صب ــه ام ــود ک ــه ام ب ــی مخچ ــت از کرخت صبح
ــن اســت  ــب ای ــه نوعــی بی حســی دچــار کــرده اســت. جال ب
ــوم  ــال ش ــی مبت ــه بی حس ــه روزی ب ــواره از اینک ــن هم ــه م ک
ــزی  ــردم. بی حســی همــان چی ــه ســر می ب ــراس ب ــم و ه در بی
ــه ســوی ناانســانی شــدن  ــود کــه مــن آن را آغــاز حرکــت ب ب
ــا احساســاتی خــاص  زندگــی می دانســتم. مــن کــه همــواره ب
ــتم  ــه می توانس ــودم چگون ــرده ب ــی ک ــوع زندگ ــیار متن و بس
ــه درد  ــن ب ــا م ــم. آی ــن بی حســی وحشــتناک را تحمــل کن ای
ــه  ــا ن ــودم ی ــرده ب ــادت ک ــول و وال ع ــه و ه ــج و دغدغ و رن
ــودم و  ــه ب ــت یافت ــه ها دس ــن تلواس ــه ای ــه ام ب ــیر اندیش در مس
آنهــا را معنــای زندگــی می-دانســتم. آیــا ایــن عــادت بــود کــه 
ــز دیگــری؟  ــا چی ــه رخ می نمــود ی ــن گون ــن ای در زندگــی م
در هــر صــورت هــر چــه بــود خــوب بــود و مــن حــس 
ــه مــن  ــا امــروز کــه حــس بی حســی ب زندگــی می کــردم. ام
ــدارم. ــرگ می پن ــتانه م ــودم را در آس ــت خ ــت داده اس دس
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هجران مجازی
می خواهم از همه چیز

به عشق تو بگریزم.
می خواهم 

برایت نامه های عاشقانه بنویسم.
آیا شب،

وقتش را به نوشتن نامه های عاشقانه برای 
روز 

نمی گذارند؟
زیرا شب و روز هرگز یکدیگر را 

نمی بینند!

داستان مجازی
فرزند زن خدمتکار به جنگ رفت و به 

خاطر وطن جان داد...
اما پیشوای معنوی

به مجلس ختمش رفت
و با خطبه ای غّرا در رثای او سخن گفت.
مردم در زیر نور فالش هاش خبرنگاران 

برایش کف زدند
و تصویرش 

بر صفحۀ تلویزیون ها ظاهر شد

در حالی که تبریک و تسلیت 
می گفت!

و در اوج نشئۀ عزاداری
به جای عکس شهید،

عکس او را بر دیوار خانۀ شهید آویختند...

زندگاین مجازی
چشمانم را می گشایم

بر اسرائیل که بر طبل می کوبد،
و چشم هایم را می بندم

بر آمریکا که بر طبل جنگ می کوبد.
زندگی،

پرواز گنجشکی میان دو انفجار است،
و یکی دو واژه بر یک سطر!

اگر عشق تو نمی بود،
باور نمی کردم که زیسته ام

و بی گمان سوگند می خورم که
درون گورم زاده شده ام...

 
فصیح مجازی

زبان، ابزار سوء تفاهم است.
تنها سکوت

زبان عاشقان است.

خ   چگونه عطر گل رس
باز می گردد
غاده السمان |  عبدالحسیز فرزاد
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آرزوهای مجازی
زمان ریشخندکنان می گوید:

وقتی این پیرمرد جوان بود
با تمامی حنجره اش فریاد می زد:

من جهان را تغییر خواهم داد
سال ها بعد فریاد می زد:

من معشوقه و وطنم را عوض خواهم کرد
امروز با خودش نجوا می کند:

بالشم را عوض خواهم کرد
و فردا زمزمه می کند:

قبرم را تغییر خواهم داد.
و بعد از آن دیگر هرگز 

چیزی نخواهد گفت.
حاالت مردم چه شگفت است.
آنان خود، دگرگون می شوند،
در حالی که مرا متهم می کنند

و مرا مسئول می دانند.

به من بیاموز
به من بیاموز

چگونه عطر به گل سرخش باز می گردد
تا من به تو بازگردم

مادر!
به من بیاموز

چگونه خاکستر، دوباره اخگر می شود
و رودخانه، سرچشمه

و آذرخش ها، ابر
و چگونه برگ های پاییز 

دوباره به شاخه ها
باز می گردد

تا من به تو بازگردم مادر!

آنچنان که هسمت
دوستت دارم

اما نمی توانی مرا در بند کنی
همچنان که آبشار نتوانست

همچنان که دریاچه و ابر نتوانستند
و بند آب نتوانست

پس  مرا دوست بدار
آنچنان که هستم

و در به بند کشیدن روح و نگاه من
مکوش !

مرا بپذیر آنچنان که هستم  .  
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تولــد مــن ســال ۱9۵۰ )۱۳29 شمســی( اســت کــه دختر کوچــک مــن دالرام به من 
مــی گــه    افســانه ۱9۵۰    ؛ بــر مبنــای اون فیلــم    افســانه ۱9۰۰    کــه ســاخته بــودن.

ــال 4۰  ــه قب ــره ای ک ــوی جزی ــت ت ــدم . درس ــا آم ــه دنی ــون ب ــه هام ــن در منطق م
ــا آب  نفــر رو افغانــی هــا کشــته بــودن . بنابرایــن اونجــا حضــرت زرتشــت منــو ب
ــتم و  ــی داش ــک فرق ــفندیار ی ــا اس ــن ب ــا م ــرد ! ام ــن ک ــن ت ــون رویی ــدس هام مق
اونــم ایــن بــود کــه مــن چشــمم رو نبســتم ، مــن بــا چشــمان بــاز روییــن تــن شــدم . 
 ۱۳۳4 ســال   ، عنایــت  آقــای  و  ســکینه  بــی  بــی  مکتبخانــه  بــه  مــن  ورود 
 .۱۳۳۵ ســال  حــدود  دبســتان  بــه  ورودم   . پاییــن  خیلــی  ســنین  در  ؛  بــود 
حــاال ایــن برهــه ای کــه مــن در اون زندگــی مــی کــردم ، خانــواده مــن 
بــود. جالــب  خیلــی   ، داشــتن  وضعیتــی  چــه  مــادرم  و  پــدر  فامیــالی  و 

یادمــه کودتــای 28 مــرداد رو داشــتیم . تــرور شــاه بــود . بعــد اصــل چهــارم هــری ترومــن رئیــس 
جمهــور آمریــکا بــود کــه تــو بلوچســتان هــم مأموراشــون آمــده بــودن بــرای اینکــه بــه ایرانیهــا 
کمک مالی بکنن تا به خاطر فقر نرن طرف کمونیســتها و روســیه . داســتان    دادشــاه    رو شــاید 
شــنیده باشــین کــه در بلوچســتان بــا این مأمــورای ترومن در جنگ و جدال بود و بعد شــهید شــد. 
خــوب ، ایــن مســائل باعــث شــده بــود کــه تو خونــه مــا طرفــداری فامیالی مــادرم بیشــتر مصدقی 
بــودن و فامیــالی پــدرم دو گــروه بــودن : یــک عــده مصدقــی بــودن و یک عده هم شــاه پرســت 
. بعــد اینــا میومــدن خونــه مــا هــر دفعــه ۳۰-4۰ نفــر . چــون هــر کــی از زابــل مــی خواســت بیــاد 
بــره دکتــر ، میومــد خونــه مــا . خونمــون همیشــه شــلوغ بــود . بعــد اینــا بــا هــم جــدال می کــردن . 
دادکریــم  آقــای  دادکریم.ایــن  آقــای  اســم  بــه  اینــا  بیــن  بــود  یکــی 
زد. مــی  حــرف  هــا  چپــی  مثــل  کــه  بــود  آدمــی  ولــی  بــود،  روســتایی 

گهان دستمال رو از    نا
روی صورت پدرم کشیدم
تجربه زیست |  عبدالحسیز فرزاد



83دوماهنامه ادبی . شماره  ششم 1398

بعــد یادمــه کــه اســماعیل علیــک کــه کدخــدا بود به مــادرم می گفــت که نــازی جان تو مــا رو با 
ایــن بــی دیــن نبایــد غــذا بدی . ما بــا این غذا نمی خوریــم . یعنی اینقــدر با هم دعوا داشــتن اینها . 
بعــد در همــون موقــع هــا مــن بــا چیزهایــی آشــنا شــدم کــه نبایــد آشــنا مــی شــدم 
ــن  ــور.بعد ای ــا از اون کش ــت ه ــرار باتیس ــا و ف ــالب کوب ــا انق ــاًل ب ــود . مث ــم ب ــنم ک ــون س ؛چ
جنبــش غیرمتعدهــا وقتــی تشــکیل شــد مارشــال تیلکــو بــود و قــوام نکرومــه و جمــال 
ــن مســئله ای  ــا بلــوک غــرب. بعــد ای ــه ب ــا بلــوک شــرقیم ن ــا ب ــن : م عبدالناصــر کــه مــی گفت
ــدرم  ــه پ ــه ک ــا ، یادم ــالمی ه ــم  اس ــن و ه ــاه رو بکش ــتن ش ــی خواس ــتها م ــم کمونیس ــه ه ک
داشــت بــا اونــا صحبــت مــی کــرد منــم مــی شــنیدم کــه ســرویس اطالعاتــی شــوروی 
، نمــی دونــم.  بــه چــه دلیلــی  هــم مــی خواســت شــاه رو حــذف کنــه ، ولــی حــاال 

ــون  ــودن ؛ همش ــل سیاســت ب ــه اه ــه هم ــدا کــردم ک ــرورش پی ــواده ای پ ــن در خان ــن م بنابرای
بــال اســتثنا . حــاال بــرای اینکــه بدونیــم چقــدر مســئله مهــم بــوده ، خاطــره ای رو براتــون بگــم: 
مــا وقتــی ناهــار مــی خوردیــم پــدرم بالفاصلــه در کنــار ســفره دراز مــی کشــید ؛متکا می ذاشــت 
دراز مــی کشــید کــه یــک چرتــی بزنــه.  بعــد از ناهار.یک دســتمال ابریشــمی هم داشــت اینو می 
ا نداخــت رو صورتــش . بعــد مــادرم کــه چــای رو حاضــر کــرد، بعــد از نیم ســاعتی گفت پدرت 
رو بیــدار کــن کــه بیــاد چــای بخــوره . مــن هــر چــی صــدا زدم دیــدم هیچــی نمــی گــه پــدرم . 
ترســیدم ، گفتــم شــاید حالــش بــد شــده . بــه مادرم گفتــم : هیچــی نمی گــه . گفت بــرو بیدارش 
کــن . مــن دســتمال رو از روی بینــی ایشــون کشــیدم ، یکهــو دیــدم اشــکاش داره همینطــور مــی 
ریــزه . مــن بــدو بــدو رفتــم بــه مــادرم گفتــم که یــک همچیــن وضعیــه ، بابــا داره گریه مــی کنه . 
مــادرم اومــد گفــت چــی شــده ؟ کســی مــرده ؟ چیــزی شــده ؟ گفــت : نــه ، اســرائیل بلنــدی 
هــای جــوالن رو امــروز گرفتــه . بعــد مــادرم فقــط گفتــش کــه    خــدا اســرائیل رو لعنــت کنــه    . 
فقــط مــی خــوام بگــم کــه اینقــدر اون موقــع حساســیت بــود رو ایــن مســائل سیاســی.ما خانــواده 
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فقیــری بودیــم . فقیــر در ایــن معنــا کــه اگــر دریاچــه هامــون آب داشــت - چــون اجداد مــن همه 
گاودار بــودن و ایــن دریاچــه هامــون محــل پــرورش گاوهــا بــود -  وضــع مــا هــم خــوب بــود ؛ 
اگــر دریاچــه خشــک مــی شــد، مــا بــه خــاک ســیاه مــی نشســتیم و غــذای مــا مــی شــد اشــکنه 
و کشــک زابلــی . کشــک زابلــی یــک چیــز پــودر ماننــد زردی بــود کــه معمــوالً تــو تمــام خونــه 
هــا یــک جــوال از ایــن داشــتن ؛ بــه قــول معــروف یــک کیســه گونــی داشــتن بــرای یــه همچیــن 
روزایــی . ولــی چــون در خانــواده مــن بــا مطالعــه بــزرگ شــده بــودم ؛ بــا مجلــه ســیاه و ســفید ، 
کیهــان هفتــه و روزنامــه هــای مختلــف حتــی روزنامــه مــردم کــه مــال َعلـَـم بــود ، بــا اینــا بــزرگ 
شــدم . مجلــه شــکار و طبیعــت هــم کــه بابــای مــن طرفدارشــون بــود ، چــون شــکارم مــی رفتیم . 

مــن همــواره مطالعــه مــی کــردم ؛ حتــی در حالــی کــه )شــاید خنــده دار باشــه براتــون( 
ــان  ــان رزا کالری و رم ــدم و رم ــی خون ــوواری م ــادام ب ــان م ــن رم ــم ، م ــی خوردی ــکنه م اش
شــکوه علفــزار . شــکوه علفــزار کتابــی بــود بســیار عاشــقانه و در عیــن حــال مقــدس . 
ــای  ــر عشــیری ، کاره ــز قاضــی ســعید ، امی ــای پروی ــدم . رمانه ــی خون ــادی م ــای زی ــن کتاب م
ــل کــه  ــش ، ماجــرای قت ــان معروف ــی شــد . مخصوصــاً اون رم ــا کریســتی کــه ترجمــه م آکات
ــه .  ــودش قاتل ــه خ ــه ک ــوم میش ــر معل ــراف آخ ــود و در پاراگ ــتان ب ــودش راوی داس ــل خ قات

قسمت بعدی زندگی من قبل از انقالب یه مدت بالهایی سر من اومد و کمی شکنجه شدم. 
بگذریم . 

وقتــی کــه بــه قــول معــروف ، از حبــس آمــدم بیــرون ، اســتاد نجفــدری در فرهنگســتان بودنــد 
ــا دکتــر ســجادی صحبــت کردیــم  ــه . بعــد ب ــه مــن گفتنــد کــه اگــه بیــای فرهنگســتان خوب ، ب
و ایشــونم هماهنــگ کــردن کــه مــن آمــدم خدمــت  اســتاد آســی و آقــای نجفــدری . بــا هــم 
ــد.به  ــی ش ــل از اون نم ــون قب ــدم ؛ چ ــتخدام ش ــن اس ــالب م ــد از انق ــال ۵8 بع ــم و در س بودی
ــم و آنچــه  ــاوت باشــم و سرنوشــت ملت ــی تف ــه مســائل کشــورم ب ــم ب ــن نمــی تون ــر حــال م ه
داره االن بــر مــا مــی گــذره بــرای مــن مهمه.مــن مقالــه هــای زیــادی نوشــتم و نصیحــت هــای 
زیــادی سیاســتمدارها رو کــردم ، ولــی متأســفانه بــه حــرف مــا دانشــگاهی هــا گــوش نمیــدن.
در اتــاق فکــر سیاســتمداران بایــد حتمــاً دانشــگاهی هــا باشــن . خانــدان برمــک همــه 
ــتن  ــک رو برداش ــواده برم ــدن ، خان ــه اوم ــیان ک ــب عباس ــی خ ــودن ، ول ــر ب ــمند و متفک دانش
و گروهــی از تــرکان اون موقــع را کــه بســیاری شــون هــم اتابــک بــودن ، آوردن دور 
خودشــون جمــع کــردن . بنابرایــن باعــث شــدن کــه بــه قهقــرا بــرن و ســقوط کنــن.

ــا  یکــی از بــزرگان مــی گــه کــه هیــچ مشــکلی در زندگــی بشــریت نیســت کــه نشــه اون رو ب
ــن  ــز بزرگتری ــران عزی ــده هســتم ، ای ــی کــه زن ــا زمان ــن ت ــن م گفــت وگــو حــل کــرد . بنابرای
مســئله زندگــی منــه ؛ فراتــر از دیــن و ایمــان و همــه چیز.مــن ایــران رو بــا ایــن فرهنــگ غنــی کــه 
داره و دیــن کــه جوهــره ایــن فرهنــگ هســت مــن ایــن دو رو بــا هــم مــی خوام.مــا یــاد گرفتیــم 
کــه هــر کســی کار خــودش رو اســتوار و درســت انجــام بــده، بــی تأثیــر در کل جامعــه نیســت. 
ــر  ــه فک ــه هم ــم ک ــم . کاری بکنی ــر کنی ــم فک ــا ه ــد ب ــه بای ــه هم ــه ک ــن این ــرف م ــن ح آخری
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ــاً همشــون دانشــگاهی  ــورد همســرم بگــم . فامیلشــون تقریب ــه ای رو در م ــد نکت کنن.اینجــا بای
ــازار و  ــران و ب ــون ای ــوی خیاب ــودن و ت ــل ب ــای اصی ــم تهرانی ــون ه ــه و همش ــودن و فرهیخت ب
ــا  ــا اون ــه ب ــون منطق ــا در هم ــم تقریب ــودن و من ــه ب ــار و اون منطق ــه آبش ــه دردار و کوچ کوچ
بــزرگ شــدم . البتــه بخشــایی از کاراکتــر و شــخصیت مــن در سیســتان شــکل گرفــت . 

چــون خیلــی زود ازدواج کــردم ، بــا ایــن ازدواج در کنــار ایشــون شــخصیت مــن کامــل شــد.
ایشون فرهنگ هزار صفحه ای    الروس    رو ترجمه کرده.

ــر داد. ــی تغیی ــود . یعنــی شــخصیت مــن رو از اون جوون ــرام مهــم ب ــا ایشــون خیلــی ب ازدواج ب
کنــی  کار  زاهــدان  دانشــگاه  نمیــری  چــرا  کــه  گیــرن  مــی  ایــراد  مــن  بــه  هــا  خیلــی 
؟  مــن معتقــدم کــه بــرای قلــب بایــد کاری کنیــم . قلــب مــا تهرانــه . اینجــا رو بایــد 
درســت کنیــم تــا انگشــتان پــا بــه خاطــر خــون مردگــی ســیاه نشــه . اینجــا ایــراد داره. 
مــن معتقــدم ملــت ایــران ، ملتیــه که بــا چنین فرهنگــی نیاز بــه قیـّـم نداره.این فرهنــگ خودش رو 
مــی ســازه و اونچــه در مســیرش قــرار بگیره اون رو از بیــن می بره.نمونه ش زبان فارســیه . یکی از 
اســتادای ادبیــات مــی گفــت مــن بــا طاهــا حســین در قاهــره  جلســه داشــتم . بهــش گفتم که شــما 
بــا فرهنــگ چنــد هــزار ســاله ، بــا ایــن اهــرام و ... چــرا عرب شــدین ؟ چــرا زبونتون عربی شــده ؟ 
ــه اون  ــاهنامه ب ــه ش ــتیم ک ــی رو نداش ــا فردوس ــز ! م ــتاد عزی ــه : اس ــش ک ــین گفت ــا حس طاه
عظمــت رو بســراید و زبــان فارســی رو بــرای شــما حفــظ کنــه . بــرای همیــن مــا عــرب 
ــاف  ــه ق ــن و ن ــظ کن ــم رو تلف ــن جی ــی تون ــه م ــا ن ــه این ــن ک ــی دونی ــه م ــی ک ــدیم . در حال ش
ــودن. ــکار ب ــا هم ــا اون ــردن ب ــی ک ــس م ــه تدری ــی ک ــاض موقع ــدری در ری ــای نجف رو.آق

دکتــر  علمــی  مقــام  نکوداشــت  مراســم  در  ســخنان  ایــن   |
ــنبه ۱4  ــی روز ش ــات فارس ــان و ادبی ــتاد زب ــرزاد اس ــین ف عبدالحس
اردیبهشــت مــاه ۱۳98 در ســالن اندیشــه پژوهشــگاه علــوم انســانی 
و مطالعــات فرهنگــی ایــراد شــده اســت..از ســید احمــد عســکری 
ــرد. ــال ک ــن ارس ــرای م ــی را ب ــته صوت ــه بس ــکرم ک ــی متش بیرم
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عشق، به زبان مادری
عشق، به زبان مادری

گرم تر است از
که چنین بلبل زبانی می کند این صبح 

زمستانی
و قلب تو در سینۀ این درخِت تبریزِی 

خوابگرد که راه افتاده یا نیفتاده
تا در گوشه ای از زبان بیدار شود یا

سرهای سبز را بخواباند بر شاخه ای که 
هست؟ نیست؟

می خواباند بیدار می کند
آفتاِب الی این کتاب خطی را

در سکوت که به زبان مادری سردتر از
این صبح زمستانی یا

بلبل زبانی می کند بر شاخه ای که
گرم تر از عشق به زبان مادری

که ذوب می شود که فرو می ریزد شرشر 
تا قعِر آسمان؟

تا در زبانم ... )زبانم الل!( دیلیمده 
اویانماسین دیلیمله نن قیر میزی الر کی

گرم تر از
عشق به

آماده ایم
در هر واژه ات جهان فراخوانده می شود 

اگر
به این که بخواهد باشد یا نباشد

که در آن چهرۀ روشن خود را بخواهد یا
این دست ها دست تر از هر دستی

مشت می شوند اگر
بخواهی، بگویی یا نگویی

لب تر کن به ُهرم پنهاِن آن خبر
تا ببینی چه می شوند خشکی ها، دریاها

تا جهاِن دور یا نزدیک
جان؟

جان که پیش پای آن دست دست تر از هر 
دستی

با طلوع تو از ایوانی که آسمان چندم 
خداست؟ آماده تر

بخندند یا بگریند
بخواهند یا نخواهند

دل ها در مشت که مشت تر از هر
بیرون کشیده می شویم از غالف خود

با دستی که دست تر از دست تر از
با چهره ای برافروخته از

 لک لک ها 
از آسماِن صبح آویزان اند!

هفت شعر از | امیز صدیقی



87دوماهنامه ادبی . شماره  ششم 1398

ُهرِم خبِر ناگفتنی
زیبایِی منتَظر را فرا می خوانی از هر ذرۀ 

زنده
شمشیرها در رشک شمشیر تر

که بیرون کشیده می شویم از خود
آماده ایم، آماده

آماده در خود
پنهان در خود

گدازان در ُهرِم یک راز که آشکار است... 
یا نیست؟

و آن دست که دست تر از هر دستی...
لب تر کن!

به گشودن اوراِق کلمه ای که 
می گدازدمان...

ما
آماده تر

به عشق خورشیدی که ناشناس می آید و 
ناشناس می رود

و تو که روشن از روشن از روشن از

توفان / آرامش
دریایی که در تو آرام بود / نبود

در من در من در من
توفانی است که در تو آرام بود
که همه چیز را در هم می ریزد

و در هم می بری به خانه ات
وقتی همه چیز را

نمی بینمم یا می بینمم
از پشت شیشه های بخار گرفته

چشمانت را می خواباند توفان را
در کنار من

و من می آویزمم از آستان فرو ریخته
برای دفع زخم چشم...

نگران نباش
دریایت آرام خوابیده

این جا کنار مردی که منم.
می خواهمم که بانو

این جا تکلیفمان روشن شود یا نشود
این چشم های وق زده آورده امم تا

یا خودم آورده امم تا
فرقی نمی کند نمی بینمم...
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      پرنده تر
می دانی یا نمی دانی

می بینی یا نمی بینی قفس نیست این ها که
آشیانه است...

خود را به دستان عاشق من بسپار
پرنّد کوچک و زیبام!

از زمستان نترس!
زمستان – خواه ناخواه – دستانم را

عاشق تر می کند
و خونم را سرخ تر و گرم تر...

از میان دستانم بازیگوشانه به چشمان 
زمستان زل بزن!

و همۀ فصل های مکشوف و نامکشوف را
با من بمان

پرنده ی زیبام!
می دانی یا نمی دانی که این ها

دست نیستند
که قلب من اند که

تو در میان شان بازیگوشانه می خندی و 
می گریی

می بینی و نمی بینی
می مانی و می مانی

همۀ فصل های عشق را
زیباتر

و پرنده تر

  صندلی خالی ام را می بینند
اکنون فقط در گوشه ای رویاهایم 

می توانم ببینم:
به پشت افتاده اند و دست و پا می زنند

در حوض،
مانند آخرین ستارگاِن شب،

ستارگان دیگر تهی.
در آستانۀ غاری

بر روی صندلی ام در گوشه ای از ذهنتان 
نشسته ام،

رو به دنیا،
رو به شما،

و به چیزهایی می اندیشم
که می توانستم یا نمی توانستم برایشان شعر 

بگویم و 
نگفتم...

مانند آخرین ستارگان شب
شاید هر روز

صندلی خالی ام را در باغچه می بینند
لک لک هایی که از آسماِن صبح 

آویزان اند!
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    می گویمم
طوطی که نمی گوید بگو تا بگویم

که این گونه صبح تا سب می گویمم می 
گویمم

و می شنوانی ام که طوطی هم می خواهد 
بگویدم

طوطی تر از تو نیستم
که بتوانم الفاظ را

روی یک خط ردیف کنم و نقطه ای 
بگذارم آخر جمله.

این کلمات، شیرین تر از آن اند که
طوطی بتواند بگوید یا نگوید

طوطی تر از آن است او
که بخواهد شکر شکنی کند و بخنداندمان

اصاًل این زبن، طوطی ها را هم جدی نمی 
گیرد
و اال

صبح تا به شب
می گویمم می گویمم می گویمم...

     عشق + آنیت بیوتیک
در آنتی بیوتیک ها می آمیزد خنده ات
و می چرخد می چرخد می چرخد در 

رگ هایم
تا می رسد به آن نقطه که هیچ جا نیست

از بس که کرختم
از بس که آنتی بیوتیک ها 

از بس که می خندی...

دهانت بوی آنتی بیوتیک می دهد
و من به آن نقطه چشم می دوزم

در جایی از تو که نیست/ هست؟
می چرخانمم در رگ هایم

با آنتی بیوتیک ها
تا نام آن نقطه

که باشم
تا برسانمم به لب هایت

که لب هایم ... نقطه.
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ــرن در  ــم ق ــر نی ــزون ب ــر نصــراهلل پورجــوادی اف دکت
ــی و  ــا معرفت شناس ــط ب ــف مرتب ــای مختل حوزه ه
عرفــان اســالمی تحقیــق و تفحــص کــرده و چندیــن 
اندیشــه های  مختلــف  وجــوه  زمینــۀ  در  کتــاب 
ــته و  ــی نوش ــه های غرب ــالمی و اندیش ــی – اس ایران
ــت ــوده اس ــف ب ــگاه های مختل ــتاد دانش ــال ها اس س

.
وی متولــد ســال 1322 در تهــران اســت و تحصیــات 
از  و  کــرد  رشوع  غــرب  فلســفه  رشــتۀ  در  را  اولیــه 
دانشــگاه سانفرانسیســکو دانشــنامۀ کارشناســی 
پرســش:   باتوجــه  بــه  پاســخ  در  وی  کــرد.  دریافــت 
وجــوه  بیشــر  شــما  اصلــی  فعالیــت  کــه  ایــن  بــه 
چــه  بــود،  اســام  و  ایــران  اندیشــه های  مختلــف 
کشــیده  غــرب  فلســفۀ  ســمت  بــه  ابتــدا  کــه  شــد 
شــدید؟   گفت:هنگامــی کــه تحصیــات دانشــگاهی 
خــود را رشوع کــردم مثــل خیلــی از جوان هــای دیگــر 
کــه  نمی دانســتم  می-شــوند،  دانشــگاه  وارد  کــه 
محتــوای ایــن علــوم و رشــته های مختلــف چیســت 
و آیــا بــه ســؤال هایی کــه مــن در ذهــن دارم جــواب 
تحصیــات  دنبــال  بــه  کــه  کســی  نــه؟  یــا  می دهــد 
یــا  دارد:  انگــزیه  نــوع  دو  مــی رود،  دانشــگاهی 
می خواهــد در حرفــه-ای تبحــر پیــدا کنــد و بعــد از 

 من افالطونی به دنیا آمدم

گفت و گو با | نصراهلل پورجوادی
ادان عیل عظمیی نرژ

 تغیری رشته
 دادم و
 فلسفه
 خواندم
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غ التحصیــل شــد مشــغول بــه کار شــود، مثــًا مهنــدس ســاختمان یــا اقتصــاددان  ایــن کــه فار
شــود و بــه کار و زندگــی بــردازد.

ــد  ــی دارن ــش ها و کنجکاوی های ــه پرس ــن ک ــرای ای ــد ب ــگاه می رون ــه دانش ــم ب ــا ه بعضی ه
ــودم  ــر نب ــن فک ــه ای ــز ب ــم هرگ ــول تحصیالت ــی در ط ــودم؛ یعن ــته دوم ب ــن دس ــزو ای ــن ج و م
کــه رشــته ای انتخــاب کنــم کــه بعــد بتوانــم در آن رشــته کار کنــم! بــرای مــن پرســش هایی 
ــش های  ــه پرس ــه ب ــم ک ــدا کن ــته ای پی ــه رش ــتم ک ــل می گش ــن دلی ــه همی ــود و ب ــرح ب مط
ــه  ــه در چ ــردم ک ــؤال می ک ــودم س ــی از خ ــودم گاه ــه ب ــتان ک ــد. در دبیرس ــخ ده ــن پاس م
ــج  ــه تدری ــود و ب ــا ب ــن چیزه ــک و ای ــوم و فیزی ــم نج ــم. عالیق ــل ده ــه تحصی ــته ای ادام رش
ــه در  ــدم ک ــوی ش ــگاه پهل ــل اول وارد دانش ــن دلی ــدم و همی ــب ش ــی جل ــائل روانشناس ــه مس ب
ــروع  ــد از ش ــد. بع ــی می گرفتن ــور عموم ــرده، کنک ــن نک ــوز تعیی ــته ها را هن ــود. رش ــیراز ب ش
ــن  ــلیقه م ــق س ــک مطاب ــچ ی ــه هی ــک ک ــا پزش ــوم ی ــدس ش ــد مهن ــا بای ــه ی ــدم ک درس دی
ــدا  ــم. در آن جــا ابت ــل کن ــدرم را راضــی کــردم کــه در خــارج تحصی ــر حــال پ ــه ه ــود و ب نب
ــائل  ــه مس ــکا ب ــی آمری ــدم روانشناس ــی دی ــد از مدت ــی بع ــم ول ــی بخوان ــتم روانشناس می خواس
ــا مــوش  ــردازد. بیشــتر در آزمایشــگاه کار می کننــد؛ آزمایش هایــی ب فکــری و فلســفی نمی پ
و خرگــوش و ایــن گونــه حیوانــات. بعــد هــم بیشــتر رفتارگرایــی متــداول بــود و شــاید هنــوز 
هــم باشــد. بــرای مــن این هــا جاذبــه ای نداشــت. ایــن بــود کــه مــن یکــی دو تــا درس فلســفه 
ــر  ــل تغیی ــن دلی ــه همی ــن رشــته اســت و ب ــش هســتم ای ــاً دنبال ــن واقع ــدم آنچــه م ــم و دی گرفت
ــه دانشــگاه پیــدا کــردم. رشــته دادم و فلســفه خوانــدم. بنابرایــن رشــتۀ فلســفه را بعــد از ورود ب

بعد از دو سه سالی دیدم که نه این گونه فلسفه هم را راضی نمی کند و به هر حال باز تغییر 
رشته داده و در زمینۀ دیگری ادامه دادم

.
در این جا تقدیر چقدر مؤثر است؟

ــی  ــد ول ــد کنجکاون ــرض کنی ــاًل ف ــد. مث ــی دارن ــای مختلف ــخاص طبیعت ه ــی اش ــور کل ــه ط ب
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ــم  ــا ه ــت. بعضی ه ــارج اس ــان خ ــه جه ــان ب کنجکاوی هایش
ــه درون  ــا متوج ــن کنجکاوی ه ــد و ای ــی دارن کنجکاوی های
ــد کــه خودشــان را بشناســند  انســان اســت و بیشــتر می خواهن
ــودم  ــن خ ــاًل م ــد. مث ــال می کنن ــی را دنب ــی خودشناس و نوع
بخوانــم. شــیمی  درس  کــه  نداشــتم  عالقــه ای  گاه  هیــچ 

ریاضیات را هم دوست نداشتید؟
بعضــی  ولــی  داشــتم  عالقــه  اتفاقــاً  ریاضیــات  بــه  چــرا. 
رشــته ها بــود مثــاًل داروســازی شــاید هیــچ گاه بــا ذوق و 
ــد  ــم می آم ــات خوش ــد. از ادبی ــور در نمی آم ــن ج ــلیقه م س
و درس هــای ادبــی برایــم جاذبــه داشــت و مثــاًل فلســفه بــرای 
مــن جاذبــه داشــت آن هــم فلســفۀ خاصــی. مــن بــه هــر حــال 
ــن  ــری کورب ــی هســتم، برخــی ارســطویی هســتند. هان افالطون
ــد.  ــا می آین ــه دنی ــی ب ــد: کســانی هســتند کــه افالطون می گوی
ــم کــه اینطــور باشــد؛ یعنــی ذوق و ســلیقه  مــن گمــان می کن
ــال روح و روان  ــر ح ــه ه ــتگی دارد و ب ــان بس ــت انس ــه طبیع ب
ــی  ــم خیل ــم بگویی ــا نمی توانی ــت. م ــده ای اس ــز پیچی آدم چی
ــا از  ــد، این ه ــد می آی ــان پدی ــت در انس ــه هس ــی ک چیزهای
ــوح  ــد: انســان ل ــه می شــود. جــان الک می گوی ــه گرفت جامع
ســاده ای اســت کــه همان طــور کــه زندگــی می کنــد و 
پیــش مــی رود، بــر ایــن لــوح ســاده چیزهایــی نقــش می بنــدد 
ــن  ــی م ــرد. ول ــکل می-گی ــب ش ــن ترتی ــه ای ــخصیت ب و ش
درســت  نیســت.  یکســان  لوح هــا  آن  نمی کنــم  گمــان 
ــوح وجــود  ــی آن ل ــد ول ــرون نقــش می گیرن اســت کــه از بی
ــا هــم فــرق دارد و نقوشــی را بعضــی می گیرنــد و  انســان ها ب
ــره  ــن در خمی ــم ای ــان می کن ــن گم ــد. م ــس می زنن ــی پ برخ
ــت. ــی هس ــر کس ــره ه ــه در خمی ــان ک ــت چن ــوده اس ــن ب م

بــه  ولــی  خواندیــد  را  غــرب  فلســفۀ  رشــتۀ  عاقــه  بــا  شــما 
ــا خوانــدن کتــاب    ســه حکیــم مســلمان   دکــر ســید  فــرض ب
حســنی نــر عاقــۀ ویــژه ای بــه فلســفۀ اســامی پیــدا کردیــد. 
گــر در آن برهــه ایــن کتــاب را ماحظــه نمی کردیــد آیــا  مثــًا ا
امــکان داشــت کــه اصــًا بــه ســمت فلســفه اســامی یــا عرفــان 

کشــیده نشــوید؟
ــر  ــن تأثی ــدم در م ــه خوان ــی ک ــه کتاب های ــت ک ــت اس درس

لوح وجود
ق دارد    انسان ها با هم فر
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می کــردم  انتخــاب  کــه  کتاب هایــی  ولــی  می گذاشــت 
ــه در درون  ــود ک ــه ای ب ــود؛ عالق ــن ب ــلیقۀ م ــۀ ذوق و س نتیج
ــالمی را  ــفه اس ــن فلس ــاًل همی ــی مث ــد. یعن ــد می آم ــن پدی م
کــه اگــر مــن آن کتــاب را آن گونــه کــه بعــداً خوانــدم، 
نمی خوانــدم، در مــن تأثیــر نمی گذاشــت. بنابرایــن خــود 
ــی کــه  ــی کــه در درون انســان رخ می دهــد در انتخاب تحوالت
ــم  ــاره بکن ــه ای اش ــه نکت ــتم ب ــر دارد. می خواس ــد تأثی می کن
ــا در دوران  ــه م ــت ک ــی اس ــم و تربیت ــالح تعلی ــه اصط و آن ب
دانشــگاهی و آخــر دبیرســتان در کشــور خودمــان داریــم. 
ببینیــد در صــد تــا صدوپنجــاه ســال گذشــته کــه مــا دانشــگاه 
ــه  ــا را ب ــم و بچه ه ــدا کردی ــد پی ــرورش جدی ــوزش و پ و آم
مدرســه و دانشــگاه فرســتادیم، انگیزه هایــی در پــدر و مادرهــا 
ــد  ــت بدهن ــد و جه ــت کنن ــان را هدای ــه فرزندش ــد ک ــدا ش پی
کــه بــه مثــاًل رشــته هایی برونــد کــه هــم از نظــر درآمــد 
نظــر  از  هــم  و  می آمــد  حســاب  بــه  خوبــی  رشــته های 
ــار  ــه اعتب ــته هایی ک ــه رش ــتند. ب ــه داش ــه در جامع ــاری ک اعتب
خاصــی هــم در مجمــع ادبــی یــا اجتماعــی داشــت زیــاد توجــه 
ــی-دادم،  ــگاه درس م ــه در دانش ــی ک ــن در مدت ــد. م نمی ش
ــویق و  ــا تش ــار ی ــا اجب ــا ب ــی از بچه ه ــه خیل ــدم ک ــه ش متوج
ــد و  ــته را انتخــاب کرده ان ــن رش ــدر و مادرشــان ای ــب پ ترغی
آن را دوســت ندارنــد. بــه نظــر مــن یکــی از اشــکاالت تعلیــم 
ــۀ  ــه عالق ــا ب ــدر و مادره ــوده اســت کــه پ ــن ب ــا ای ــت م و تربی
ــوب  ــب خ ــا طبی ــدس ی ــد . مهن ــه نمی کردن ــان توج فرزندش
ــه باشــد. ــی آن رشــته رفت ــه  پ کســی اســت کــه از روی عالق
و  پــدر  و  مــا  خانواده هــای  واقعــاً  کــه  معتقــدم  بنابرایــن 
مادرهــا توجــه بیشــتری بــه ذوق و ســلیقۀ بچه هــا بکننــد. 
ــان  ــق آن ــد کــه کمبودهــای خودشــان را از طری ــی نخواهن یعن
ــه را  ــن توصی ــم همی ــه فرزندان ــودم ب ــن خ ــد. م ــران بکنن جب
می کــردم کــه دنبــال چیــزی برویــد کــه دوســت داریــد.

ی شــما در دانشــگاه خیلــی  دوران کارشناســی ارشــد و دکــر
ی تحصیــل کردیــد؛ دانشــگاه سانفرانسیســکو و در  معتــر
رشــتۀ فلســفۀ غــرب بــا شــاخۀ فلســفلۀ تحلیلــی از اســتادان 
بــه  بگوییــد  سانفرانسیســکو  دانشــگاه  در  تأثریگذارتــان 

خصــوص از اســتادی کــه مدتــی دســتیارش بودیــد!

 مادرها توجه
ی به  بیشرت
 ذوق و سلیقۀ
 بچه ها بکنند
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ــد نفرشــان  ــه چن ــن ب ــد و م ــی بودن ــل می کــردم، اســتادان خوب ــن تحصی در دانشــگاهی کــه م
ــان می گرفتــم. درس هــای  ــا آن ــر داشــتند. درس هــای بیشــتری ب نزدیــک شــدم و در مــن تأثی
اختیــاری در دانشــگاه های آمریــکا خیلــی بیشــتر از درس هــای اختیــاری در ایــن جاســت. ایــن 
بــود کــه مــن ســعی می کــردم درس هــای اختیــاری مثــاًل در رشــتۀ فلســفه بگیــرم بــا اســتادانی 
ــود کــه متخصــص فلســفۀ افالطــون  ــا اســتادی ب ــه داشــتم و یکــی از آن ه ــان عالق ــه آن کــه ب
بــود و خیلــی بــه افالطــون عالقــه داشــت. ایــن عالقــه را بــه نحــوی بــه مــن منتقــل کــرد، مــن 
ــد  ــان عالقه من ــفه یون ــخ فلس ــه تاری ــج ب ــه تدری ــتم ب ــه داش ــان عالق ــفه یون ــه فلس ــودم ب ــه خ ک
ــی انتخــاب  ــات یونان ــدم و ادبی ــی می خوان ــان یونان ــدم، زب ــی می خوان ــودم، درس یونان شــده ب
ــی.  ــتۀ فرع ــک رش ــی و ی ــته باش ــد داش ــی بای ــتۀ اصل ــک رش ــا ی ــاًل آن ج ــی اص ــرد. حت می-ک
رشــتۀ اصلــی مــن فلســفه بــود و رشــتۀ فرعــی مثــاًل فرهنــگ یونــان، تفکــر یونــان، زبــان یونانــی 
ــه  ــتم ب ــفه کار داش ــا فلس ــون ب ــم. چ ــم می گرفت ــان قدی ــارۀ یون ــتر درب ــن بیش ــه م ــن ک و التی
ــت و  ــه داش ــان عالق ــفه یون ــه فلس ــی ب ــی خیل ــم خیل ــن ه ــتاد م ــن اس ــتم و ای ــه داش ــان توج یون
ــردم. ــدا ک ــتری پی ــل بیش ــر تمای ــال های آخ ــه در س ــود ک ــن ب ــون. ای ــه افراط ــوص ب ــه خص ب

نام آن استاد چه بود؟
دکتر جان استون بود که االن فوت کرده است. همان روزها هم پیر بود. استادهای دیگری هم 

بودند که بیشترشان باید فوت کرده باشند. اگر هم کسانی باشند، باید بیش از نود سال داشته 
باشند.

نام آن ها را به یاد دارید؟
ــود و  ــر ب ــی پی ــود خیل ــل   ب ــک گی ــی   م ــود، یک ــرپ   ب ــا   ت ــتادهای م ــی از اس ــاًل یک ــه. مث بل
متافیزیــک درس مــی داد. یکــی دیگــر از اســتادهای مــن دکتــر پراونــس بــود کــه از دانشــگاه 
اســتنفورد می آمــد. ژان پــل ســارتر جــزو فیلســوفانی بــود کــه خیلــی تأثیرگــذار بودنــد.
داشــتید؟ گرایش هایــی  قــاره ای  فیلســوفان  از  برخــی  جــو  بــه  شــما  خــود 
زبانــی  تحلیــل  و  تحلیلــی  فلســفۀ  بــه  بیشــتر  لیســانس  دورۀ  در  تحصیلــم  ســال های  نــه. 
گرایــش داشــتم و تــا حــدودی هــم بــه تاریــخ فلســفه. اصــوالً در گروه هــای فلســفه در 
آمریــکا وضــع بــه ایــن صــورت اســت کــه بیشــتر توجه شــان بــه همیــن فلســفه-های 
ــفۀ  ــه فلس ــر ب ــکا کمت ــگاه های آمری ــت. در دانش ــوم اس ــفۀ عل ــا فلس ــی ی ــل زبان ــی، تحلی تحلیل
فلســفه  در گروه هــای  هایدگــر کمتــر  مثــاًل  یــا  ســارتر  پــل  ژان  می پردازنــد.  قــاره ای 
ــفه  ــه فلس ــی ک ــم وقت ــن ه ــع م ــد. بالتب ــا می پردازن ــه این ه ــات ب ــته های ادبی ــتر در رش و بیش
ــر  ــال های آخ ــد در س ــود و بع ــی ب ــل زبان ــی و تحلی ــفه تحلیل ــۀ کارم فلس ــدم، زمین می خوان
ــردم. ــا ک ــا را ره ــانس آن ه ــه در دورۀ فوق لیس ــود ک ــده ب ــدا ش ــن پی ــری در م ــه دیگ عالق

گرایــش  بــه فلســفۀ اســامی  کــه بعدهــا  کســانی  کشــور خودمــان هــم بیشــر  معمــواًل در 
پیــدا کردنــد و بــه اندیشــۀ ایرانــی – اســامی و حتــی عرفانــی تمایــل داشــتند، در فلســفه هــم 
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گرایش شــان بیشــر بــه فلســفۀ تحلیلــی بــود، نــه فلســفه قــاره ای. فکــر می کنیــد کــه ایــن یــک 
اتفــاق اســت؟

نــه. بــه نظــر مــن فلســفۀ اســالمی، بخشــی از فلســفۀ تاریــخ فلســفه اســت؛ یعنــی بخشــی 
ــرون  ــفۀ ق ــخ فلس ــه تاری ــی ک ــل وقت ــن دلی ــه همی ــت و ب ــطی اس ــرون وس ــفۀ ق ــخ فلس از تاری
ابــن  می گفته انــد.  چــه  مســلمان ها  کــه  کنیــد  مشــخص  بایــد  می خوانیــد  را  وســطی 
ــه  ــالمی ب ــفۀ اس ــاً فلس ــه واقع ــت ک ــن اس ــه و ای ــه می گفت ــی چ ــت، فاراب ــه می گف ــینا چ س
ــی  ــطی ول ــرون وس ــفۀ ق ــخ فلس ــت، تاری ــخ اس ــه تاری ــق ب ــفه متعل ــاخه از فلس ــک ش ــوان ی عن
ــد،  ــالمی رفته ان ــفه اس ــراغ فلس ــی س ــفۀ تحلیل ــه فلس ــه ب ــا توج ــران ب ــده ای در ای ــه ع ــن ک ای
بــه نظــر مــن ایــن تــا حــدود زیــادی بــه اقتضــای روز و مســائل جامعــه بــوده اســت.
شــما بــه بــرادران غزالــی گرایــش ویــژه ای داریــد. نمونــۀ خیلــی بــارزش کتــاب شــما 
دربــارۀ وجوهــی از اندیشــه های محمــد غزالــی و فخــر رازی اســت. همچنیــن نامه هــای 
عین القضــات بــا احمــد غزالــی کــه شــما بــرای نخســتین بــار بــه زبــان فارســی منتشــر 
ــت. ــی اس ــد غزال ــی و محم ــد غزال ــه احم ــما ب ــژه ش ــۀ وی ــای عالق ــی گوی ــه خوب ــد، ب کردی

این نامه ها را در کجا پیدا کردید. نامه های میان احمد غزالی و عنی القضات را؟
ــه هــم هســت. بعضــی در کتابخانه هــای  ــود و در کتابخان ــا در نســخه های خطــی ب ــن نامه ه ای
ایــران و بعضــی در کتابخانه-هــای خــارج بــود کــه بایــد عکســبرداری می شــد. این جــا یافتــن 
ــم  ــات ه ــای عین القض ــود. نامه ه ــواری نب ــی دش ــی کار خیل ــخه های خط ــان نس ــا در می این ه
ــوده  ــان ب ــن نامه نگاری هــای فارســی در تصــوف عرف ــع این هــا جــزو اولی همین طــور. در واق
ــور  ــم همین ط ــی ه ــد غزال ــود محم ــت. خ ــوده اس ــگاری نب ــور نامه ن ــل از آن اینط ــت، قب اس
چندیــن نامــه نوشــته کــه ایــن نامه هــا را چــاپ کــردم و در بعضی هایــش مباحــث فوق العــاده 
دقیــق و عمیقــی مطــرح شــده اســت کــه در آثــار عربــی امــام محمــد غزالــی نیســت. در واقــع 
ــی  ــات همدان ــم عین القض ــی و ه ــد غزال ــم احم ــی و ه ــد غزال ــام محم ــم ام ــن، ه ــه ت ــن س ای
ــی  ــش خیل ــی نق ــان فارس ــان در زب ــوف و عرف ــالح تص ــه اصط ــی و ب ــان فارس ــخ زب در تاری
مهمــی داشــتند. این هــا جــزو پیش قــراوالن بودنــد؛ جــزو پیش کســوتان. عین القضــات 
ــه  ــی ب ــچ کس ــل از او هی ــت. قب ــی نوش ــان فارس ــه زب ــدان ب ــه در هم ــت ک ــی اس ــن کس اولی
ــر از  ــات جلوت ــم. عین القض ــراغ نداری ــا س ــی م ــت. یعن ــته اس ــزی ننوش ــچ چی ــی هی ــان فارس زب
ســهروردی اســت. ســهروردی هــم آثــار فارســی دارد جلوتــر از اصفهانی هاســت. در اصفهــان 
ــن  ــی اب ــت ول ــی نوش ــان فارس ــه زب ــینا ب ــن س ــت. اب ــی نمی نوش ــوز فارس ــی هن ــان کس آن زم
ــه  ــه. ب ــا ن ــود اصفهانی ه ــان و خ ــه اصفه ــود ب ــده ب ــی آم ــدت کوتاه ــود و م ــانی ب ــینا خراس س
ــد. ــاب می آی ــه حس ــی ب ــان فارس ــه زب ــی ب ــار عرفان ــن آث ــزو اولی ــا ج ــن نامه ه ــال ای ــر ح ه

ی از مــردم کــه بارهــا نــام ایــن دو بــرادر را شــنیده اند، شــاید تصــور کننــد کــه ایــن دو بــرادر  بســیار
ی جهــات کامــًا شــبیه هــم بوده انــد، یعنــی بــه لحــاظ اندیشــه، بــا هــم تفاوت هایی هم  از بســیار
داشــتند. بفرماییــد کــه تفــاوت اساســی امــام محمــد غزالــی بــا احمــد غزالــی در چــه زمینه هایــی 
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اســت و چــه شــباهت هایی بــا هــم دارنــد؟
آنــان از خیلــی جهــات بــه هــم شــبیه بودنــد، امــا اختالف هایــی هــم داشــتند. شــاید در 
تأکیــدی کــه در بعضــی از مســائل می-کردنــد و شباهتشــان چــون هــر دو این هــا واقعــاً عالــم 
ــد ســراغ تصــوف. احمــد  ــه بودن ــر دو رفت ــد و ه ــده بودن ــی خوان ــر دو مســائل کالم ــد. ه بودن
ــی  ــوف ایران ــه تص ــردازد و ب ــلوک می پ ــیر و س ــی س ــای عمل ــه جنبه ه ــی زود ب ــی خیل غزال
ــون  ــی، چ ــان فارس ــی و زب ــم: ایران ــه می گوی ــن ک ــود. ای ــد می ش ــی عالقه من ــان فارس و زب
یکــی از متــون مهــم احمــد غزالــی کتــاب    شــرح تعــرف   اســت بــه زبــان فارســی و واقعــاً بــه 
ــار  ــود و در کن ــه کالم می-ش ــتر متوج ــی اوالً بیش ــد غزال ــی محم ــد. ول ــارف می مان دایره المع
ــی مذهــب شــافعی اســت. در مذهــب شــافعی  ــراز اول ــای ت ــه اســت، یکــی از فقه این کــه فقی
ــی  ــد گرایش های ــود و بع ــی می ش ــث سیاس ــد. وارد مباح ــماعیلیه را رد می کن ــت اس ــام اس ام
پیــدا می کنــد بــه فلســفه و بعــد در اواخــر عمــرش می رســد بــه تصــوف، در حالــی کــه احمــد 
غزالــی از نوجوانــی رو مــی آورد بــه تصــوف و بــرای چیزهــای دیگــر اهمیــت قائــل نمی شــود 
ــد  ــی  گفته ان ــد. بعض ــرادرش می کن ــد، ب ــادی از محم ــتفاده زی ــی اس ــد غزال ــم احم ــد ه و بع
ــت  ــوم نیس ــد. معل ــت کرده ان ــم درس ــتان هایی ه ــته اند و داس ــالف داش ــم اخت ــا ه ــان ب ــه آن ک
ــی  ــم، احمــد غزال ــا می دانی ــا کــه م ــا آن ه ــن داســتان ها چقــدر صحــت دارد؛ چــون ت کــه ای
ــرام می گذاشــت. او یــک نوع-سرپرســتی  ــه او احت ــی ب ــود خیل ــرادر کوچــک محمــد ب کــه ب
داشــت بــه احمــد غزالــی و خیلــی کارهــا را بــه بــرادرش واگــذار می کــرد. حتــی موقعــی کــه 
در بغــداد بــود و می-خواســت مدرســۀ نظامیــه بغــداد را رهــا کنــد و بــه مکــه و شــام بــرود، از 
بــرادرش کــه در قزویــن یــا همــدان بــود، خواهــش کــرد کــه بیــاد و کالس هــای او را بــه عهــده 
بگیــرد و تدریــس کنــد و همســرش را کــه در بغــداد بــود بــه ایــران و طــوس ببــرد. بــه هــر حــال 
ــم. احمــد کــه از  ــوده کــه مــا تصــور می کنی ــر از آن چیــزی ب رابطــۀ ایــن دو خیلــی نزدیک ت
اول عمــاًل وارد ســیر و ســلوک شــد و بــه تربیــت مریــدان و شــاگردان پرداخــت، در زمینه هــای 
ــرای محمــد غزالــی بیشــتر  ــود. ب ــرادرش محمــد غزالــی ب معنــوی و عرفانــی خیلــی جلوتــر از ب
ــود. ــر ب ــری مهم ت ــث نظ ــای مباح ــم جنبه ه ــان ه ــی در عرف ــفی و حت ــری فلس ــای فک جنبه ه
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شــما بــا توجــه بــه تعریف هــای متنــوع و گســرده در حیطــۀ عرفــان و اندیشــه های ایرانــی – 
اســامی کتاب هایــی نوشــته اید. بــه لحــاظ حســی و درونــی بــا کــدام یــک از تألیفات تــان ارتبــاط 

ی داریــد؟ نزدیکــر
ــای  ــردن زمینه ه ــدا ک ــرده، پی ــغول ک ــرا مش ــه م ــش از هم ــه بی ــی ک ــی موضوع ــور کل ــه ط ب
فکــری و عرفانــی در اشــعار عرفــای مــا چــون ســعدی، حافــظ، مولــوی، عطــار و بــه خصــوص 
ــان را در قرن هــای  ــی تفکــر آن حافــظ اســت و مــن بیشــتر ســعی کــردم کــه ریشــه های عرفان
ــت  ــئلۀ رؤی ــا مس ــی از این ه ــه. یک ــخ اندیش ــی تاری ــع نوع ــم؛ در واق ــت وجو کن ــته جس گذش
بــوده. رؤیــت بــه معنــی دیــدار خــدا کــه ابتــدا چگونــه مطــرح می شــود و چــه تحوالتــی پیــدا 
ــد  ــی می گفتن ــد. بعض ــول می کردن ــده ای قب ــد و ع ــرش بودن ــده ای منک ــون ع ــد، چ می کن
ــن ســعی کــردم کــه  ــد م ــّر دی ــا چشــم ِس ــد ب ــد و بای ــوان دی ــر نمی ت ــا چشــم َس ــن را ب کــه ای
ایــن را تــا حــدودی در کتــاب   رؤیــت مــاه در آســمان   جســت وجو کنــم. در واقــع راهنمــای 
ــان  ــه انس ــدی ک ــت، عه ــد اس ــوع عه ــا موض ــی از آن ه ــوده و یک ــظ ب ــن حاف ــن همی ــی م اصل
ــوده  ــان بیشــتر مطــرح ب ــان ایرانی ــن را نشــان دادم کــه چطــور در می ــدد و مــن ای ــا خــدا می بن ب
ــه آن توجــه داشــت  ــا ایــن کــه مضمونــی قرآنــی اســت و حافــظ خیلــی ب اســت. ایــن مســئله ب
ــر کــرده اســت. اصــل عشــق کــه  ــوده کــه فکــر مــرا درگی ــز شــاعران دیگــر، موضوعــی ب و نی
ــه بعــد  ــه خــو دیــده اســت، از قــرن ســوم ب اصــاًل مفهــوم عشــق چــه تحوالتــی در عرفــان مــا ب
ــل  ــه دلی ــم ب ــم ه ــی   گفت ــو حالج ــان را   ن ــب آن ــن مکت ــه م ــعرایی ک ــا و ُش ــان ُعرف و در می
ــرده و  ــرایت ک ــا س ــای م ــعرا و ُعرف ــه ُش ــه ب ــن اندیش ــته و ای ــالج داش ــه ح ــی ک ــۀ اصل اندیش
ــرده اســت. حــالج از  ــه کار ب ــب ب ــان مطل ــرای بی ــی کــه ب ــه لحــاظ بعضــی از روش های ــم ب ه
ــد کــه  ــات ســعی می کن ــا اســتفاده از ادبی ــی و ب ــا شــیوه های ادب نخســتین کســانی اســت کــه ب
ــان  ــالج بی ــی را ح ــی و متافیزیک ــث عرفان ــن مباح ــد. عمیق تری ــرح کن ــی را مط ــث عرفان مباح
می کنــد و حافــظ هــم تــا حــدودی تحــت تأثیــر حــالج اســت و دیگــران مثــل احمــد غزالــی

.
! از شما به دلیل حضورتان در این گفت وگو بسیار سپاسگزارم. آقای دکر

رؤیت به معین 
دیدار خدا ست
   که تحوالتی 
پیدا می کند
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آهوی قشنگ من پلنگی هایت
پنهان شده پشت شوخ و شنگی هایت

زیبایی تو سنگر امنت شده است
پنهان شده ای پشت قشنگی هایت

یک یک همه بی شکست ها را بردی
بردی دل کهنه مست ها را بردی
جز باختنت نبرد دستی دل من
اما تو تمام دست ها را بردی

اطراف تو شوخ و شنگ ها می پلکند
در سینه ی تو نهنگ ها می پلکند
در هر چشمت دو گله آهو داری
در پلکت اگر پلنگ ها می پلکند

شرم تو شریر کرده آهو ها را
بدجور دلیر کرده آهو ها را

دارند به ریش شیرها می خندند
لبخند تو شیر کرده آهو ها را

یخ بسته زمان هنوز ها بعد از تو
ای وای به حال روزها بعد از تو
پاهای غزال ها همه سنگ شدند
دریوزه شدند یوزها بعد از تو

آواره و دوره گردم و سرگردان
کم آینه ی مرا مکدر گردان

از من همه ی مرا گرفتی ای عشق
لطفا کمی از مرا به من برگردان

اما تو فقط اسیر کشتن بلدی
هی زجر دهی و دیر کشتن بلدی
دارد دهن تو بوی شیر آهو جان

آخر تو چگونه شیر کشتن بلدی؟

کم کن هیجان دلبری هایت را
دیوانگی و سبک سری هایت را
دنبال تو می دوند ماه و خورشید

تحویل بگیر مشتری هایت را

  سیب تو 
سکوت می کند بر رس من

چهل رباعی از |جلیل صفربییگ
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ناغافل و بی خبر بریزد باران
یک ریز به روی سر بریزد باران
دلتنگی و تنهایی و جای خالیت
خاکی به سرم مگر بریزد باران

با خون غزاالن جوان چاپ شده
با جوهر قرمز روان چاپ شده

دیوان غزالیات شیر عاشق
بر پوست بره آهوان چاپ شده

چشم سیه تو کارگاه آهوست
ابروی کجت شکارگاه آهوست
در پلک تو بره آهوان می پلکند
چشمان تو شیرخوارگاه آهوست

این خیل ریاضت کش زیبایی دوست
هرگوشه چراغ چشمشان در سوسوست

درویش شدند شیرها در بیشه
ذکر لبشان همیشه آهو آهوست

دلداده و بی قرار و دلتنگ تواند
دلتنگ خیال و خال خوش رنگ تواند

لختی بخرام بین عاشق هایت
آهوی من این پلنگ ها لنگ تواند

در حق دلش چه کار خوبی کرده
با چند غزال پایکوبی کرده

گردنکش بیشه ی پلنگان شده است
شیری که غزال خالکوبی کرده

جز عشق نمانده چیزی از او در پوست
شیری که شکار خویش را دارد دوست
دربیشه گرفته سبحه ی اشک به دست
   مشغول به ذکر آهو آهو آهوست  

این غنچه ی بربر شده ایران دری است
تقویم تمام روزهایش قمری است

این جنگل پیر جنگ ها دیده به خود
تاریخ درخت های سبزش تبری است
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مرگ آمده رفته توی پیراهن تو
تا جان مرا در آورد از تن تو

ماه آه بر آمده است از سینه ی من
راه آه کش آمده است از رفتن تو

عشق آمد و زد خاک دلم را قابیل
من کشته شدم ولی نه چون اسماعیل
بوسه است که زنده می کند هر مرده

سوری بده در عشق بکن اسرافیل

تا روسری ات ز روی سر می افتد
یک گوشه ز ماه تو به در می افتد

شق القمر موی تو را می بینند
اسالم نه کفر در خطر می افتد

با بال شکسته رسته ام از همه تان
پیوسته به خود گسسته ام از همه تان
دارم به خودم به مرگ بر می گردم
از همهمه خسته خسته ام از همه تان

بر سینه ی من فشرد انگورش را
کان عسلش النه ی زنبورش را

از شکر لب هاش نمک کن بمکم
حاال که در آورده لبش شورش را

کار تو و چشم هات جنگ افروزی است
محصول شراب تو شرار اندوزی است
هر خوشه نگاه می کنی انگوری است
چشمان تو غوره های آدم سوزی است

با سنگ قرار عهد بستن داری
برخیز اگر سر نشستن داری

رو راست نباش با همه آینه جان
با خود چمدانی از شکستن داری

بر شانه ی من رعشه ی غم می گیرد
انگور نه! خوشه ی عدم می گیرد

پوکیده تکیده دارمستی پیرم
تاکی که به من تکیه دهد می میرد

بدجوردچار مد بی خوابی شد
از خویش برون نرفت و مردابی شد
عشق آمد و تور ماه گیری انداخت

دریاچه پر از ماهی قالبی شد

ما مصرف آفتابمان بیشتر است
عرق عرق گالبمان بیشتر است
تاکیم به شانه های تو تکیه زده

سکر و سکر شرابمان بیشتر است

نه وعده ی دیدار به هم می دادیم
نه مژده ای از یار به هم می دادیم
تا صبح نشستیم من و عشق و خدا

تنها نخ سیگار به هم می دادیم

با دیدنش آفتاب را یاد بگیر
دریا شو!بجوش! آب را یاد بگیر

یک لحظه نگاه کن به چشم مستش
انگور شو و شراب را یاد بگیر
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بی هیچ دلیل و بی جهت یک لحظه...

حتی شده گاهی به غلط یک لحظه...
یک لحظه مرا نگاه کن یک لحظه

یک لحظه فقط فقط فقط یک لحظه

سگ حال مرا گرفت این خواب خرفت
باز آمد و کرد هر دو چشمم را خفت

رفتند سحر دیازپاهام به خواب
جا ماندم و ساربان شتر مز نگرفت

عشق تو هبوط می کند بر سر من
خاک ملکوت می کند بر سر من
من زیر درخت تو نباشم ای کاج

سیب تو سکوت می کند بر سر من

خود را همه جا اصیل می دانستی
یک شاعر بی بدیل می دانستی

انگار تو هم...تو هم توهم زده ای
مالی خولی ها جلیل! می دانستی؟

بر روی هوا زیر زمین مخفی بود
مرگی که همیشه در کمین مخفی بود

بر شانه ی من زد و مرا بیرون برد
از زندگی ای که دوربین مخفی بود

توی چمدان ریخت سفر را و گریست
پشت سر بغض بست در را و گریست

از سمت خداحافظی ابری آمد
بر شانه ی من گذاشت سر را و گریست

رفتی تو و چشمان رطوبت دیده
شد خانه ی ویران رطوبت دیده

غم چیده شده به روی هم در دل من
چون کیسه ی سیمان رطوبت دیده

لرزیدن دستم و دلم نه! پشتم
پیش دل تو دوباره وا شد مشتم

بر پوست تو پیانو پوست تو
رقصیدن دیوانه ی ده انگشتم

انگشتری و عکس شهیدی رویش
تقویم قدیمی و کلیدی رویش

مبلی هستم درون یک خانه ی سرد
مبلی که مالفه ی سفیدی رویش

با سوختنم ساخته بودم سر تو
خود را چقدر باخته بودم سر تو
این بار ولی به عشق زورم نرسید
با مرگ مچ انداخته بودم سر تو

آن قدر که زندگی غم انگیز شده
انگار تمام سال پاییز شده

تابوت مرا قشنگ می آرایند
مردن کاری تفنن آمیز شده

از ریشه تمام جنگ ها را بکنی
گور همه ی تفنگ ها را بکنی

آهوی من آه کی می آیی از راه
تا پوست این پلنگ ها را بکنی
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شکســت  درهــم  ارتشــی  نیروهــای  مقاومــت  باالخــره  وقتــی  ظهــر،  اواســط  درســت 
این کــه  از  بعــد  دقایقــی  انقالبی هــا،  دســت  افتــاد  کامــل  طــور  بــه  رادیــو  و 
صــدای  اســت.  تهــران  کــه   این جــا  شــهر  تــوی  پیچیــد  رادیــو  گوینــده  صــدای 
شــد. شــروع  هــم  خ  آقــای  بــرای  انقــالب  انقــالب  ،  صــدای  ایــران.  ملــت  راســتین 
ــد  ــی می ش ــه دو ماه ــران ک ــی ای ــن مل ــو تلویزی ــی رادی ــار فن ــی انب ــد بایگان ــای خ کارمن آق
شــده  خانه نشــین  و  نمی رفــت  کار  ســر  اعتصابی هــا،  همــه  مثــل  ناخواســته  و  خواســته 
اتــاق  در  از  و  می کشــید  بــاال  را  راه راهــش  زیرشــلوار  حالی کــه  در  و  شــد  بلنــد  بــود، 
بــه زنــش کــه در آشــپزخانه داشــت قورمــه ســبزی را تــوی  بیــرون می رفــت خطــاب 
ظــرف می ریخــت تــا ســفره ناهــار را بینــدازد، داد زد:   تمــام شــد، رژیــم ســقوط کــرد  .

زن البتــه اعتنایــی بــه حرفــش نکــرد، تــوی ایــن دو ســه روزه ایــن چندمیــن بــاری بــود 
الســتیکی  دمپایی هــای  خ  آقــای  می گفــت.  را  جملــه  ایــن  و  مــی زد  داد  خ  آقــای  کــه 
سربســته اش را پوشــید و لخ لــخ کنــان طــول حیــاط موزاییــک فــرش را پیمــود و رفــت 
تــوی توالــت کنــار حیــاط و محــض احتیــاط چفــت پشــت در توالــت را هــم انداخــت.
پخــش  آهنگــی  داشــت  رادیــو  شــد،  اتــاق  وارد  ســینی  و  ســفره  بــا  وقتــی  زن 
امــام...  . ای  بــود،    خمینــی  نشــنیده  آن  مثــل  چیــزی  حــال  بــه  تــا  کــه  می کــرد 

نــگاه زن از پنجــره بــه حیــاط افتــاد و آقــای خ را دیــد کــه از توالــت درآمــد و دســتش را زیــر 
شــیر لــب باغچــه آب کشــید و بعــد بــه جــای این کــه بیایــد تــو، راهــش را بــه طــرف زیرزمیــن 
کــج کــرد. زن می خواســت داد بزنــد کــه غــذا ســردمی شــود و اگــر کار واجبــی نــدارد بیایــد 
ــار  ــد کن ــه بیای ــرد ک ــنده ک ــن بس ــه همی ــا ب ــن، ام ــوی زیرزمی ــرود ت ــد ب ــورد بع ــارش را بخ ناه
پنجــره سرتاســری و آقــای خ را تماشــا کنــد کــه پله هــای زیرزمیــن را بــا تأنــی پاییــن می رفــت.

زن برگشــت بخــاری نفتــی کنــار اتــاق را کــم کــرد، بعــد نشســت ســر ســفره و دو بشــقاب پلــو 
ریخت و گذاشــت دو طرف ســفره و نمکدان را از روی تاقچه برداشــت گذاشــت کنار بشــقاب 
شــوهرش و در همــان لحظــه فکــر کــرد مــردش تــوی ایــن دو ماه کــه ســر کار نرفته تقریبــاً پایش 

 انقالب شخصی آقای خ

من مرده بودم که هانیه عاشقم شد
موسسه انتشارات نگاه

 | محسن حکمی معاین
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ــد  ــوس می آین ــوس اتوب ــت اتوب ــای مملک ــه ج ــه از هم ــا این ک ــته و ب ــرون نگذاش ــه بی را از خان
تهــران تــا در بطــن حــوادث باشــند، مــرد او چپیــده تــوی اتــاق و حتــی نمــی رود تــا ســر کوچــه 
نــان بخــرد و حــاال وظیفــه روزنامــه خریــدن هــم بــه کارهــای قبلــی زن اضافه شــده و تازه داشــت 
ــه دل زن هایــی می رســید کــه یــک عمــر شــوهر بیــکار داشــته اند و چه هــا کــه نکشــیده اند از  ب
دســت شوهرهایشــان و زیــر لــب می گفــت مــرد کــه تــوی خانــه بمانــد اخالقــش زنانهمــی شــود.

در همیــن فکرهــا بــود کــه مــرد در اتــاق را بــاز کــرد و بــا یــک زونکــن ســیاه وارد شــد. زونکــن 
ــاز رفــت بیــرون تــوی آشــپرخانه دســت هایش را شســت و  ــه تاقچــه و ب خاکــی را گذاشــت لب
ــه احــزاب و گروه هــا  ــو را کــه داشــت اطالعی برگشــت نشســت ســر ســفره. دســت کــرد رادی
ــده  . ــالب ش ــت:   انق ــب گف ــر ل ــید و زی ــو کش ــقاب را جل ــرد و بش ــوش ک ــد، خام را می خوان

ــم در  ــار ه ــک ب ــی ب ــت. حت ــی نداش ــه کار احدالناس ــود. کاری ب ــی ب ــای خ آدم کم حرف آق
تظاهــرات و درگیری هــای خیابانــی شــرکت نکــرده بــود. تــوی الک خــودش بــود. اعتصــاب 
ــر  ــه. آخ ــوی خان ــیند ت ــد بنش ــور ش ــم مجب ــد، او ه ــش آم ــه پی ــون ک ــو تلویزی ــان رادی کارکن
ــد  ــده و همــه کــس و کارش در اعتصابن ــه کنن ــده و تهی ــر و گوین ــی کــه مدی ــو و تلویزیون رادی
ــار فنــی چــه کار دارد؟ نرفــت ســر کار، امــا مثــل همــه دوســتان  ــی انب ــه یــک کارمنــد بایگان ب
ــرود  ــر روز ب ــر روز ه ــتان ه ــرمای زمس ــوی آن س ــرد ت ــش و کاله نک ــم کف ــش ه و همکاران
تــوی خیابــان ببینــد دنیــا دســت کیســت و چــون حتــی بــرای خریــد نــان هــم پایــش را از خانــه 
ــا  ــب در روزنامه ه ــا را اغل ــود و خبره ــارغ ب ــی از هیاهــوی شــهر ف ــه کل ــرون نمی گذاشــت ب بی
ــود  ــوم نب ــاًل معل ــر اص ــر دیگ ــای آخ ــن روزه ــد ای ــنید. هرچن ــو می ش ــا از رادی ــد ی می خوان
ــد. ــا می ش ــم جابه ج ــارش ه ــاعت اخب ــی گاه س ــدارد و حت ــی ن ــه دارد و ک ــی برنام ــو ک رادی

آقــای خ ناهــارش را کــه خــورد، بشــقابش را پــس زد و خــودش را عقــب کشــید، بعــد بلنــد شــد 
از گوشــه اتــاق روزنامــه ای آورد پهــن کــرد وســط اتــاق و زونکــن خاکــی را گذاشــت وســط 
روزنامــه و خــودش هــم نشســت کنــارش. زونکــن را بــاز کــرد و شــروع کــرد بــه ورق زدنــش.
زن در حالــی کــه داشــت ســفره را جمــع می کــرد آقــای خ را هــم زیــر نظــر داشــت. می دانســت 
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ــدر  ــعار پ ــاوی اش ــن ح ــع زونک ــت. در واق ــن چیس در آن زونک
آقــای خ بــود کــه ده دوازده ســالی از مرگــش می گذشــت. آقــای 
خ بعــد از مــرگ پــدرش شــعرهای او را جمــع و بــه ترتیــب الفبــا 
مرتــب و تــوی ایــن زونکــن بــا شــماره و فهرســت بایگانــی کــرده 
ــرد و آن  ــدا ک ــن ج ــی را از زونک ــرد برگ ــه م ــد ک ــود. زن دی ب
ــت  ــرد و انداخ ــاره ک ــاز پ ــرد و ب ــاره ک ــاره پ ــرد و دوب ــاره ک را پ
روی یکــی از برگ هــای روزنامــه؛ بعــد زونکــن را ورق زد و 
ــا  ــم ب برگــه دیگــری را درآورد، کمــی نگاهــش کــرد و آن را ه
ــی ســر از  ــی. زن خیل ــاره کــرد و ریخــت روی قبل ــان آداب پ هم
ــی  ــعرها خیل ــن ش ــت ای ــط می دانس ــآورد فق ــای خ درنمی کار آق
بــرای شــوهرش عزیــز بودنــد و اگــر حــاال بایــد پــاره شــوند 
حتمــاً حکمتــی در کار اســت، پــس فقــط پرســید:   چایــی بیــارم؟  

مــرد فقــط ســرش را تــکان داد و مشــغول خوانــدن قطعــه ای 
شــد کــه از همــان بیــت اولــش پیــدا بــود در ســالگرد تولــد 
ــت  ــرد ریخ ــاره ک ــذ را پ ــه کاغ ــده و بالفاصل ــروده ش ــد س ولیعه
ــای خ دو  ــدر آق ــعرهای پ ــن ش ــازی زونک ــه. کار پاکس روی بقی
ســاعتی وقــت بــرد، چــون آقــای خ در خــالل کار گاهــی غزلــی، 
و غــرق  را کامــل می خوانــد  مثنــوی ای  یــا حتــی  قصیــده ای 
ــا  ــرت ی ــه اعلی حض ــاره ای ب ــه اش ــه این ک ــته ب ــد و بس ــف میش کی
علیاحضــرت یــا ولیعهــد یــا بــه هــر حــال ربطــی بــه دربــار داشــته 
یــا نداشــته باشــد، نگــه اش می داشــت یــا پــاره اش مــی کــرد.

واقعیــت ایــن بــود کــه پــدر آقــای خ اگرچه کاســب ِزبــر و زرنگی 
ــود و در طــول عمــرش همــه کاری اعــم از عکاســی و پزشــکی  ب
ــه  ــار هم ــا در کن ــود، ام ــگاری کــرده ب و محضــرداری و روزنامه ن
ایــن کارهــا شــعر هــم میگفــت و قریحــه خوبــی هــم داشــت و بــا 
ــات و  ــت و در جلس ــا داش ــت و آمده ــودش رف ــه خ ــعرای زمان ش
جرگه هــای ادبــی میشــناختندش و شــاید اگــر کمــی بخــت یــارش 
ــه در حــد و اندازه هــای محمدتقــی بهــار  بــود می توانســت حــاال ن
ــل  ــا الاق ــرات ی ــاس ف ــواره عب ــتکم در ق ــهریار، دس ــین ش ــا حس ی
رهــی معیــری اســم و رســمی بــه هــم بزنــد، ولــی اشــتغاالت زیــاد و 
متنــوع و متعــدد مانــع از ایــن بــود کــه شــعر و شــاعری را جدی تــر 
ــودش  ــه خ ــبتی در روزنام ــه مناس ــه ب ــن ک ــرد و همی ــا بگی از این ه
شــعری چــاپ کنــد یــا در مجلســی قصیــده ای بخوانــد برایــش بــس 
ــو هــم  ــدرن و ن ــان شــعر م ــن بی انگیزگــی جری ــه در ای ــود و البت ب
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بــی تأثیــر نبــود کــه بــا بانــگ و هیاهــو و غوغایــش گــرد و خاکــی 
بــه راه انداختــه بــود و عرصــه را بــر شــعر نــاب و اصیل تنــگ کرده 
بــود. هرچنــد پــدر آقــای خ معتقــد بــود ایــن گــرد و خاک هــا زود 
ــد  ــودش برخواه ــت خ ــه اصال ــاره ب ــعر دوب ــد و ش ــمی کن فروکش
بی ســواد کــه وزن  مشــتی آدم  از هذیان گویی هــای  و  گشــت 
ــد کــرد. ــدا خواه ــد نیســتند، نجــات پی ــه را هــم درســت بل و قافی
ــود،  ــر ب ــدرش درگی ــعرهای پ ــا ش ــای خ ب ــه آق ــای ک در فاصله
گذاشــت  او  دســت  کنــار  چــای  اســتکان  یــک  اول  زنــش 
کشــید  را  چــادرش  و  دراز کشــید  اتــاق  رفــت گوشــه  بعــد 
ــری  ــر کت ــد و زی ــا ش ــد پ ــی زد. بع ــرت کوتاه ــرش و چ روی س
ریخــت.  شــوهرش  بــرای  دیگــری  و چــای  کــرد  را روشــن 
بعــد همــان چــادر را ســرش کــرد رفــت بیــرون میــوه خریــد 
هــم  او  میخرنــد  شــیرینی  دارنــد  همــه  مــردم  دیــد  وقتــی  و 
هــوس کــرد و یــک جعبــه شــیرینی هــم خریــد و برگشــت.
ظاهــراً آقــای خ کارش بــا زونکــن تمام شــده بــود و آن را برده بود 
گذاشــته بــود ســر جایــش تــوی زیرزمین و حاال نشســته بود داشــت 
آلبــوم عکس هــا را ورق مــی زد. زن در حالــی کــه جعبه شــیرینی را 
ــوی پیش دســتی می گذاشــت، زیرچشــمی  ــا ت ــاز میکــرد و چندت ب
آقــای خ را هــم می پاییــد که گاهی عکســی را از آلبــوم درمی آورد 
و جــدا کنــار پایــش می گذاشــت و دوبــاره آلبــوم را ورق مــی زد.
زن دو اســتکان چــای ریخــت و گذاشــت تــوی ســینی و بــا 
خــودش  و  خ  آقــای  کنــار  گذاشــت  آورد  شــیرینی  بشــقاب 
هــم نشســت کنــارش و عکس هــا را تماشــا کــرد. آقــای خ 
ــاره  ــرد و دوب ــزه ک ــای داغ را م ــه ای از چ ــرد و جرع ــکری ک تش
ــای  ــه آق ــی را ک ــا عکس ــت ت ــت هش ــد. زن هف ــوم ش ــغول آلب مش
ــان  ــی نگاهش ــی یک ــت و یک ــش برداش ــار پای ــود کن ــته ب خ گذاش
کــردی؟   جــدا  چــی  بــرای  را  پرســید:   این هــا  بعــد  کــرد. 
داشــت  کــه  همان طــور  کــرد،  بلنــد  را  ســرش  مــرد 
دارم  . گفــت:   کارشــون  کــرد  مــی  برانــداز  را  عکســی 

زن باز پرسید:   چه کار؟  
دور  . بریزیمشــون  گفــت:   بایــد  حــال  همــان  بــا  بــاز  مــرد 

زن با تعجب پرسید:   چرا؟ حیفه  .
ایــن بــار آقای خ دســت از آلبوم کشــید و ســرش را چرخاند طرف 
زنش، عکســها را از دســت او گرفت و گفت:   چون انقالب شــده  .
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دارد.  وجــود  آن هــا  آلبــوم  عکس هــای  و  انقــالب  بیــن  رابطــه ای  چــه  نمی فهمیــد  زن 
انقــالب شــده ریختــی دور؟   بابــات هــم چــون  ایــن حــال پرســید:   اون شــعرهای  بــا 
از تــوی  مــرد ســر تــکان داد. زن اســتکان چــای اش را برداشــت و یــک شــیرینی هــم 
بــه  عکس هــا  ایــن  گفــت:   اگــه  و  پشــتی  بــه  داد  تکیــه  رفــت  و  برداشــت  بشــقاب 
بایــد برداشــته بشــه  . انقــالب ربــط داره پــس اون عکــس کــه زودتــر از همــه این هــا 

ــس  ــه عک ــید ب ــوار و رس ــا روی دی ــت ت ــش را گرف ــد رد نگاه ــرد و بع ــگاه ک ــه زن ن ــرد ب م
قــاب شــده پــدرش روی دیــوار بــاالی بخــاری. عکــس پــدر آقــای خ را نشــان مــی داد 
در کــت و شــلوار خــوش دوختــی بــا کراواتــی کــه گــره مرتبــی داشــت. داشــت بــا 
لبخنــد مــی زد. نــگاه می کــرد و  بــه دوربیــن  میــداد و  وزیــر فرهنــگ و معــارف درس 

ــر  ــت زی ــی ارج آورد گذاش ــک صندل ــت ی ــد رف ــن و پاش ــت زمی ــوم را گذاش ــای خ آلب آق
پایــش و قــاب عکــس را از دیــوار برداشــت آورد پاییــن و نگاهــی کــرد بــه جــای قــاب 
کــه حــاال ســفیدتر از جاهــای دیگــر دیــوار انــگار داشــت بــه تمــام خانــه دهن کجــی 
می کــرد. نشســت زمیــن و مقــوای پشــت قــاب را درآورد و عکــس را بیــرون کشــید و 
همــان جــا پــاره اش کــرد. زن بلنــد شــد تکه هــای عکــس را از دســت شــوهرش گرفــت 
و قــاب را هــم از زمیــن برداشــت، بعــد صندلــی ارج را تــا کــرد و بــرد بــه آشــپزخانه.
اول عکس هایــی  کــرد.  بــاز  را  آلبــوم  و  جایــش  ســر  نشســت  رفــت  دوبــاره  خ  آقــای 
کــه پــدرش را بــا مقامــات نشــان میــداد درآورد، حتــی عکــس خــودش را کــه داشــت 
بعــد  تلویزیــون جایــزه می گرفــت.  از دســت رییــس رادیــو  بــه عنــوان کارمنــد نمونــه 
تمــام عکس هــای کراواتــی خــودش و پــدرش را هــم درآورد. در بازبینــی ســوم تمــام 
عکس هــای عروسی شــان را هــم کــه در باشــگاه افســران گرفتــه بودنــد درآورد و همــه 
را یک جــا کپــه کــرد، بعــد همــه را بــا دقــت و وســواس ریزریــز کــرد و ریخــت تــوی 
پاکــت میــوه ای کــه زنــش بــرای همیــن کار آورده بــود گذاشــته بــود کنــار دســتش.

آن شــب آقــای خ محــض احتیــاط ســطل آشــغال را نگذاشــت پشــت در، همــه کاغذهــا 
بــرد  شــب  آخــر  و  مشــکی  نایلــون  تــا  دو  تــوی  ریخــت  را  شــده  پــاره  و عکس هــای 
یکــی  تــا  ولــی  خوابیــد.  زود  خانــه.  برگشــت  و  باالتــر  کوچــه  تــا  دو  ســر  گذاشــت 
نابــود می شــد. بایــد  بــه چیزهایــی فکــر کــرد کــه  دائــم  نبــرد و  دو ســاعت خوابــش 
ــت.  ــواب نشس ــد و در رختخ ــدار ش ــدای او بی ــر و ص ــش از س ــد. زن ــحر پاش ــه س ــح کل صب
اولیــن چیــزی کــه دیــد آقــای خ بــود کــه وســط اتــاق ایســتاده بــود، در یــک دســتش کپــه ای 
روزنامــه باطلــه و در دســت دیگــرش یــک ســاطور. زن اول ترســید. لحــاف را پــس زد 
ــون  ــود. دو کارت ــو ب ــاق ول ــف ات ــه ک ــد ک ــی ش ــه خرت وپرت های ــازه متوج ــد و ت ــد ش و بلن
ــذ و  ــپ دار و کاغ ــی زی ــاک برزنت ــک س ــون، ی ــه گراماف ــف صفح ــزرگ، دو کی ــی ب مقوای
ــه  ــود. زن رابط ــه ب ــم ریخت ــاق روی ه ــف ات ــرش ک ــای ف ــه جابه ج ــود ک ــدارک ب ــه و م پوش
این هــا را بــا هــم نفهمیــد ولــی می دانســت این هــا یــک جــوری بــا انقــالب ربــط دارد.
ــن،  ــاز زیرزمی ــار در ب ــاط کن ــه حی ــویی، گوش ــت دستش ــت می رف ــه داش ــد ک ــه بع ــد دقیق چن
یــک کارتــون دیگــر دیــد کــه تویــش ســه چهــار تــا قوطــی رنــگ بــود و دو ســه تــا 
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ــگ  ــا را رن ــد اتاقه ــاش آورده بودن ــه نق ــد ک ــب عی ــال ش ــگ از پارس ــای رن ــو. قوطی ه قلم م
ــود  ــش ب ــی پدربزرگ ــگ زده قدیم ــیر زن ــون، شمش ــار کارت ــود. کن ــده ب ــی مان ــود، باق زده ب
و یــک چمــدان قرمــز مخملــی رنــگ و رو رفتــه. زن وقتــی نشســت ســر کاســه توالــت 
ــی  ــالب م ــه انق ــی ب ــه ربط ــش چ ــگ زده پدربزرگ ــیر زن ــه شمش ــود ک ــن ب ــر ای ــوز در فک هن
ــب  ــای عجی ــاق صداه ــه از ات ــود ک ــده ب ــارغ ش ــر ف ــن فک ــوز از ای ــد؟ و هن ــته باش تواندداش
بــا کلنــگ خــراب می کــرد. اتــاق را  انــگار آقــای خ داشــت دیــوار  و غریبــی شــنید. 

ــه آســتانه در اتــاق کــه  ــا عجلــه طــول حیــاط را پیمــود و ب زن زودتــر کارش را تمــام کــرد و ب
رســید بــا صحنــه عجیبــی مواجــه شــد. آقــای خ نشســته بــود وســط اتــاق و چنــد روزنامــه پهــن 
کــرده بــود زیــر دســتش و داشــت بــا ســاطور صفحه هــای موســیقی را خــرد می کــرد. زن دیگــر 
نتوانســت جلــوی خــودش را بگیــرد، ذهنــش هیــچ رابطــه ای بیــن صفحه هــای گرامافــون و چیزی 
کــه در خیابان هــا داشــت اتفــاق میافتــاد برقــرار نمــی کــرد. بــا ایــن حــال خیلــی خونســرد رفــت 
جلــو و دســت شــوهرش را گرفــت و پرســید کــه چــه کار داردمــی کنــد؟ و تــازه متوجــه اشــکی 
شــد کــه از گوشــه چشــم آقــای خ راه گرفتــه بــود روی تــه ریشــش چنــد روزه اش. زن اول فکــر 
ــی  ــا وقت ــت. ام ــده اس ــر ش ــرد و خمی ــیقی خ ــای موس ــر صفحه ه ــه خاط ــردش ب ــک م ــرد اش ک
ــا لحــن خشــک و اندوهناکــی گفــت:   یــک عمــر اشــتباه  مــرد بــه دوروبــرش اشــاره کــرد و ب
کردیــم   فهمیــد او هــم اشــتباه کــرده اســت و تــازه متوجــه کاســتهایی شــد کــه نوارهای شــان 
مثــل دل و روده گوســفند تــازه ذبــح شــده بیــرون ریختــه و درهــم گــره خــورده  بــود.

داشــت  کم کــم  کــه  زن  و  چــه؟    یعنــی  انقــالب  گفــت:   میدانــی  خ  آقــای 
کنــد. آمــاده  را  اســباب صبحانــه  رفــت  و  کــرد  بغــض  چــه،  یعنــی  انقــالب  میفهمیــد 
صبحانــه در ســکوت صــرف شــد. بعــد از صبحانــه زن کنــار شــوهرش نشســت و بــا هــم مشــغول 
ــدا  ــای خ را پی ــویقی آق ــای تش ــا و نامه ه ــدند. حکم ه ــوت ش ــر طاغ ــده مظاه ــدام باقی مان انه
کــرد و داد دســتش تــا پــاره کنــد، کاســت ها را یکی یکــی بــاز کــرد و نوارهای شــان را بیــرون 
ــا دســت و  ــر جمــع کــرد ت ــا را از دوروب ــای صفحهه ــز کــرد، تکه ه ــا قیچــی ریزری کشــید و ب
پایشــان را زخــم و زیلــی نکنــد، حتــی چنــد پیشــنهاد جالــب هــم ارائــه داد. مثــاًل وقتــی فهمیــد 
ــی و بگــذارد دم در،  ــوی آن ســاک برزنت ــزد ت ــای خ می خواهــد کراوات هایــش را هــم بری آق
ــم  ــه ه ــد. بالفاصل ــت کن ــه درس ــل تک ــی چ ــان روبالش ــان و ازش ــم بشکافدش ــنهاد داد از ه پیش
رفــت چــرخ خیاطــی ســینگر ســیاهش را آورد نشســت پشــتش و مشــغول دوخــت و دوز شــد. 
ــر  ــای دیگ ــد چیزه ــد می ش ــر بودن ــه پهن ت ــان ک ــتند و از بعضی های ش ــی داش ــای خوب پارچه ه
هــم درســت کــرد. آقــای خ هــم انگیــزه و قوت بیشــتری گرفت و شــب نشــده کار رژیم یکســره 
ــخ شــد. ــی تاری ــه دان ــای طاغــوت راهــی زبال ــام بقای شــد. انقــالب کار خــودش را کــرد و تم
سرشــب آقــای خ لبــاس پوشــید و گفــت کــه مــی رود نــان بگیــرد. گفــت از ایــن بــه بعــد خریــد 
ــردا  ــرون مــی رفــت فکــر کــرد از ف ــه را خــودش انجــام مــی دهــد. وقتــی داشــت از در بی خان
بایــد دوبــاره برگــردد ســر کارش. اعتصــاب تمــام شــده بــود و کشــورحتماً بــه نیــروی کار بــه او 
نیــاز داشــت. هــوا ســرد بــود و کوچــه خلــوت. بــا ایــن حــال بــوی تغییــر در هــوا پراکنــده بــود.
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 نقد سه دخرت حوا
نوشته الیف شافاک

نویسنده ناتاشا والتر
ترجمه | فرخ رو تاجیک

درآثــار الیــف شــافاک اعتمــاد بــه نفــس و اطمینــان جالبــی وجــود دارد.نویســنده ای کــه در جایگاهــی 
ــد،  ــی نویس ــی م ــی و انگلیس ــان ترک ــه دو زب ــه ب ــنده ای ک ــت، نویس ــتاده اس ــرق ایس ــرب و ش ــن غ بی
ــخصی  ــن ش ــن مضامی ــی تری ــه  اصل ــدن، او ب ــی در لن ــد و گاه ــی کن ــی م ــتانبول زندگ ــی در اس گاه
ــتان  ــت. داس ــتثنا نیس ــارش مس ــایر آث ــزاز س ــد وی نی ــان جدی ــردازد. رم ــی پ ــال م ــان ح ــی زم و سیاس
ــال 2۰۱6 در  ــودکه در س ــی ش ــاز م ــوان اش دنیزآغ ــر نوج ــری و دخت ــام پ ــه ن ــالی ب ــان س ــا زن می ب
ــگاه  ــه جای ــورا ب ــده ف ــد. خوانن ــی مانن ــتانبود م ــک اس ــتند درترافی ــامی هس ــی ش ــی مهمان ــه راه حالیک
ــرد.  ــی ب ــی م ــر ماجــرا اســت، پ ــی کــه در ظاه ــری که مســلمانی روشــن فکــر   اســت وشــکاف های پ
ــود.  ــه ش ــی در روح اش   موج ــت با خلع ــرار اس ــری  ق ــه پ ــد، ک ــی کن ــا را آگاه م ــروز، راوی، م ام
ــه  ــتان ب ــد، در آغازداس ــی کن ــع نم ــه خل ــفر ب ــن س ــاز ای ــرف آغ ــادی را ص ــان زی ــتان زم ــگ داس پیرن
پــری دســتبرد مــی زننــد و او مــورد آزار جنســی قرارمــی گیــرد. ولــی ظاهــرا اتفاقاتــی کــه در پــی ایــن 
ــری،  ــت بیشــتری دارد. طــی آن کشــمکش و درگی ــری اهمی ــرای پ ــی خــورد ب ــم م ــش رق ــه برای حمل
عکســی ازپــری کــه بــه همــراه دوزن و یــک مــرد در آکســفورد گرفتــه شــده، از کیــف اش مــی افتــد. 
پری خــود را عقــب مــی کشــد گویــی عکــس جســم زنــده ای اســت و ممکــن اســت بیافتــد وصدمــه 
ــت،  ــد اس ــت و آم ــب در رف ــان ش ــال در هم ــان ح ــری وزم ــته پ ــن گذش ــه بی ــتان ک ــه داس ــد  . ادام ببین
ــد. ــف کن ــس را کش ــراد درون عک ــا اف ــه اش ب ــردازد، و رابط ــس بپ ــن عک ــت ای ــه اهمی ــعی دارد ب وس
بــا کشــف ایــن روابــط مخاطــب بــه درک شــخصیت پــری مــی رســد. او یکــی از شــخصیت 
ــد.  ــی یاب ــردد م ــود را م ــه خ ــت ک ــتان اس ــد داس ــت ناامی ــوان گف ــایدهم بت ــه، ش ــب توج ــای جال ه
   بعضــی از آدم هــا، افــرادی بــه شــدت معقــدن برخــی هــم هیچــی اعتقــادی ندارنــد، اوهمیشــه 
در جایگاهــی بیــن ایــن دو گــروه قــرار داشــت.   او تمــام کودکــی اش را در کشــمکش بیــن 
وارد  وقتــی  کنــد.  مــی  ســپری  اش  ناراضــی  و  متعصــب  مــادر  و  اش  الکــی  و  دیــن  بــی  پــدر 
دانشــگاه آکســفورد مــی شــود بــا دوتــا از صمیمــی تریــن دوســتانش، شــیرین دختــری ایرانــی 
ــع  ــخصیتی متواض ــه ش ــری ک ــت مص ــا اصال ــی ب ــری آمریکای ــا دخت ــس و مون ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــار، ب تب
ــه  ــور ک ــا همانط ــوا را ی ــر ح ــه دخت ــم س ــار ه ــر در کن ــه دخت ــن س ــود. ای ــی ش ــنا م ــی دارد، آش ومذهب
ــد.  ــی دهن ــکل م ــت را ش ــرده اس ــالق ک ــردد را اط ــد و م ــکار، معتق ــوان، گناه ــا عن ــه آنه ــافاک ب ش
طرفــداران آثــار شــافاک انعــکاس آثــار پیشــین او را دررمــان جدیــد اش در مــی یابنــد. پــری 
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ــذوب  ــخصیت مج ــر ش ــت تاثی ــفورد تح ــت، و در آکس ــدا اس ــناخت خ ــتجوی ش ــی در جس ازکودک
ــر  ــه نظ ــی دهد.ب ــی م ــه درس خداشناس ــرد ک ــی گی ــرار م ــام آزور   ق ــه ن ــگاهی ب ــتاد دانش ــده  اس کنن
مــی رســد بحــث خداشناســی ادامــه مبحثــی اســت کــه درآثــار پیشــین اش مانند ملــت عشــق   
ــه او را  ــد، ک ــی کن ــه م ــرده ای راتجرب ــوزاد درون پ ــی از ن ــر متناوب ــری تصوی ــت. پ ــرده اس ــاز ک آغ
ــد آرامــش بخــش باشــد و هــم مــی  ــی کــه هــم مــی توان ــه جهانــی روحانــی وصــل مــی کنــد، جهان ب
توانــد مغشــوش کننــد باشــد، ایــن نــکات شــاخص واقــع گرایانــه ازویژگــی هــای آثــار شــافک اســت 
ــی اســت، در  ــی روحان ــی کشــف جهان ــده مــی شــود. در حالیکــه شــافاک درپ ــز دی ــن اثرنی کــه در ای
ــه از محدودیــت هــا ولــذت  ــر نیزشــده اســت. او بســیار ماهران ــه جهــان حقیقــی ماهرت اتصــال اثــرش ب
ــگاه اش  ــن، ن ــن راه رفت ــه در حی ــی و چ ــن رانندگ ــه در حی ــه چ ــی ک ــی گیرد:  زن ــره م ــه به ــای زنان ه
ــت.    ــیار دور اس ــی بس ــو خاطرات ــی مح ــرد، گوی ــی نگ ــش م ــان درون ــه جه ــت و ب ــوت اس ــات مبه م
ــه  ــی از صحن ــذارد. دریک ــی گ ــر م ــری تاثی ــخصیت پ ــی برش ــرکوب سیاس ــی وس ــراط گرای ــر اف خط
ــه  ــد، لک ــی کن ــرک م ــات را ت ــال ق ــاق م ــی اش ات ــردار زندان ــه ب ــتان، در حالیک ــی  داس ــای احساس ه
هــای خونــی پشــت لبــاس زندانــش مــی بینــد ومتوجــه مــی شــود کــه بــردارش شــکنجه شــده اســت. 
بــه طــور حیــرت انگیــزی تمــام رمــان مملــواز مفاهیــم اســت. پــس چــرا گاهــی در عمــل بــه 
ایــن مفاهیــم ضعــف دارد؟ در مرکــز داســتان  ارتبــاط پــری بــا اســتاد دانشــگاهی ازآکســفورد 
مــی  خداوندســوق  ذات  از  تــری  عمیــق  شــناخت  ســوی  بــه  را  دانشــجویانش  کــه  دارد  قــرار 
تلنگــر فکــری مــی  مبــرم و  نوعــی عشــق  ایــن رابطــه را  نظــر مــی رســد شــافاک  بــه  دهــد. 
بالــد و حتــی فریــب جایــگاه خــود  بــه جایــگاه خــوش مــی  دانــد، ولــی ظاهــرا آزورخیلــی 
را خــورده اســت، بنابرایــن عشــق و ســتایش قلبــی پــری نســبت بــه او برایــش کافــی نیســت. 
و درحالیکــه زبــان شــافاک ایــن اعتمــاد بــه نفــس را بــه خوبــی نشــان مــی دهــد، ولــی گاهــی 
ــردی    ــگاه س ــد، یا ن ــی زن ــرق م ــه ی آتیش  ب ــا مثل گول ــم ه ــال  چش ــود: مث ــی ش ــه ای م ــم کلیش ه
ــی شــامی  ــل مهمان ــش از حــد یکنواخــت شــده ، مث ــم بی ــتان ه ــای داس ــه ه انداخــت. برخــی از صحن
کــه در طــول داســتان ادامــه دارد. باوجــود هشــدارهایی کــه در داســتان داده مــی شــود، وقتــی 
ــه  ــا زمانیک ــت، ی ــفورد اس ــه آکس ــتانبول ب ــت از اس ــت و برگش ــال رف ــدام در ح ــتان م ــان زن داس قهرم
ــه  ــه او ب ــا زمانیک ــردد، ی ــی گ ــاز م ــی ب ــی واقع ــر زندگ ــاب ناپذی ــت اجتن ــه حقیق ــش ب ــم خیاالت ازعال
ــه داســتانش مــی دهــد.  ــرژی مســتمری ب ــه درک مــی رســد، ان جــای پیــروی از خشــم و عصبانیتــش ب
بــه نظــر مــی رســد حتــی پــس از پایــان داســتان هــم ســردرگمی هــا و آرزوهایــش ادامــه دارد.
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 There is a compelling confidence about the scope of Elif Shafak’s work.
 As a writer who stands between west and east, working in Turkish and
 English, living in Istanbul and London, she engages with some of the most
 pressing political and personal themes of our times. Her new novel is no
 exception. We begin with middle-aged Peri and her teenage daughter
 Deniz stuck in a traffic jam in Istanbul in 2016 as they make their way to a
 dinner party. The reader is immediately alerted both to Peri’s standing as
 a fine modern Muslim   and to the cracks in that appearance. Today, the
  narrator warns us, Peri will confront the void in her soul
 The plot wastes little time in beginning that journey into the void; Peri is
 subjected to a robbery and an attempted rape. Yet the attack seems to
 have less importance for Peri than an event arising from it. During the
 struggle, a photograph of Peri, with two other women and a man in Oxford,
 falls out of her bag: Peri flinched as though the photo were alive and might
 have been hurt in the fall  . The rest of the novel, which travels backwards
 through her life and forwards through the evening to come, is devoted to
 excavating the importance of that photograph, and exploring her thwarted
relationships with the people in the picture
 Indeed, we come to understand Peri above all through her relationships.
 She is one of those intriguing, if frustrating, characters who finds it almost
 impossible to nail her colours to the mast. While some people were
 passionate believers and others passionate non-believers, she would
 always remain stuck in between.   Throughout her childhood in Istanbul
 Peri is rocked by the conflict between her irreligious, heavy-drinking father
 on the one hand, and her devout, resentful mother on the other. When
 she gets to Oxford University her two best female friends are the sensual,
 confident Iranian-born Shirin, and the modest, religious Egyptian-American
 Mona. The three women together make up the Three Daughters of Eve,
as Shafak puts it, the sinner, the believer and the confused

 Three Daughters of Eve
| by Elif Shafak review

a rich journey into romance and religion –

 A young Muslim woman’s spiritual quest takes her from Istanbul to Oxford as she learns

about love, faith and real life
Natasha Walter
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 Fans of Shafak’s work will find echoes of her previous novels here. From
 her childhood, Peri is fascinated by the meaning of divinity, and at Oxford
 she falls under the spell of a charismatic teacher, Azur, who runs a course
 on understanding God. These heartfelt theological discussions seem
 to be continuing debates that began in earlier books such as The Forty
 Rules of Love. There are Shafak’s trademark touches of magical realism
 in this book, too, as Peri experiences intermittent visions of a baby in a
 mist, who brings her into contact with a spiritual world that can be both
comforting and unsettling
 While continuing to explore spiritual themes, Shafak has become more 
adept at grounding her work in the real world
 While continuing to explore spiritual themes, Shafak has become more
 adept at grounding her work in the real world. She is skilled at capturing
 the constraints as well as the pleasures of femininity: Whether driving
 or walking, a woman did best to keep her gaze unfocused and turned
 inward, as if peering into distant memories.   And the dangers of religious
 extremism and political repression have personal impact for Peri. In one
 of the most heartfelt scenes, she learns of her imprisoned brother’s torture
 in the most visceral way, seeing the bloodstains on the back of his prison
uniform as he turns to leave the visitors’ room
 The whole novel is marvellously rich in intention. Why, then, does it
 sometimes falter in execution? The centre of the story rests on Peri’s
 relationship with the teacher at Oxford who pushes his students into
 deeper and deeper inquiries into the nature of God. Shafak seems to
 intend this as a vital erotic and intellectual awakening, but Azur comes
 across as arrogant and even deluded about his own brilliance, so Peri’s
wholehearted adoration for him fails to convince

 And while Shafak’s language shows no shortage of aplomb, sometimes it
 drifts into cliché: eyes flash like balls of fire  , or give an icy stare  . Some
 scenes, too, are rather flat, such as the dinner party that threads through
 the novel. Despite such caveats, as this complex heroine moves from
 Istanbul to Oxford and back again, as she jumps from surreal visions
 into inevitable compromise with real life, as she moves from compliance
 towards anger and finally understanding, there is an unflagging energy to
 her story. Perhaps because there is so much at stake for her that might
 be at stake for the reader, too, her dilemmas and desires seem to persist
even after the novel is ended
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1
جنوب جهان

تا به جانب جنوب جهان نگاه نکنی
به سوی جهل و خرافه

بیکاری
گرسنگی و بیماری         

بی عاری یا حتا
به روی آن که

هنوز دم از بشر می زند    به خودش تشر
باید

بی نگاه شوی
بی چهره          

بی شناسنامه و بی نام
.خدایان

فقط تیره روزان را نمی سازند        لشکریان 
و تیر بارها را

فدایی می سازند
سرسپرده          و اسلحه هایی
که اندیشه را متالشی می کنند

آرمان ها و آرزوها را       عشق را.

2
نه فقط در آخر
پرستنده نبودم

مرید     فرزندی سر به زیر
اگر نه

تو دوستم نمی داشتی       قدم به شعرهام 
نمی گذاشتی

با خودت
روبه رو نمی شدی با پدرانت رودررو

که چرا
همه چیز وارونه است      

نیست هیچ کس و هیچ چیز در جای خود
باید

دلیر می بودم
شفاف   پیدا در حرف هایی بی لفاف

که از جان
به بدن می رسیدی          

می رسیدی به هر دوتا با هم
به فهمی از عشق برسیم و به آن حظی

که تنها
عاشقان می برند
نه فقط در آخر

از اول از ساعت ها پیش از رفتن به بستر.

 همه چزی وارونه است
|مسعود احمدی

ــاعر روز 2۱  ــن ش ــت. ای ــان اس ــرداد ۱۳22 در کرم ــم م ــد ده ــدی متول ــعود احم مس
فروردین مــاه ۱۳98  نزدیــک منزلــش در حیــن عبــور از خیابــان تصــادف کــرده و دچــار 
خونریــزی مغــزی و شکســتگی لگــن شــده بــود. او مدتــی در بخــش مراقبت هــای ویــژه 

بیمارســتان مفــرح تهــران بســتری بــود.
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3
مالقات حضوری

روسری

ابری تیره شد     بارانی نم نم آغاز
وقتی  که زن

حباب تنها چراغ آویخته از سقف را با آن 
پوشاند

بذری را هم
که در زیر زبان پنهان کرده بود     

در مُشت مرد کاشت

در دم
جوانه ای پیدا شد شد بوته ای غرِق در ُگل

که زن
آن را گرفت و 

بر میز میان دو صندلی گذارد
عطر یاس

اتاق را پُر کرد    َو َزن آغوش مردی را
که پس از سه سال

مشمول رأفت شده بود    دارای پانزده 
دقیقه مالقات حضوری

بهت زده بود

عصبی و خشمگین       
اندکی شرمگین

او که
در اتاقی دیگر    همه چیز را زیر نظر 

داشت.

کفش کتاین و...
کفِش کتانی

مرا اندوهگین می کند     
کوله پشتی و روسری

از بس
که در لجن جوی ها دیده ام     

در جوی های خون

دیوارها
مرا غمگین می کنند

با رنگ های ِکدری که پوشانده اند شتک 
خون و شعارهای شفاف را

و اول پاییز
که دبیرستان ها باز می شوند    

 دانشگاه ها نیز
و آغاز

پچپچه ها و زمزمه ها     همهمه ها
تا باز
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رد چرخ نفربرها بر خون بماند
در زیر پوتین ها     ذره ها و تراشه های 

سرودها و فریادها

کفِش کتانی
روسری ها و کوله پشتی ها     

دیوارها و گورهای ُگم

فروپایش
همه چیز

رو به فروپاشی ست
نه فقط

پی ها و بناها     
که جان ها و بدن ها حتا

هرچه
از هر دست

با شتاب فرو می ریزد     
می ریزد به تاریکی: من ها

آرمان ها و آرزوها     
عشق ها و امیدها و نویدها

و ها
یعنی آه می پوشاند

سرزمینی را
که مردمش بارها

از میان خون خویش برخاسته اند     
خواسته اند و توانسته اند

و من
تو را در آن دیدم

که دویدم و دویدم     
تا به ته مردمک هات رسیدم

)1(
این سال ها

خزه بسته اند

حجم ها
شکل ها و رنگ ها     

عطرها و صداها

نگاه ها
کپک زده اند     

کلمات نیز زنگ زده است
این تکه از زمان    

 روح مردمان که عقربه ها
از حرکت افتاده اند     

روزها از ریخت و رمق
و یخ زده است
دریای مواجی

که سال هاست در ذهن من است
با تو     با مرغان ماهی خواِر در پرواز

و آن آواز
که ماهی گیران می خواندند     می خواندند 

برای زنان عاشق و کودکان چشم به راه.
 

)2(
اشیاء

کتاب نمی خوانند     تا بدانند
بر آهوخانم چه رفت     

بر آناکارنینا راسکلینکف
برادران کارامازوف     

و بر مردمی که دچار کوری شدند

حافظ به چند
نیما و پیروانش    

 بودلر و الیوت و خیلی های دیگر
اشیاء

در هم می لولند
جلوه می فروشند     راه می دهند و پا

در خیابان ها
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پاساژها     بازارها و بازارچه ها
و هرازگاه

با یکی
بلکه با دو سه تا

به خانه می روند     
می روند به بستر

اشیاء
نباید بدانند که چرا

در هیچ آیینه یی پیدا نمی شوند     
حتا در پرتو نورافکن ها.

لباس ها
لباس ها

دم به دم تازه می شوند خودروها
گوشی های همراه

داروهای توان بخشی
لوازم خانه و آشپزخانه دیگر خرده ریزها

و دستکاری
نه فقط

صورت ها و اندام ها
که دانسته ها

حافظه خاطره ها و یادها
تا جهان

همچنان بر مدار همیشگی بگردد 
بگردد بر سر انگشت مشتی اوباش

کاش
تو همان بود که می نمودی:

کسی
که عشق را می فهمد

  من   را آمیزش جان و تن را
و لمسی کند

ریخت باران عطر بنفشه رنگ شقایق

و حظ هماغوشی را میان رهایی
با بی پروایی

بر دریا بر کف بی پوشش یک قایق

تا قوزک پا
گوشی همراه

معجزه نمی کندمی کند؟
که مرا

با عکس هات
از اکنون بیرون ببرد با صدات

تا جایی
کــه مــردم ســرخورده را نبینــم آینــدگان 

از پیــش مــرده را
و این چهلمین پاییز را

که چون همه این سال ها
خمیده بر واِکر می رود 

لنگ لنگان رو به آخر

گوشی همراه
معجزه نمی کندمی کند؟

که مرا از درد جدا کند و وصل
به آن لحظه

که پیراهنت سر می خورد
تا بی تابی هر دو تا قوزک پای تو
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یبایی شناسی عشق   ز
در عرص کالن داده ها

لی مک اینون، نانا باند تایلستراپ و کریستز ویل

ترجمه |  راحله بهادر

ــه ی معاصــر اســت.  ــت در جامع ــز اهمی ــه ای حائ ــی کــردن، دغدغ ــن عشــق و دیجیتال ــد بی پیون
از یــک ســو، عشــق رمانتیــک هرگــز تــا ایــن حــد کمــک در اختیــار نداشــته اســت تــا 
عشــق را برنامه هــا )اپلیکیشــن ها( و بســترهای )پلت فرم هــای( کامپیوتــری جســتجو کنــد. 
از ســوی دیگــر، ادعامــی شــود همیــن کمک هــا نشــان دهنده ی پایــان عشــق رمانتیــک 
اســت. بحث هــای زیــادی بــر ســر ایــن مســاله وجــود دارد کــه آیــا دیجیتالــی کــردن و 
ــرف کاوش  ــادی ص ــان زی ــن زم ــر؛ و همچنی ــا خی ــتند ی ــازگاری هس ــتم های ناس ــق سیس عش
ــه  ــی ب ــه اندک ــال، توج ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــان ش ــد و روش هایش ــی جدی ــای تکنیک ابزاره
بخــش دیگــر ایــن معادلــه شــده اســت: یعنــی اینکــه منظورمــان از عشــق چیســت؟ در عــوض، 
ــه  ــده و ن ــت ش ــت تثبی ــک ماهی ــد و ی ــل تردی ــئله ی غیرقاب ــک مس ــق ی ــث، عش ــن مباح در ای
ــی  ــا بررس ــا ب ــه تنه ــژه، ن ــماره ی وی ــن ش ــت. در ای ــده اس ــه ش ــر گرفت ــت، در نظ ــال تثبی در ح
ــن  ــی ای ــا بررس ــه ب ــیدایی بلک ــق ش ــر عش ــا ب ــای کالن داده ه ــا و روش ه ــرات تکنولوژی ه تاثی
کــه وقتــی از عشــق حــرف می زنیــم، منظورمــان چیســت، ایــن تمرکــز از بیــن مــی رود. 
ــن رو  ــت و از ای ــات اس ــعر احساس ــق ش ــه عش ــرد ک ــا می ک ــزاک ادع ــوره دو بال روزگاری ان
ــن  ــه بی ــرد ک ــاره می ک ــوردی اش ــتم بازخ ــه سیس ــد و ب ــق تاکی ــی عش ــت زیبایی شناس ــر ظرفی ب
تجربــه ی حســی و کلمــه ی نوشــتاری وجــود دارد )بالــزاک ۱997(. بالــزاک بــا تیزبینــی مفهــوم 
ــد.  ــنهاد می ده ــی، پیش ــی فیزیک ــای حس ــتقیم فرآینده ــی مس ــروع تجل ــوان ش ــه عن ــتار را ب نوش
نشــانه های شــدید فیزیکــی و حســی عشــق ممکــن اســت نشــان دهنده ی بازگشــت بــدن 
در فرهنگ هایــی باشــد کــه همــواره قــوای فکــری را برتــر می دانســتند. همیــن نیروهــای 
ــا  ــود و ت ــی ش ــق مربوطم ــی عش ــای زیبایی شناس ــه کیفیت ه ــا ب ــه در اینج ــت ک ــی اس احساس
ــان بــرای آنکــه بــه آنهــا شــکل ارتباطــی فراتــر از فــرم تجربــی بدهــد،  ــا ظرفیــت زب مدت هــا ب
ــکل  ــرای ش ــات ب ــترده تر کلم ــی گس ــی از ناتوان ــه حاک ــن رابط ــت. ای ــوده اس ــمکش ب در کش
ــا  ــی اســت. ب ــاز رمانتیسیســم اروپای ــی اســت کــه پیش نی ــه ی زیبایی شناســی متعال ــه تجرب دادن ب
ــی  ــل توصیــف عشــق، از حیطــه ی عشــق رمانتیــک مــدرن اروپای ــن حــال، تصــورات غیرقاب ای
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ــا رومــی شــاعر ایرانــی قــرن ســیزدهم می گویــد:  یــا رمانتیسیســم فراتــر مــی رود. چنانکــه موالن

ح و بیان هر چه گویم عشق را رش
چون به عشق آیم خجل باشم از آن

گرچه تفسری زبان روشنگرست
لیک عشق بی زبان روشنرست 

چون قلم اندر نوشنت می شتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت 

)موالنا رومی ۱99۳، ۵۰(. 
موالنــا یــک امــر غیرقابــل توصیــف را بیانمــی کند که متــرادف با تجلی عشــق و حاکمیــت نهایی 
آن اســت کــه انســان ها را بــه یکدیگــر و بــه اصــول مقــدس پیونــد می دهــد. اگرچــه ممکن اســت 
زبــان ناتــوان بــه نظــر برســد، امــا فــرم زیبایی شناســی احساســی عشــق یــادآور راه هــای پیچیــده ای 
اســت کــه ذهــن و بــدن بــه طــرز حــل نشــدنی، در هــم گــره خورده انــد: اینکــه کلمات عشــق می 
تواندخــون بــه رگ هــا ببخشــد و قلــب را بــه تپــش وادارد یــا باعــث شــود دل مثــل ســیر و ســرکه 
بجوشــد، یــا حــواس تیــز شــوند. حتــی اگــر بکوشــیم آن را بــه فرمول یــا کد ادبــی واگــذار کنیم، 
عشــق در آرمان هــاِی حــاالِت متعالــِی خــودآگاه پابرجاســت، جایــی کــه حتــی بی اهمیت تریــن 
جزییــات مــی توانــددر یــک پیچیده گــی قدرتمنــد جــدای از قلمــرو روزمرگــی، ظاهــر شــود. 
کیفیت هــای ناگفتنــی و مقــدس عشــق باعــث بــه وجــود آمــدن فــرم رمانتیــک و مــدرِن دنیــوِی 
ــه آن  ــانه هایی ک ــن رس ــدرن و همچنی ــک م ــرم رمانتی ــن ف ــد و ای ــی ش ــای اروپای آن در زمینه ه
ــژه اســت. هــدف آن اســت کــه در مــورد  را نشــر می دهــد، موضــوع بحــث ایــن شــماره ی وی
برخــی از موضوعاتــی کــه عشــق را در ایــن دوره ی خــاص پســا-دیجیتال در عصــر کالن داده هــا 
ــی  ــای ادب ــروزه کده ــت ام ــوان گف ــر می ت ــی دیگ ــه عبارت ــم، ب ــگ کنی ــد درن ــی کن تعریفم
ــت  ــازد، تقوی ــی س ــال را م ــتم های دیجیت ــه سیس ــی ک ــاختارهای نمادین ــیله ی س ــه وس ــق ب عش
ــرای  ــی ب ــی و زبان ــتم های دیجیتال ــت سیس ــاره ی ظرفی ــواالتی درب ــورد، س ــن م ــده اند. در ای ش
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ــای عشــق  ــق و پیچیدگی ه ــح عالی ــش صحی ــا پیدای ــش ی نمای
مطرحمــی شــود. انفجــار ســایت های همســریابی آتالیــن، 
ــدد  ــایت های متع ــر س ــت یابی و دیگ ــی دوس ــای نصب برنامه ه
ــرمایه گذاری  ــت س ــف صمیمی ــاد مختل ــر ابع ــه ب ــی ک تبلیغات
اینکــه  کنــد:  مطرحمــی  را  جدیــدی  ســواالت  می کننــد، 
روابطشــان  صمیمی تریــن  اجتماعــی  سیســتم های  چگونــه 
از  یکــی  ایــن  شــاید  می کننــد.  اداره  و  ســازماندهی  را 
دالیلــی اســت کــه در نوشــته های اخیــر دربــاره ی عشــق، 
زیبایی شناســی اساســا جایــش را بــه سیاســت داده اســت. 
متن هایــی کــه سیاســت های عشــق را در یــک دهــه ی گذشــته 
نگــری  و  هــارت  این هاســت:  شــامل  کرده انــد  بررســی 
)2۰۰9(؛ هــارت )2۰۱2(؛ بدیــو )2۰۱2(؛ کیــن نیلســن و ســیلوا 
ــو )2۰۱2(؛ بولتانســکی )2۰۱2(. ایــن متن هــا  )2۰۱7(؛ گاروفال
ــال  ــه ی دیجیت ــی زمین ــه بررس ــکار ب ــورت آش ــه ص ــا و ب لزوم
نمی پــردازد، امــا تــا حــدی بازتــاب گســتردگِی فرهنــِگ 
شــبکه ی ارتباطــِی معاصــر در بررســی ظرفیــت سیاســی عشــق 
اســت. بــه بیــان دیگــر، بــا رشــد روزافــزون شــبکه ی ارتباطــی 
ــاز  ــالت همسان س ــا تمای ــه ب ــتاِق مقابل ــیاری مش ــی، بس دیجیتال
ــت  ــه ظرفی ــدی ب ــه ج ــا توج ــودکار آن ب ــه خ ــای نیم و الگوه
فردیت ســاز عشــق هســتند: اگــر همــه ی زندگــی تنهــا چیــزی 
مشــترک  عمومــی  ارتباطــی  شــبکه های  نمایــش  از  بیــش 
مــا  رابطــه ی  فردی تریــن و شــخصی ترین  بشــود، چگونــه 
بــا دیگــران، مقبولیــت مقاومــت سیاســی را حفــظ کنــد؟ 
ــی از  ــی، یک ــخصی و صمیم ــی ش ــر زندگ ــی ب ــز سیاس تمرک
ــوج دوم  ــوردی و م ــا- ف ــتی پس ــات فمینیس ــای ادبی ویژگی ه
بــود کــه مشــقت های عشــق را بــه عنــوان جــزء الینفــک 
ــرد  ــی می ک ــالدی بررس ــای ۱97۰ و 8۰ می ــت در دهه ه سیاس
)فورچوناتــی ۱9۱8؛ لونــزی ۱969؛ فایراســتون 2۰۱۵؛ هانیــش 
۱969(. می تــوان مشــاهده کــرد کــه ایــن متن هــا هماننــد 
ــان  ــد همزم ــور می کنن ــال ظه ــر دیجیت ــه در عص ــی ک متن های
بــا دغدغه هــا دربــاره ی شــرایط تولیــد و کار اجتماعــی، نوشــته 
می شــوند. در مــورد مثال هــای اول، سیســتم های دیجیتــاِل 
نیمه خــودکار فراگیــر شــده بودنــد و بی مصــرف شــدن و 
شرکتی ســازی موسســات مــدرن بــه درســتی و بــه خوبــی 
اجــرا می شــد. در مــورد دوم، آزادی هــای جنســی بــا نظریــات 
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ــا- ــرایط کار پس ــیم و ش ــازماندهی، تقس ــه س ــا-فوردی ک پس
ــود. ــده ب ــده ش ــم تنی ــید، در ه ــش می کش ــه چال ــی را ب صنعت
بســیاری از دیگــر متن هــای معاصــر سیاســت های عشــق را در 
زمینــه ی مالــی، اســتثمار و کشــش های اقتصــادی شــتاب دهنده 
بــا قابلیــت بازاریابــی خطــاب قــرار می دهــد و مــا را بــه 
معانــی خاص تــر و مبرم تــر از شــبکه ی اقتصــادی امــروزی 
ــازار خوشــگالن[  ــد. شناســایی اقتصــاد شــکر  ]ب هدایتمــی کن
)گونزالــز و ترویــان 2۰۱6(؛ عشــق آتشــین )بلــک 2۰۱۳(؛ 
ــِر بیــش از حــد وابســته )OAG( )بلــک 2۰۱4(؛  دوســت دخت
مثال هایــی   )2۰۱2 )تیــکان  جــوان  دختــر  تئوری ســازی  و 
می دهــد  نشــان  را  ناهمجنس گــرا  شــدیدا  کیفیت هــای  از 
کــه کانال هــای بی شــماری را بــرای ایــن موضــوع کامــال 
پولی شــده فراهممــی کنــد. در تمــام ایــن مــوارد، دختــر 
جــوان مرکــز خــاص اســتثمار اســت: ایده آلــی کــه تمــام 
ــود. ــی ش ــوی آن هدایتم ــه س ــادی ب ــتم اجتماعی-اقتص سیس
امــا ایده ال ســازی دختــر جــوان یــک پدیــده ی دیجیتــال 
نیســت. می تــوان گفــت کــه ایده ال ســازی  جــوان  و  زن  
ــک را  ــق رمانتی ــا، عش ــن ایده ه ــش ای ــدای پیدای ــان ابت از هم
بــه سیســتم های ســرمایه داری گــره زده اســت. یــک حکاکــی 
آلمانــی از ســال ۱۵9۱ بوســیله ی رافائــل ســدلر بــا عنوان عشــق، 
یــک نوشــته ی التیــن را در خــود دارد کــه ایــن ویژگی هــا را به 
عنــوان بخش هــای یــک پــروژه ی واحــد تلفیــق کــرده اســت:

 
آراســته  گلــش  بــا  مــرا  لــب  مــرور  جــوان  حالی کــه  در 

ســت ا
آه کیوپد، به لشکر تو می پیوندم

، بی پروا و عجول دست و دلباز و سبک بار
هر نوع زندگی آزادانه را دوست دارم

اکنــون قمــار مــرا بنــده ی خــود کــرده اســت، اکنــون یــک 
یبــا ... دخــر ز

)نویت 2۰۰۳، ۱۰(. 
ــروا  ــِی بی پ ــه طــور خــاص، برافروختگــی، هیجــان و بی خیال ب
ــوب  ــدرن محس ــک م ــق رمانتی ــی عش ــاد، ویژگ ــی اعتی و حت
هم تــراز  کــردن  قمــار  و  کــردن  خــرج  بــا  کــه  می شــد 
گرفتــه می شــد. چنیــن احساســاتی همــراه بــا شــکل گیری 
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وضعیــت ســرمایه داری آلمــان بــه عنــوان اولیــن نمونــه در نــوع خــود اســت، کــه در آن اغلــب 
ــن  ــا ۱996،۱99(. در ای ــود )کینگم ــوار ب ــازی دش ــده و قمارب ــارت سازماندهی ش ــک تج تفکی
ــا  ــده ت ــی ش ــان ته ــی و پیچیده ش ــای نگفتن ــق از کیفیت ه ــی عش ــای زیبایی شناس ــه، فرم ه رابط
ــه اجــزای ســازنده ی بت واره شــده ی کمیــت شــوند. حتــی در آن صــورت، گســترش  تبدیــل ب
داســتان های رمانتیــک کــه خــود یــک تکنیــک و فــرم نوشــتاری ســرمایه داری اســت، 
ــت.  ــد داش ــات، تاکی ــر ورای کلم ــی برت ــت خوش ــک حال ــوان ی ــه عن ــق ب ــرار دادن عش ــر ق ب
شــرایط و کدهــای عشــق رمانتیــک مــدرن را کــه بــه وســیله ی داســتان رمانتیــک ســتایش شــده 
ــل آن متعــدد  ــد و دالی ــه ســرعت در حــال ظهــور دی ــوان در عصــر کالن داده هــا ب اســت می ت
اســت، اگرچــه مــی توانــددرون فضــای گســترده تر از یــک الگــوی پســا-دیجیتال بررســی شــود: 
فرم هــای جدیــد رســانه و تکنولــوژی، شــیوه های جدیــد کالن داده؛ فهم تــازه از مفاهیم ســوژگی 

ــتم های  ــرده سیس ــن خ ــز بی ــن تمای ــرعت گرفت ــوع؛ س و موض
ــور  ــه ط ــترش یافته و ب ــی گس ــای خانوادگ ــی؛ گروه ه اجتماع
ــط غیرهمجنس گــرا؛  فزاینــده ای متالشــی شــده؛ پذیــرش رواب
تصدیــق جنســیت بــه عنــوان یــک شــرایط غیــر دوگانــه؛ ظهــور 
ــا  ــرات فرهنگــی م ــن تغیی ــد ژنتیــک. چنی تکنیک هــای بازتولی
را وادارمــی کنــد تــا حــوزه ی رمانتیکــی کــه روزگاری عشــق 
ــم-  ــری کنی ــرد، بازنگ ــداد می ک ــاهش قلم ــوان پادش ــه عن را ب
ــم.  ــده ی آن آغــاز کنی ــا را از منشــا عشــق و آین و تجدیدنظره
ایــن فضاهــا هــم شــروع بــه فرســایش و هــم گســترش معنــای 
کــرد  امپریالیســتی  ســاختارهای  مرکزیــت  و  عادی ســازی 
ــر و  ــس را فراگی ــفید ناهمجن ــدرن س ــک م ــق رمانتی ــه عش ک
ــن  ــا از یــک ســو، ای ــی داد. درحالی کــه بعده ــوه م طبیعــی جل
حاکمیــت بــا حضــور یــک جامعــه ی جهانــی دیجیتــال و 
ــه  ــده گرفت ــا نادی ــده ی ــرکوب ش ــه روزگاری س ــی ک رفتارهای
می تــوان  دیگــر،  ســوی  از  می شــد،  فرســوده  می شــدند، 
ــای  ــام فرم ه ــادگی تم ــه س ــه ب ــد ک ــر را دی ــالش براب ــک ت ی
تفــاوت را بــه عنــوان تکرارهایــی از یــک رابطــه ی خانوادگــی 
اصولــی و ســابقا بســته قلمدادمــی کنــد. درحالی کــه میــل 

ــای  ــد، رفتاره ــرمایه داری می کوش ــا س ــب ب ــازی متناس ــای یکسان س ــه دورنم ــتقالل علی ــه اس ب
زندگــی روزمــره ماننــد عشــق، بیــش از پیــش پلکانــی و مبــرم شــده اند. چنیــن تغییراتــی 
ــت؟  ــط اس ــم، مرتب ــا را فهمیده ای ــا آنه ــه م ــی ک ــه صورت ــق ب ــی عش ــه زیبایی شناس ــه ب چگون
ــه  ــد ک ــه کن ــاری را ارائ ــد رفت ــت ک ــود می توانس ــدرن خ ــاز دوران م ــک در آغ ــق رمانتی عش
ــه  ــی ک ــن حال ــت، در عی ــخصی اس ــدت ش ــه ش ــه و ب ــان فی البداه ــید همزم ــر می رس ــه نظ ب
قانونمنــد و جنســیتی بــود. در ایــن مــورد، ایــن شــیوه کامــال کالم آگامبــن )۱998( را در مــورد 
ــزی  ــدن چی ــب آن گنجان ــه موج ــه ب ــاد ک ــت متض ــک موقعی ــد، ی ــی کن ــتثناء بیانم ــت اس حال
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ــود را  ــق خ ــا تعل ــت ت ــه اس ــان مجموع ــردن آن از هم ــتثنی ک ــتلزم مس ــه ای مس ــر مجموع در ه
نشــان دهــد. ماهیــت متضــاد عشــق رمانتیــک توســط نیکــوالس لومــان )۱998( برجســته شــده 
کــه در تحلیــل عشــق بــه عنــوان یــک سیســتم ارتباطــی، ادعامــی کنــد عشــق داللــت بــر یــک 
بی ثباتــی و تردیــد ذاتــی دارد. ایــن ســوال کــه عشــق واقعــی اســت یــا نــه، بنیانــی بــرای سیســتم 
ــای  ــکار و رفتاره ــد اف ــق می کوش ــیله عاش ــن وس ــه بدی ــد ک ــی کن ــق فراهمم ــری عش نتیجه گی
ــت  ــای قل ــر مبن ــق سیســتمی ارتباطــی ب ــان ۱998(. عش ــد )لوم ــی کن ــوق را درون ــده ی معش آین
ــان  ــد )همــان  24(. لوم ــن می کوشــد ناممکــن را ممکــن کن ــی اســت و بنابرای ــا عــدم پرگوی ی
ــد و  ــتفادهمی کن ــد اس ــوان پیش درآم ــه عن ــانس ب ــدرن از ش ــک م ــق رمانتی ــد عش ــی کن ادعام
ــی  ــز فراگیرم ــده و متمای ــیار پیچی ــی بس ــتم های اجتماع ــتفاده از سیس ــا اس ــیوه اش را ب ــپس ش س
ــا آزادی و  ــده ت ــد فرم هــای پیوندهــای پیشــینش، آم ــی کــه عشــق، رهــا شــده از بن ــد. گوی کن
سرنوشــت معنــا دهــد، حتــی اگــر در واقــع محاســبه ی شــانس 
 .)2۰۱6 )مکینــون  باشــد  احتمــاالت  از  تکنیکــی  و 
گرچــه فرهنگ هــای دنیــوی غــرب ممکــن اســت ســعی 
ســرمایه داری  تســلط  از  را خــارج  مفهــوم  معنــا   کننــد 
ــق  ــا عش ــد ام ــوب کنن ــه مطل ــادره ب ــی مص ــائل بدیه ــا مس ی
همچنــان نگه دارنــده ی چنیــن ارزشــی اســت. تــا مدتهــا، 
غیرقابــل توصیــف بــودن عشــق مدعــی جدایــی از ارزش هــای 
ســرمایه داری بــود. جنبــش رمانتیسیســم در قــرن نوزدهــم 
دســت اندازِی  از  و  رســید  اوج  بــه  آلمــان  و  آمریــکا  در 
صنعتی ســازی رو گردانــد و بــه ســوی نوســتالژی یــک عصــر 
ــل  ــر قاب ــا غی ــک ب ــق رمانتی ــی عش ــد. تداع ــت چرخی معصومی
وصــف بــودن و فزونــی اشــتیاق، بــه گســترش این ایــده کمک 
ــزی اســت  ــرل و چی کــرد کــه عشــق، غیرمنطقــی و ورای کنت
ــر خــالف  کــه مــا کامــال در معــرض آن هســتیم حتــی اگــر ب
اراده مــان باشــد یــا حتــی منجــر بــه اســتیال یــا خشــونت شــود. 
ــکلی از  ــوان ش ــق را می ت ــکار عش ــودن آش ــول ب ــن نامعق همی
توجیــه نولیبرالــی ارزیابــی کــرد کــه بــه موجــب آن فرم هــای 
عقالنیــت خــوِد عــدم عقالنیــت را در برمی گیــرد )فوکــو 
2۰۰8، ۱77(. بــرای فوکــو، ممکــن اســت   و داده هــای آمــاری قابــل محاســبه ای را آمادهمــی 
ــرای ســودمندی  کنــد کــه مــی تواندثــروت و ســعادت ملــی را پیش بینــی کنــد. اینکــه عشــق ب
ــرار  ــث ق ــورد بح ــددی م ــت متع ــران مارکسیس ــار متفک ــد در آث ــده باش ــبه ش ــادی محاس اقتص
گرفتــه اســت. نــزد ماکــس وبــر )۱92۰-2۰۰9( عشــق فراتــر و خــارج از زندگــی کارِی منطقــی 
ــه کار کــردن را نیــز آســان و عادیمــی کنــد. عقل گریــزی  اســت کــه در عیــن حــال، تمایــل ب
ــرای  ــاختار خردگ ــود س ــی ش ــه باعثم ــد ک ــزاری دی ــوان اب ــه عن ــوان ب ــق را می ت ــی عش ادراک
ــزد جــان بنــدر عشــق همــان  موتــور  پــروژه ی صنعتــی، طبیعی تــر و شــهودی تر جلــوه کنــد. ن
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122دوماهنامه ادبی . شماره ششم 1398

ــزد وو )2۰۱۱(  ــد  اســت )بنــدر 2۰۰9، ۳(. در حالی کــه ن مول
عشــق توجیــه خشــونت اســتعماری اســت و ماننــد یــک کاالی 
ــود پوشــانده  ــای رازآل ــا ویژگی ه ــد کــه ب طلســم عملمــی کن
ــته های  ــد. در نوش ــم کن ــی  آن را مبه ــود واقع ــا مقص ــده ت ش
ــت و  ــرمایه داری اس ــه ی س ــق دفاعی ــی )۱99۵( عش فورچونات
ــواده  ــی خان ــی یعن ــد طبیع ــد مول ــازی آن واح ــزار عادی س اب
اســت. زحمــت کارگــر مونــث نــه تنهــا بــرای بازتولیــد خانواده 
بــه عنــوان کارگــران بلکــه بــرای اســتمرار ارزش کاربــردی و 
ــت.  ــوری اس ــرمایه، مح ــوِد س ــن ارزش خ ــرای تعیی ــن ب بنابرای
ــه عنــوان یــک فــرم تبــادل غیرپولــی  او ادعامــی کنــد عشــق ب
مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد کــه بــدون آن ســرمایه 
ــترش دهــد )همــان ۱۳7(.  ــود خــود را گس ــادر نخواهــد ب ق
امــروزه، ایده هــا دربــاره ی عشــق، خانــواده و ملــت بــه حــوزه ی 
ــدف  ــدن ه ــال ش ــر م ــا ب ــون ب ــت، چ ــده اس ــدی وارد ش جدی
مــدرن آرمانــی ســاختگی آنهــا مواجه ایــم. بــرای مثــال، مفهــوم 
خانــواده بــه عنــوان مرکــز عشــق تــا آنجــا گســترده شــده اســت 
کــه خــوِد خانــواده در برگیرنده ی تعــداد فزاینــده ای از تغییرات 
غیرهمجنــس و ســابقا ناهنجــار اســت. خانــواده بــه روش هایــی 
ــم  ــد، از ه ــتی باش ــا زیس ــی ی ــی، جغرافیای ــی تواندعاطف ــه م ک
شکســته و پراکنــده شــده اســت. بــا وجــود ایــن، الگــوی واحــد 
ــزار  ــیوه ها و اب ــر ش ــی اگ ــد حت ــی می مان ــر باق ــواده فراگی خان
ــا ســرعتی  ــد، ب ــن بیــن عشــق می ورزن عشــق و آنهــا کــه در ای
در  بنابرایــن  باشــد.  و گســترش  تمایــز  بــه  رو  دراماتیــک 
ــه روزگاری برخــالف  حالی کــه شــاید ازدواج همجنس گرایان
ــاال در  ــا ح ــود، ام ــی ب ــد خانوادگ ــه ی بازتولی ــاختار ظالمان س
ــی  ــه زمان ــت ک ــراردادی اس ــبات ق ــان مناس ــق هم ــی تصدی پ
اســت  اگرچــه درســت  بودنــد.  قلمروهــای محرو م ســازی 
کــه افــراد فــارغ از جنســیت، نــوع و یــا هــر ویژگــی دیگــری 
ــای  ــوق و نمایش ه ــه حق ــد، ب ــاوت باش ــان دهنده ی تف ــه نش ک
قانونــی یکســان دسترســی دارنــد، بررســی کــردن اینکــه 
ــار  ــاختارهای هنج ــه ی س ــتای احاط ــت در راس ــه حرک چگون
حکومــت اســت تــا بازنویســی آنهــا، موضــوع جذابــی اســت. 
ــوان یــک  ــه عن ــه ب ــد کــه جامع ــا خاطرنشــانمی کن ــت هان آرن
خانــواده ی گســترش یافتــه، ایده آل ســازی شــده اســت و فــرم 
ــن  ــود )۱9۵8، 28-9(. در ای ــی ش ــت نامیدهم ــی آن مل سیاس

 الگوی واحد 
خانواده 

فراگری باقی 
می ماند
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مــورد، می تــوان مشــاهده کــرد کــه عشــق خانــواده یــک الزم 
ــر،  ــخصیت مهاج ــت. ش ــت اس ــق مل ــتقیم از عش ــزوم مس و مل
ــد  ــتهمی کن ــق را برجس ــی عش ــای مل ــن فرم ه ــونت چنی خش
چــون حاکــی از بخش هــای محرومیــت اســت کــه شــمولیت 
ــد  ــت مشــخصمی کن ــه مل ــرای اعضــای تابع و شــهروندی را ب
)بیســنباکر و مایونــگ 2۰۱6(. بنابرایــن فرم هایــی از عشــق 
کــه چنیــن نهادهــای خردشــده ای مثــل ملــت را پی ریــزی 
ــده  ــوآوری آین ــوج ن ــر م ــان را در براب ــد خودش ــد بای می کنن
مقــاوم کننــد؛ موجــی کــه همیشــه حامــل یــک تهدیــد اســت: 
بــه چالــش کشــیدن شــرایط اجتماعــی، مذهبــی و اقتصــادی ای 
کــه خــود ایــن نهادهــا نمایندگــی می کننــد. بدیــن معناســت که 
می تــوان دیــد قدرت هــای افســانه ای عشــق، از نیــاز بــه عدالــت 
ســاختاری در هــر دو ســطح فــردی و حکومتــی رهــا می شــوند. 
ــی  ــی و مل ــای خانوادگ ــه ماهیت ه ــق ب ــالت عش ــه تمای چگون
ــه  ــده ک ــزون جهانی ش ــائل روزاف ــر مس ــان را در براب ارزش ش
ــِی محــدود  ــع جهان ــرِز روبه رشــد و مناب ــا یــک اجتمــاع بی م ب
مواجــه اســت، حفــظ می کننــد؟ در ایــن مثال هــا دیدیــم 
کــه منطــق عشــق، کــه اغلــب مقتــدر و نگفتنــی انگاشــته 
ــپردگی  ــه سرس ــی دارد ک ــای متفاوت ــاز و کاره ــود، س ــی ش م
ــرای تمایــالت رمانتیــک عــده ای  ــادی از مــردم را ب تعــداد زی
انــدک، تســهیلمی کنــد. در واقــع، روایت هــای عشــق بــه 
و  مطلــق  رهایــی  یــک  و  بی پایــان،  آرمــان  یــک  عنــوان 
نامحــدود، عشــق را بــه عنــوان دفاعیــه ی منافــع ســرمایه داری و 
اســتعماری مطــرح مــی کنــد چنانکــه در میــان دیگــر کارهــا، 
در آثــار وو )2۰۱۱(؛ فانــون )۱986(؛ فورچوناتــی )۱99۵(؛ 
ــت.  ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــز )2۰۱۰( م ــر )2۰۰9(؛ و اینگل وب
 در قــرن نوزدهــم، روش هــای زیــادی بــرای نمونه بــرداری 
جمعیتــی و تحلیــل آمــاری بــا ابــزار تکنیکــی بــه وجــود آمــد 
ــد؛  ــادار کن ــای جمع آوری شــده را معن کــه می توانســت داده ه
امــا در قــرن بیســت و یکــم، داده هــا  بــا نــوآوری در ابزارهــای 
تحلیلــی بــرای خوانش، پــردازش و تحلیــل آنها، همراه اســت  
ــال، و  ــا دیجیت ــن ابزاره ــرا ای ــوک 2۰۱۵، ۳(. اخی ــور و پیت )ام
بیان گــر میــزاِن انبــوه و تصاعــدی کالن داده  هســتند کــه 
ــر  ــه نظ ــت، ب ــد. در حقیق ــره می کنن ــردازش و ذخی ــا را پ آنه
می رســد عصــر  کالن داده ها  هــم پدیده ی  داده ای شــدن  

روایت های 
عشق به عنوان 
یک رهایی 
نامحدود
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دوره ای که با ســاختارهای  ــک   ــال، الگوریتمی از دیجیت بیــش  شــدِن  داده ای  را وساطت، اداره و حسابگری و تکنوایدئولوژی هــای نــو، عالوه بر اینها، تکنولوژی ها کامــال احاطــه شــده اســت.پیِش همه ی وجوه زندگی، و  دلبســتگی  و  اســت. عشــق  داده  تغیــر 

و هــم  محصــول و انگیــزه ی ابزار محاســبه ی دیجیتــال جدید  
را آغــاز کــرده اســت )همــان ۳(. گســترش داده هــا و بنابرایــن 
آنچــه کــه مــی تواندمــورد تحلیــل قــرار گیــرد، نــه تنهــا فهــم 
تغییــر  را  داده هــای  نمونه بــرداری   از   اجتماعــی علمــی 
می دهــد، بلکــه آنچــه را کــه مــی توانــداز جهــان درک و 
ــوک 2۰۱۵،  ــور و پیت ــد )ام ــی کن ــز عوضم ــود نی ــت ش دریاف
ــبه  ــای محاس ــه ابزاره ــد ک ــار می کنن ــوک اظه ــور و پیت ۵(. ام
ــدی  ــر کلی ــن تاثی ــا چندی ــا و الگوریتم ه در عصــر کالن داده ه
دارنــد: آنهــا امــر نمایــان را می پوشــانند و شــیوه های نــو 
از ادراک جهــان خلــق می کننــد )همــان ۵(؛  نظــِم فضــا، 
ــایل  ــان 7(؛ مس ــد  )هم ــر می دهن ــدرت را تغیی ــرزمین و ق س
دنیــوی را بازتنظیــم می کننــد )همــان 7( و ســرانجام  ماهیــت 
فردیــت انســان را تغییــر داده و بــه مرزهــای آنچــه کــه می تــوان 
در ایــن بــاره مطالعــه، تجزیــه و تفکــر کــرد، هجــوم می آورند  
)هایلــس 2۰۱2 در امــور و پیتــوک 2۰۱۵، 9(. دوره ی فرهنگی 
حاضــر در جوامــع غربــی اروپایــی و آمریــکای شــمالی را 
می تــوان بــا پســا دیجیتــال تعریــف کــرد: دوره ای کــه بــا 
ــش  ــدِن بی ــک و داده ای ش ــال، الگوریتمی ــاختارهای دیجیت س
ــِش همــه ی وجــوه زندگــی، کامــال احاطــه شــده اســت. از پی

ــو،  ــای ن ــا و تکنوایدئولوژی ه ــا، تکنولوژی ه ــر اینه ــالوه ب ع
وســاطت، اداره و حســابگری عشــق و دلبســتگی را تغییــر 
داده اســت. وســایل ارتباطــی بــه مــا اجــازه می دهــد نــه 
ــاط باشــیم، بلکــه  ــان حــال در ارتب ــان در زم ــا عزیزان م ــا ب تنه
ــز جســتجومی کنــد و شــور عشــق های  ــد را نی ارتباطــات جدی
قدیمــی و اعضــای خانــواده ی دورافتــاده را در افــق دیــد فــرد 
ــه  ــال، بایگانی هایــی از اطالعــات ب ــزار دیجیت نگــه مــی  دارد. اب
وجــود می آورنــد کــه شــاید بتوانیــم بــه عنــوان کاربــر به ســطح 
کاربــری آن دسترســی داشــته باشــیم، امــا ذخیره ســازی آن هــم 
مبهــم و هــم غیرقابــل دسترســی )و اساســا دور از دســترس 
ــقی  ــای عش ــن بایگانی ه ــد. ای ــی می مان ــخص( باق ــرل ش کنت
جدیــد بــه مــا یادآوریمــی کنــد کــه دیگــر تمایــالت مــا تنهــا 
بــه خودمــان تعلــق نــدارد، بلکــه همزمــان بــه پایگاه هــای 
ــد، معادالتــی کــه آنهــا را  ــره می کنن داده هــا کــه آنهــا را ذخی
ســاخته اند، شــرکت های رســانه های اجتماعــی کــه آنهــا را 
ــه  ــه ب ــی ک ــه هکرهای ــوه، ب ــور بالق ــه ط ــد و ب ــت می کنن هدای
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دوره ای که با ســاختارهای  ــک   ــال، الگوریتمی از دیجیت بیــش  شــدِن  داده ای  را وساطت، اداره و حسابگری و تکنوایدئولوژی هــای نــو، عالوه بر اینها، تکنولوژی ها کامــال احاطــه شــده اســت.پیِش همه ی وجوه زندگی، و  دلبســتگی  و  اســت. عشــق  داده  تغیــر 

ــم  ــد ه ــت می کنن ــا را دریاف ــه آنه ــی ک ــوذ و کاربران ــا نف آنه
ــب  ــاد، اغل ــای داده-بنی ــرار مالقات ه ــان ق ــد. گفتم ــق دارن تعل
ــا صفــات بی  طــرف و مطمئــن  تکنیک هــای جدیــد عشــق را ب
ــرد را  ــازی، ف ــت و ایمن س ــتم های مدیری ــد. سیس ــه می ده ارائ
از خطــر خطاهــای انســانی بــا  اجــازه بــه داده هــا کــه خودشــان 
ــا ایــن  ــد. ب ــد  رهامــی کن ــه شــیوه ی بی طــرف صحبــت کنن ب
وجــود، روشــن شــده اســت کــه بایگانی هــای عشــق مــدرن بــه 
ــد  ــل فرم هــای جدی ــی از قبی ــزل بایگان ــا تزل ــزون ب طــور روزاف
ــت و  ــد دس ــرل جدی ــای کنت ــیب پذیری ها و فرم ه ــا، آس خط
پنجــه نرممــی کنــد. لــو رفتــن بایگانی هــای شــرکت خدمــات 
نشــانه  را  مشــتری هایی  کــه  مدیســون  اشــلی  مالقات یابــی 
می گرفــت کــه می خواســتند روابــط عاشــقانه ی پنهانــی داشــته 
باشــند، بســیاری از ایــن تردیدهــای تــازه را خالصهمــی کنــد. 
ــدازه  ــا در ان ــه تنه ــد، ن ــوژی جدی ــقی تکنول ــای عش بایگانی ه
و تعــداد روبه رشــد هســتند، بلکــه بــه طــرز فزاینــده ای در 
ــونده،  ــای نصب ش ــکل برنامه ه ــه ش ــدن اند: ب ــوع ش ــال متن ح
پلت فرم هــای قرارهــای عمومــی، ســایت های مالقات یابــی 
حتــی  و  اجتماعــی  رســانه های  ســایت های  اختصاصــی، 
ســازماندهیمی  و  پیش بینــی  را  طــالق  کــه  الگوریتم هایــی 
کنــد. ایــن ابزارهــای بایگانــی از انبوهــی از تکنیک هــای 
ــل نرم افزارهــای شناســایی  ــاری از قبی تکنولوژی هــای فرا-گفت
تجــارب گروهــی  و  روان ســنجی  آزمایش هــای  صــورت، 
مــداوم اســتفاده می کننــد تــا بــه روش هــای هــر چــه بهتــر بــرای 
حــل مســاله ی عشــق دســت یابنــد. در نــگاه اول، ممکــن اســت 
ــِی  ــکاِل قبل ــادِی اَش ــترش ع ــا گس ــی صرف ــای بایگان تکنیک ه
ــه نظــر برســد، از قبیــل آگهی هــای  ــی ب ســایت های مالقات یاب
ــر،  ــگاه نزدیک ت ــک ن ــال در ی ــن ح ــا ای ــا. ب ــاس روزنامه ه تم
بــر  امــروزی  ارتباطــی  روشــنمی شــود کــه تکنیک هــای 
ــه  ــوند ک ــازماندهی می ش ــد س ــی جدی ــابگری سیاس ــک حس ی
تنهــا دربــاره ی شــمارش و تقســیم نیســت بلکــه دربــاره ی 
تکثیــر و جــدا کــردن هــم هســت )الری 2۰۱7(. بــه طــور 
خالصــه، چنانکــه ایــان هاکینــگ )۱99۱( می گویــد، ایــن 
ــد، عشــاق و بایگانی هایشــان را  ــی جدی تکنولوژی هــای بایگان
بــه روش هــای جدیــد  ســر هممــی کنــد  و عشــق را نــه تنهــا 
بــه عنــوان یــک احســاس غیــر قابــل وصــف، بلکــه بــه عنــوان 
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مشــکلی کــه بایــد حــل شــود، مطرحمــی کنــد. ایــن پیشــرفت های فنــاوری، سیاســی و اجتماعــی 
ســواالت جدیــدی را در مــورد تئوری هــای عشــق و ظرفیــت عشــق بــرای عملکــرد انتقــادی و 
تئوریــک مطرحمــی کنــد و بــار دیگــر مــا را از کیفیت هــای زیبایی شناســانه ی آن دورمــی کنــد. 
ــی و  ــتم های ارتباط ــی، سیس ــازمان های اجتماع ــواع س ــه ان ــته ب ــش وابس ــک روش و من ــق ی عش
شــیوه های تبــادل و معاملــه اســت کــه بــرای هــر ملتــی منحصــر بــه فرد اســت. از ایــن رو، بایســتی 
بــه راه هایــی کــه در آن عشــق رمانتیــک مــدرن اروپایــی، بــه طــور خــاص، بــه عنــوان ویژگــی 
مثبــت زندگــی بشــر طبیعی ســازی شــده، توجــه دقیــق کــرد. ایــن ســواالت کــه  چگونه  عاشــق 
می شــویم و  چــه کســی  یــا  چــه چیــزی  را دوســت می داریــم در ایــن شــرایط حیاتــی بــه 
نظــر می آیــد. فاکتورهــا و دریافت هــای رایــج از کاربســت عشــق در هنــگام بی ثباتــی زیســتی 
ــا جنــگ، ملی گرایــی  ــا در زمــان بحــران سیاســی کــه بســیاری از مــردم جهــان را ب چیســت؟ ی
افراطــی و فقــر، در تبعیــد می بینــد؟ چــه انواعــی از عشــق در برابــر تردیــد همه گیــر جهانــی تــاب 
خواهــد آورد؟ ایــن مســاله دیدگاه هایــی را در مــورد عشــق گــرد هــم مــی آورد کــه هــر کــدام از 
ایــن رشــته های علمــی، پاســخگوی زوایــای مختلــف طــرح شــده اســت. با وجــود ایــن، آنچه که 
ایــن دیدگاه هــا را گــرد هــم مــی آورد، درگیــری بــا مســاله ی اهمیــت و تجربــه ی عشــق اســت- 
ــه ی زیبایی شناســی. ــف تجرب ــوان توصی ــه عن ــادی و هــم ب ــوان یــک جوهــره ی انتق ــه عن هــم ب

عشــق رمانتیــک همــواره درگیــر یــک معادلــه ی پیچیــده بیــن تجربــه ی شــخصی عشــق و ابــزار 
ــروزی و در  ــال ام ــات دیجیت ــات مالق ــن مســاله در خدم ــوده اســت. ای ــی عشــق ب ــم اصول تنظی
ــان  ــادالت پیچیده ش ــی و مع ــانه های اجتماع ــا در رس ــای کالن داده ه ــیع تر، روش ه ــای وس معن
بیــن تمایــالت فــردی موثــر و شــرایط اجتماعــی  آن، بســیار آشــکار اســت. در نتیجــه، کاربرانــی 
ــه کار  ــین ب ــق آتش ــن عش ــرای یافت ــا را ب ــای کالن داده ه ــال و روش ه ــانه های دیجیت ــه رس ک
می گیرنــد، اغلــب بــا یــک پارادوکــس نیــز مواجه انــد: از یــک ســو، مشــتاق آن کشــش 
ــتند،  ــد هس ــاد گرفته ان ــین ی ــق آتش ــوان عش ــا عن ــه ب ــزی ک ــودی از چی ــرارادی و خودبه خ غی
ــای از  ــری انتخاب ه ــک س ــه در ی ــری همیش ــا دیگ ــان ب ــرار مالقات هایش ــر ق ــوی دیگ و از س
پیــش ثبــت شــده و محاســبه شــده، گرفتــار اســت. ران گیــد یــک مقالــه ی متفکرانــه دربــاره ی 
ــس  ــک پارادوک ــا ی ــش ب ــرایط دیجیتال ــه آن را از ش ــت، در حالی ک ــته اس ــت نوش ــن موقعی ای
ــن  ــی بی ــاظ زمان ــه از لح ــور ک ــک را آنط ــوع رمانتی ــد و موض ــمی کن ــی تر قیاس ــانی اساس انس
ــی عشــق رمانتیــک  ایده آل هــای فرهنگــی پیش ســاخته از عشــق رمانتیــک و کیفیت هــای تجرب
معلــق اســت، بررســیمی کنــد. مقالــه ی او بــا آمیختــن تجــارب شــخصی، نــکات روزنوشــت ها 
ــش  ــو نمای ــق را از ن ــا عش ــه  ب ــی در مواج ــتگی خیال ــه و دلبس ــک، جذب ــای آکادمی و واکنش ه
ــاص،  ــور خ ــه ط ــد. ب ــی کن ــق تفکرم ــوه از عش ــن وج ــر ای ــان ب ــه همزم ــد، در حالی ک می ده
مقالــه بــر کارکــرد تصاویــر در رویارویــی عشــقی تاملمــی کنــد و از تجربــه ی شــخصی نویســنده 
ــی  ــه از جای ــرد. مقال ــد تجســمی، وام می گی ــدان، هنرمن ــد وال ــدره آ لین و همراهــش، اســتنس آن
شــروعمی شــود کــه خواســتن جــای نیــاز را می گیــرد کــه یــادآور حرکــت روانشــناختی الکان 
از  امــر واقعــی  طبیعــت بــه ســاختارهای نمادیــن ماننــد زبــان اســت. گیــد در مــورد ظرفیــت 
ــوان  ــه عن ــخصی اش ب ــار ش ــورد اعتب ــن در م ــذاری و همچنی ــت اثرگ ــال درس ــرای انتق ــان ب زب
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شــاهد و منتقــد در جایــی کــه هنــر و عشــق بــه شــکلی الینفــک پیونــد خورده انــد، می اندیشــد. 
ــل،  ــیء تمای ــرار دادن ش ــاب ق ــت خط ــا درس ــادآوری ی ــرای ی ــت اش را ب ــنده ظرفی ــن نویس ای
کــه آثــار اســتنس آنــدره آ لینــد والــدان بــه آن شــکل و جــان داده اســت، زیــر ســوال می بــرد.  
ــه کــردن جهــان، شــادی آفرین باشــد   عشــق شــهوانی مــی تواندبــه خاطــر توانایــی اش در بیگان
ــن  ــد. ای ــراه کن ــی هم ــده و نزدیک ــو ش ــرزندگی ن ــا س ــره را ب ــذال روزم ــال ابت ــن ح و در عی
ــا و  ــادی بدن ه ــای م ــه کیفیت ه ــرد را ب ــت، ف ــود صمیمی ــد خ ــه مانن ــت ک ــی اس ــق قدرت عش
ــا  ــی، ب ــه نزدیک ــل ب ــن تمای ــت، ای ــژک وان ِدر ِدریف ــه ی مای ــد. در مقال ــی کن ــیله ها، وصلم وس
ــه  ــراد را ب ــن حــال مســئولیت اف ــه شــده و در عی ــی اش آمیخت خطــِر همــراه آن و خشــونت نهان
متفــاوت بــودن، تقویــت و بازتنظیممــی کنــد. مقالــه ی ون در دریفــت نوشــته ی تریپتــی پیــالی 
را دربــاره ی جذابیــت بــه کار می گیــرد، جایــی کــه فــرد جــذاب بــه عنــوان ابــزار یــک نقــص، 
ــد  ــی کن ــت ادعام ــت. وان در دریف ــده اس ــف ش ــن توصی ــاختارِی خش ــِی س ــا بریدگ ــم ی زخ
ــده  ــونت آین ــه خش ــرد ک ــت درک ک ــک جراح ــوان ی ــه عن ــوان ب ــت را می ت ــونِت جذابی خش
ــک  ــت ی ــود. جذابی ــی ش ــاوت منجرم ــی و تف ــد زندگ ــای جدی ــه فرم ه ــد و ب ــم می زن ــر ه را ب
ــی و  ــکلی از زندگ ــر ش ــا ب ــدرت م ــر ق ــم بیان گ ــت- ه ــیب پذیری اس ــدان و آس ــت از فق کیفی
ــی  ــن ناهماهنگی های ــه چنی ــت. درحالی ک ــوازن اس ــدم ت ــن ع ــغال ای ــرای اش ــدرت آن ب ــم ق ه
در قــدرت مــی تواندروابــط رمانتیــک را مشــخص کنــد، قــادر اســت یــک رمانتیسیســم 
رادیــکال را نیــز بــه وجــود آورد کــه از تفــاوت بــه عنــوان اصــول اخالقــی سیاســت زده حمایــت 
ــب  ــه موج ــه ب ــد  ک ــی کن ــی اجتنابم ــک بعدی-اخالق ــس ت ــه ی غیرهمجن ــک رابط و  از ی
ــه  ــد ک ــارهمی کن ــالی اش ــد. پی ــل می یاب ــری تقلی ــداف دیگ ــه اه ــا ب ــر ذات ــک نف ــی ی آن خوب
ــه  ــر ب ــن ام ــترش ای ــد. گس ــان برگردان ــونت در خودش ــه خش ــر را ب ــی تواندکنش گ ــت م جذابی
ــی  ــی م ــرا مزاج ــاع ف ــام( و انقط ــک اجس ــم تکنی ــوماتکنیک )عل ــت س ــک خصوصی ــوان ی عن
ــود.  ــدرت ش ــر ق ــه ی فراگی ــوان زمین ــه عن ــرد  ب ــِی  م ــرادی- منطق ــوع  انف ــن ن تواندجایگزی
ــق را  ــه عش ــن، ک ــرار ک ــن تک ــس از م ــام پ ــه ن ــون ب ــی مکین ــه ی ل ــات مقال ــی از خصوصی  یک
ــردن  ــر ســوال ب ــد، زی ــدرن بررســیمی کن ــی م ــک صنعت ــروژه ی اتوماتی ــوان بخشــی از پ ــه عن ب
ــی  ــواع خاص ــن ان ــج و همچنی ــکل هایی از رن ــق ش ــت. عش ــک اس ــار رمانتی ــارات ناهنج انتظ
از بــدن و کنش هــای مــادی را نامرئیمــی کنــد. مکینــون اســتفاده ی ابــزاری از زنــان را در 
سیســتم های خــودکار بررســیمی کنــد و ایــده ی ســادی پالنــت )۱998( را بســط می دهــد 
اســتفاده  بــا  مکینــون  اســت.  کــردن  فمینیســتی  همــان  اتوماتیک  ســازی  می گویــد  کــه 
چگونــه  کــه  کنــد  بررســیمی  رمانتیــک  ماشــین های  و  کار  داســتان ها،  از  مثال هایــی  از 
سیســتم ها و نمادهــای ذهنــی، هــم گفتمــان عشــق و هــم شــیء عشــق را جابه جــا کــرده 
اســت، و خواننــده را بــه ایــن ســو تحریکمــی کنــد کــه گفتمــان عشــق رمانتیــک یــک نمونــه 
خودکارســازی را فراهــم کــرده کــه قــول داده کاربرانــش را بــه شــکل انســان درآورد.  
ایــن مســاله کــه عشــق مــی تواندبــا شــبکه ها و سیســتم ها توصیــف شــود، بــه خوانــش اجتماعــی 
و سیســتمی از عشــق توســط نیکــوالس لومــان اشــارهمی کنــد )۱998(. در نــزد لومــان کــه در 
دهــه ی ۱98۰می نوشــت، عشــق مــدرن یــک سیســتم اجتماعــی اســت کــه ویژگــی خــاص آن، 
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ســاختن جهانــی از صمیمیــت و نزدیکــی در فضــای روزافــزون سیســتم های اجتماعــِی پیچیــده 
بــود. امــروزه، عشــق بــه شــبکه های دیجیتــال وســیع واگــذار شــده و فرضیــات آن فراتــر از شــیء 
ساده شــده ِی غیرهمجنــِس رمانتیــک بســط و توســعه یافتــه اســت: عشــق خصوصیــات برجســته ی 
روایــت نوشــتاری را از دســت می دهــد و خــودش را بــه  کاربــران  و  کاربردهــا ی مختلفــی 
از طریــق پلت فرم هــا و برنامه هــای دیجیتــال عرضهمــی کنــد. در حقیقــت، چــه کســی از 
ــد مفهــوم  مخاطــب  ــه اســت؟ امیلــی روزامون ــرار گرفت ــال، مخاطــب ق طــرف پلت فــرم دیجیت
ــام  ــه ن ــن ب ــی آنالی ــایت مالقات یاب ــک وب س ــورد ی ــن را در م ــل باختی ــن  میخایی ــرار گرفت ق
ــه در آن  ــیوه ای را ک ــن، ش ــرار گرفت ــب ق ــد. مخاط ــرار می ده ــی ق ــورد بررس OkCupid م
یــک ژانــر ادبــی مــی تواندبــا تصــور یــک مخاطــب تعریــف شــود، ارزیابیمــی کنــد. بنابرایــن، 
فرم هــای خــاص خطــاب کــه ویژگــی پلتفرم هــای رایــج مالقات یابــی آنالیــن را شــکل 
ــه  ــای محرمان ــته های داده ه ــران را در دس ــد کارب ــایت می کوش ــن وب س ــت؟ ای ــد، چیس می ده
ــا نــگاه خیــره ی خــودکار و مشــتاِق تحلیل گرهــاِی داده، دیــده شــده اند ،  بــه  و انبــوه کــه  ب
هــم وصــل و جفت وجــور کنــد، و بــا هــم بــه اشــتراک بگــذارد . می تــوان گفــت در 
ســایت های مالقــاِت برخــط، شــیوه ای کــه در آن افــراد، شــرکای آینــده را بــه عنــوان افــرادی 
ــارات   ــرا- اظه ــن راه، از  ف ــد و در ای ــر می دهن ــد، تغیی ــردن می بینن ــات ک ــت مالق ــا قابلی ب
کــه بــرای یــک  شــاهد الگوریتمیــک  ابرازمــی شــود، اســتفاده می کننــد. در حالی کــه 
ــتفاده از  ــا اس ــد، ب ــه می دهن ــگان ارائ ــات رای ــات مالق ــد OKCupid خدم ــایت هایی مانن س
اســتخراج داده، یعنــی سفارشــی کــردن پرونــده ی کاربــران بــرای شــرکت های تبلیغاتــی، ســود 
ــه  ــرمایه داری  ترجم ــارت س ــه  نظ ــاف )2۰۱۵( آن را ب ــانا زوب ــه شوش ــه ای ک ــد، کلم می برن
ــده  ــم نامی ــرمایه داری  ه ــرم س ــی تواند پلتف ــه م ــودکار ک ــهادت  خ ــن  ش ــد. ای ــی کن م
شــود، ســواالت بیشــتری در ایــن بــاره بــه وجــود مــی آورد، از جملــه اینکــه دقیقــا چــه چیــزی 
ــوال های  ــه س ــا را ب ــد م ــود؟ روزامون ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــانی ب ــه کس ــن چ ــت بی ــرار اس ق
ــرم ســرمایه داری ارجــاع می دهــد.  ــه ی پلتف ــه ی رمانتیــک در زمین ــاره ی معامل ــر درب ــکل فغ مای
ــد: آن  ــد می کنن ــی تاکی ــق و الس زن ــزل عش ــرو متزل ــر قلم ــتراپ ب ــا تایلس ــل و نان ــتین وی کریس
مالقات یابــی  برنامه هــای  در  جغرافیایــی  مکان یابــی  تکنیک هــای  بررســی  طریــق  از  هــم 
ــه ای،  ــازی منطق ــد نقشه س ــای جدی ــق فرم ه ــداز طری ــی توان ــر م ــه کارب ــی ک ــوان روش ــه عن ب
ــی،  ــای مالقات یاب ــت، برنامه ه ــد.  در حقیق ــت بده ــد و از دس ــب کن ــرل را کس ــان کنت همزم
کار  بــه  متنوعــی  و  گســترده  اهــداف  بــرای  را  جغرافیایــی  مکان یابــی  تکنولوژی هــای 
ــوِد  ــت خ ــا موقعی ــه ب ــن در رابط ــرد معی ــک ف ــی ی ــاِل نزدیک ــالن دیجیت ــک اع ــد: از ی می گیرن
ــه یــک  فــرد کــه در چنــد مایــل یــا چنــد کیلومتــر دورتــر ســنجیده شــده، تــا اشــاره ی کلــی ب
ــده ی  ــک مالقات کنن ــا ی ــرد ب ــت در آن ف ــن اس ــه ممک ــه ای ک ــا نقط ــهر ی ــه، ش ــه، منطق ناحی
ــک  ــی ی ــی جغرافیای ــای مکان یاب ــن تکنولوژی ه ــد، گســترده اســت. بنابرای ــوه برخــورد کن بالق
ــه در  ــی بلک ــرایط مکان ــا در ش ــه تنه ــه ن ــد ک ــی کن ــت تولیدم ــه ی صمیمی ــد از نقش ــوع جدی ن
ــه تنهــا یــک اعــالن در مــورد موقعیــت  ــران ن شــرایط زمانــی نیــز صــادق اســت. بنابرایــن کارب
ــت  ــه موقعی ــد، بلک ــت می کنن ــد( دریاف ــدن   )روزامون ــات ش ــت مالق ــا قابلی ــرد ب ــک   ف ی



129دوماهنامه ادبی . شماره  ششم 1398

ــه  ــا ارائ ــن برنامه ه ــه ای ــی ک ــی و مکان ــات زمان ــب اطالع ــد. ترکی ــم می فهمن ــی او را ه زمان
ــای  ــت تکنیک ه ــه در جه ــد، بلک ــات مفی ــردن اطالع ــم ک ــمت فراه ــه س ــا ب ــه تنه ــد، ن می دهن
ــک  ــوان ی ــه عن ــک ســو، نزدیکــی فیزیکــی، ب ــد. از ی ــی کن ــرل، کارم ــر بالتکلیفــی و کنت موث
تکنیــک جفت ســازی بــه کار مــی رود کــه وابســتگی بیــن کاربــر و شــرکای بالقــوه را بــه وجــود 
ــک  ــد ی ــی را مانن ــی جغرافیای ــی، مکان یاب ــای مالقات یاب ــر، برنامه ه ــوی دیگ ــی آورد، و از س م
ــا  ــرد ت ــه کار گی ــر ممکــن اســت ب ــک کارب ــد کــه ی ــده گســترش می دهن ــک تضمین کنن تکنی
تشــخیص دهــد آیــا بــه یــک پرونــده ی آنالیــن اعتمــاد کنــد یــا خیــر )والتــر و پارکــس 2۰۰2(. 
ــر  ــل کارب ــن می ــی بی ــیب پذیر عاطف ــای آس ــه در فض ــد ک ــتدالل می کنن ــتراپ اس ــل و تایلس وی
ــه امــر ناشــناخته و تشــویش ذهنــی او در مــورد همیــن امــر اســت کــه مکان یابــی جغرافیایــی  ب
ــن  ــره ی بی ــردی، زنجی ــه ی کارب ــد. برنام ــی کن ــی عملم ــی فرهنگ ــک الس زن ــک تکنی ــد ی مانن
جســتجو بــرای شناســایی یــک آدم غریبــه و اجتنــاب از تســلیم شــدن بــه دلبــران بالقــوه را تعییــن 
حدودمــی کنــد، در عیــن حــال کــه فضــای کافــی بــرای یــک حــس تعامــل باقــی می گــذارد. 
بــه بیــان دیگــر، ایــن برنامه هــا مقــدار مناســبی از عــدم اطمینــان را بــرای جــذاب بــودن تجربــه 
ــد. ــری می کنن ــته جلوگی ــرات ناخواس ــه خط ــه از هرگون ــی ک ــن حال ــد، در عی ــی می گذارن باق

بعــد از بررســی برخــی مســائل حیــرت آور مربــوط بــه بازگویی هــای موجــود از عشــق 
ــوه  ــی، وج ــت قطع ــان دادن وضعی ــدون رجح ــد ب ــر می کوش ــه ی آخ ــدرن، مقال ــک م رمانتی
زیبایی شناســی و نمادیــن عشــق را بــا هــم تطبیــق دهــد. در نــزد کریســا اســدرولیا، عشــق یــک 
ــه  ــا و ن ــه معن ــن دو نقطــه کــه ن سیســتم میانجی گــری اســت: یــک نقطــه  ی مبهــِم تولیدشــده بی
ــرس  ــندرز پی ــز س ــوم چارل ــتفاده از مفه ــا اس ــدرولیا ب ــت. س ــان نیس ــه زب ــدود ب ارزش آن مح
ــانی  ــخصیت انس ــات و ش ــز صف ــق نی ــی عش ــد زیبایی شناس ــی کن ــی اثباتم ــاره ی نشانه شناس درب
را نشــان می دهــد و اینکــه ماننــد یــک عالمــت نشانه شناســانه، عشــق مــی تواندآیینــی از 
روابــط را شــکل دهــد. بــا اینکــه در نشانه شناســی سوســور، یــک نشــانه تنهــا یــک رابطــه بیــن 
حوزه هــای متفــاوت دال و مدلــول اســت، در نشانه شناســی پیــرس، نشــانه بــه طــور قطــع شــامل 
تفســیرکنندهمی شــود. بنابرایــن بــرای پیــرس، یــک نشــانه نقطــه ی نهایــت معنــا نیســت، بلکــه 
یــک جریــان تغییــر و آفرینــش اســت. آنقــدر بــا نشــانه ها خــو گرفته ایــم کــه ممکــن اســت بــه 
نظــر بیایــد مــا از آنهــا اســتفاده می کنیــم، امــا در حقیقــت می توانیــم شــرایطی را تصــور کنیــم 
ــانه  ــک نش ــود ی ــه وج ــدرولیا ب ــد. س ــتفاده می کنن ــا اس ــه از م ــتند ک ــانه ها هس ــه در آن، نش ک
ــام  عشــق . ــه ن ــه مــداوم، بلکــه همچنیــن واقعیتــی اســت ب ــه ثابــت و ن اشــارهمی کنــد کــه ن

ارجاعات این مقاله در اصل و ترجمه مقاله مضبوط است.
 The Techniques  .)2۰۱8( Lee Mackinnon, Nanna Bonde Thylstrup & Kristin Veel
 ,and Aesthetics of Love in the Age of Big Data.  Journal of Aesthetics & Culture
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بالاخماتونا  اخمادولینا)۱۰ آپریل۱9۳7-29نوامبر 2۰۱۰( شــاعر، نویســنده و مترجم روسی است.
او عنــوان  شــناخته شــده ی )صــدای دوران ها( را به خــود گرفت، بال اخمادولینا یکی از شــاعران  
پیشــرو قــرن در زمــان اتحــاد جماهیــر شــوروی بــود کــه بــه چهــره ی شــناخته شــده ای بدل شــد.
او از اعضــای جنبــش مــوج نــو ادبــی کانــون نویســندگان بــود کــه در دهــه شــصت، 
همکارانــش  بــا  همــراه  دوره  ایــن  در  رســاند.  تصویــب  بــه   شــعر  در  را  غربــی  تفکــر 
ای  مبتکرانــه  ی  شــاعرانه  هــای  ســبک  وزنیسینســکی  آنــدری  و  یوفتشــنکو  یوگنــی 
بــود.  معاصــر   مســائل  بــر  تاکیــدش   همــواره  وی  زمــان  آن  در  کردنــد،  تجربــه  را 
داد. مــی  انتقــال  را  احساســات  و  درونیــات   ، ســنتی  زبــان  بــر  تکیــه  بــا  اخمادولینــا 
 جوزف برودســکی شــاعر، اخمادولینا را وارث لرمانتف-پاسترناک در ادبیات روسیه می دانست 
و وی را گنج شــعر روســی می خواند. وی آخمادولینا را بهترین شــاعر روســی زبان می دانســت.
دوستی،عشــق و روابــط انســانی موضوعــات اصلــی اشــعار اخمادولینــا هســتند. همچنیــن  
در دوره ی  هــر چنــد  مــی کــرد.  پرهیــز  اشــعارش  در  نوشــتن موضوعــات سیاســی  از  
از جنبــش  او مخالــف حمایــت  امــا  اتفاقــات سیاســی مشــارکت داشــتند  او جوانــان در 
هــای سیاســی بــود.او در ابتــدای دهــه 6۰در کنســرت هــای عمومــی در لژنیکی،دانشــگاه 
مــی  شــعر  مخاطبــان  بــرای  دیگــر  هــای  مــکان  و  تکنیــک  پلــی  مســکو،موزه  دولتــی 
ــدری  ــا آن ــراه ب ــا هم ــت آورد. اخمادولین ــه دس ــادی ب ــت زی ــب محبوبی ــن ترتی ــد و بدی خوان
وزنســتنیکی، یوگنــی یوفتشــنکو، بوالتــام اکوجــوف، رابــرت راژدیســتون، نقــش مهمــی 
را در متحقــق ســاختن آزادی  و آگاهــی جمعــی پــس از یــک دهــه ســرکوب داشــتند.
آمیــزی  صلــح  و  منعطــف  شــکل  بــه  شــوروی  نظــام  اپوزیســیون  بــا  اخمادولینــا  بــال 
برخــورد میکــرد و ایــن افــراد را مــورد نیــاز میدانســت. او از جملــه افراد)امضاکننــدگان( 
بــود کــه امضــا کننــده نامــه بــه مقامــات و حمایــت خــود را ایــن افــراد  نشــان داد کــه 
آنــدری  از  متشــکل  آنهــا  بودند.اســامی  کمونیســتی  رژیــم  از  تــر  تهاجمــی  و  بازتــر 
او  بود.اظهــارت  وینوویــچ  والدیموف،والدیمیــر  کوپلف،گئورگــی  ســاخاروف،لف 

  گل اقاقیا
به موسیقی گوش می سپارد
یدی  بالاخماتونا  اخمادولینا| ناصر بایرز
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در روزنامــه نیــوورک تایمــز و رادیــو آزادی و صــدای آمریــکا منتشــر و پخــش شــد.
ــا اخماتــووا مقایســه  ــا آن گاهــی اوقــات اخمادولینــا را بــه خاطــر ســبک صادقانــه و زنانــه اش ب
مــی کنند.اما،بعــد از اینکــه برژنــف جایگزیــن خروشــچف شــد و دوره ی ذوب شــدن یــخ هــا 
ــد.  ــم خواندن ــد و آن را اروتیس ــی ندادن ــبک او بهای ــه س ــوروی ب ــدان ش ــید، منتق ــان رس ــه پای ب
اخمادولینــا از کانــون نویســندگان شــوروی حــذف شــد و انتشــار آثــارش را ماننــد سولژنیتســین 
ــد.  مجموعــه شــعر)لرزه-۱968( او در فرانکفــورت  ــوع کردن ــان شــوروی  ممن و دیگــر مخالف
، آلمــان و در ایــاالت متحــده آمریــکا تحــت عنــوان )لــرز و اشــعار دیگر(منتشــر شــد.
زمانــی کــه  اخمادولینــا در مطبوعــات و رســانه هــای دیگــر ممنــوع بود،اظهارتــش را از طریــق 
ــی،ژاپنی،  ــای انگلیس ــان ه ــه زب ــعرهای او ب ــی کرد.ش ــش م ــر و پخ ــو منتش ــات و رادی مطبوع
ارمنی،گرجــی،  لهســتانی،چکی،دانمارکی،  آلمانــی،  فرانســوی،  عربــی،  ایتالیایــی، 
انــد. شــده  ترجمــه  جهــان  هــای  زبــان  از  دیگــر  بســیاری  و  لیتوایی،کردی،رمانیایــی 
ــعار  ــه  اش ــیه و ترجم ــاعران روس ــاره ش ــدد درب ــاالت متع ــتن مق ــه نوش ــود را ب ــا خ اخمادولین
کشــورهای  و  بلغاری،گرجی،ارمنــی  مجــاری،  چچنی،لهســتانی،  ایتالیایــی،  فرانســوی، 
شــد. اهــدا  ملــل  دوســتی  ۱984جایــزه  ســال  در  بــال  بــه  بــود.  داده  اختصــاص  دیگــر 
بــال در مســکو چشــم بــه جهــان گشــود، پــدرش تاتــاری بــود و احــد بالوویــچ اخمادولیــن نــام 
داشــت.مادرش نــادژدا ماکارونــا الزاریــوا  دارای  رگــه هــا ی گرجســتانی ، ایتالیایــی و تاتــاری 
بود.خانــواده وی در سلســله مراتــب شــوروی موقعیــت خوبــی داشــتند.پدرش از مقامــات رســمی  
ــود. ــوروی ب ــت ش ــات و امنی ــتگاه اطالع ــم  دس ــز مترج ــادرش نی ــرک  و م ــاالی اداره گم ب
اواســط  در  گورکــی  ماکســیم  دانشــگاه  در  را  جهــان  ادبیــات  رشــته  اخمادولینــا  
و  هایــش   مقالــه  و  شــعرها  دانشــگاه  در  تحصیــل  زمــان  در  او  ۱9۵۰خوانــد.   دهــه 
مــی  منتشــر  مختلــف  هــای  در روزنامــه  بــه صــورت رســمی  را  هایــش  نوشــته  دســت 
کــرد. منتشــر  شــوروی  اکتبــر  مجلــه  در   ۱9۵۵ ســال  در  را  شــعرش  اولیــن  او  کــرد، 

ــل  ــه دلی ــال ۱96۰  ب ــد و در س ــی کن ــاعر ازدواج م ــنکو ش ــی یوفتش ــا یوگن ــال ۱9۵4 ب در س
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اشــعار بــه شــدت غیرسیاســی از دانشــگاه اخــراج شــد  و تحصیالتــش را بــه پایــان رســاند. وی 
همچنیــن در ســال ۱96۰ از یوفتشــنکو طــالق گرفــت و بــا یــوری ناگیبنــا ازدواج کــرد. در ســال 
۱962اولیــن کتــاب شعرش)ســیم ســاز( را منتشــر کــرد و موفقیــت  چشــمگیری را کســب نمــود. 
ــا بوریــس میســیریر نقــاش ازدواج  ــا طــالق گرفــت و در ســال ۱974 ب در ســال ۱968 از ناگیبن
کــرد. اخمادولینــا بــه عنــوان منشــی در اتحــاد نویســندگان اتحــاد جماهیــر شــوروی مشــغول بــه 
کار بــود و یکــی از اعضــای افتخــاری  آکادمــی آمریکایــی  هنــر و ادبیــات محســوب مــی شــد.
تقریبــا  او  داشــت.  بینایــی  مشــکل  اش  زندگــی  اخیــر  هــای  ســال  در  اخمادولینــا 
 2۰۱۰ 29نوامبــر  اخمادولینــا   بــال  بــود.  بیمــار  مــدام  طــور  بــه  و  بــرود  راه  نمیتوانســت 
بــود. نوویدویــچ  تدفیــن اش در گورســتان  مراســم  داد،  قلبــی جــان  دلیــل عارضــه  بــه 

۱9۵۰
 Чем отличаюсь я от
женщины с цветком
Это я
Февраль без снега
Магнитофон
Мои товарищи
Новая тетрадь
Пятнадцать мальчиков
Сумерки
Вступление в простуду
 В тот день случился
праздник на земле
Зима

۱9۵۵
Дождь в лицо и ключицы
Невеста

چه چیزی مرا 
نسبت به زنی که  گل به دست دارد

 متفاوت می کند...
این منم...

فوریه بدون برف
ضبط صوت

دوست من
دفتری نو

پانزده پسر خردسال...
و غروب

بیماری
در آن روز زمستان مهمانی برپا شد..

زمستان است

باران بر شانه ها و رخسارت می بارد..
عروس خانم
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۱9۵6
 Человек в чисто поле
выходит
Цветы
Лунатики
Маленькие самолеты
 Мне - пляшущей под
мцхетскою луной
Портрет, пейзаж и интерьер
Сентябрь
Снегопад

انسان نخست از دشت ها
 خارج می شود...

سپس از گل ها
دیوانه وار

با هواپیماهای کوچک
من، رقصان زیر ماه

رخسارم را، در درون  و
 منظره ها می جویم

سپتامبر است
برف می بارد

1957
Дом и лес
Старинный портрет
 Ты говоришь - не надо
плакать
Вулканы
 Я думала, что ты мой
...враг

خانه و جنگل
پرتره ای قدیمی

تو گفتی- گریه نکن
آتشفشان ها

 زبانه می کشند
می پنداشتم، 

 تو دشمن منی...

1959
Нежность
 Опять в природе
...перемена
 По улице моей который
...год
Твой дом

مهربانی
باز در طبیعت

 تغییر ایجاد می کند..
در خیابان من که سال..

به خانه ی تو
 بدل شده است

۱979
Бабочка
Бог
 Как холодно в Эшери и как
строго
Не добела раскалена
Возвращение из Ленинграда

پروانه
خداوندا

هوا سرد شده درحومه  اشری 
و شدت می گیرد

سپیدی با گرمی توام نیست
در برگشت از لنینگراد
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1977
 Вот не такой, как двадцать
лет назад

اینجا نیست
همچون دوازده سال پیش

 Свирель поет
 печальностройнои птица
напрягает мускулы
О, как задумчиво и строго
акация
внимает музыке
Взлетает птица
выше
выше
туда
 где солнце и цветеньеа
маленькая ветка вишни
хранит ее прикосновенье

نی آوازی غمگین می سراید،
به آرامی،

و پرنده بال هایش را 
به سختی از هم می گشاید

گل آقاقیا
آه، با مالحظه و موشکافانه

به موسیقی گوش می سپارد.
باال،

باالتر،
در آنجا،

جایی که آفتاب بر شکوفه ها می تابد،
بر شاخه ی کوچک گیالس

و با پرتوهایش او را نگه می دارد

۱96۰
Апрель
Декабрь
 Кто знает - вечность или
миг
Мотороллер
 Однажды, покачнувшись на
краю
Пейзаж
Подражание
Прощание
Сны о Грузии
Сон
Свеча

آپریل
دسامبر

کی می داند- ابدی است
 یا لحظه ای 

رورک بچه ها
گاهی،بر روی لبه در نوسان است

منظره ها
تقلیدی اند

وداع
کودکان در گرجستان

خوابیده ام
با شمعی

 در کنارم
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Прощание   
А напоследок я скажу:
 прощай, любить не
обязуйся
С ума схожу. Иль восхожу
 к высокой степени
безумства
 Как ты любил?
Ты пригубил
 погибели. Не в этом
 делоКак ты любил? Ты
погубил
 но погубил так
 неумелоЖестокость
промаха… О, нет
 тебе прощенья. Живо
тело
 и бродит, видит белый
свет
но тело мое опустело
Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки
и стайкою, наискосок
уходят запахи и звуки

وداع
و در پایان خواهم گفت:

بدرود، دوستی بی عهد
و شیفته وار

 باالترین پایه دیوانگی را می پیمایم.
چگونه مهر ورزیدی؟

تو از بین بردی
و به فنا دادی.
اهمیتی ندارد.

چگونه مهر ورزیدی؟
تو از بین بردی

بی محابا
لغزشی سنگدالنه..آه، نه

تو را بخشیدم.
جسد زنده

که سرگردان
جهان را در پرتوی سفیدی می بیند.

اگر چه قالب ام تهی گشت.
و ذهن ام

هنوز کارهای کوچک را انجام می دهد
گرچه دستانم به لرزه افتادند

و صداها و بوها 
گله وار و کژدار

خارج شدند.

ترجمه از سایت شاعران روسیه
https://libverse.ru/
ahmadylina/list.html
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هــر روز آالت دخانــش را در میــان کــش تنبــان جاســاز مــی کــرد و بــه ایــوان مــی رفــت،روزی 
دو بار.صبــح بعــد از صــرف صبحانــه و عصــر همــراه بــا صــرف چــای و ایــن عــادت زمســتان و 
تابســتان تــرک نمــی شــد.به ســختی از اتاقــش بیــرون مــی آمــد و پــا کشــان بــه ســمت ایــوان مــی 
رفــت و در جــای همیشــگی،روی کاناپــه ی چوبــی هجــده ســاله اش که روکشــی ســرخ و رنگ 
پریــده داشــت مــی نشســت. از زیرچشــمی تــا جایــی کــه نگاهش ســو داشــت دور و بــرش را می 
پاییــد و وقتــی خیالــش از میــزان امنیــت محیــط آســوده مــی شــد، دســت بــه زیــر پیراهنــش مــی 
بــرد و پاکــت و فنــدک را از مخفــی گاه بیــرون مــی آورد. بــا وســواس خــاص خــودش ســیگار 
را بــر چــوب ســیگار مــی نشــاند و بــر لبانــش مــی گذاشــت و فنــدک مــی زد و وقتــی دودش بلند 
مــی شــد پکــی عمیــق بــه آن مــی زد، انــگار کــه بــار اولــش باشــد دود را بــه کامــش مــی فرســتد.

 هــر چنــد بارهــا و بارهــا عتــرت، همســر همیشــه نگــران و پرنالــه اش یــا باهار،دختــر تــه تغــاری و 
عزیــز دردانــه اش مچــش را حیــن عمل،ســربزنگاه گرفتــه بودنــد و قصــه ی حســین کــرد را از بــر 
بــه گوشــش خوانــده بودنــد امــا او مــردان خــان بــود و طبــق معمــول یــک گوشــش در و گــوش 
دیگــرش دروازه! او تنهــا بــر اســاس تجویــز قلــب دکتــرش عمــل می کــرد و به قول خــودش این 
یکــی دو نــخ از قیلونــش برایــش حکــم مســکن داشــت و آالم بخــش دردهایــش بود. باهــار چند 
بــار بــا حــرص بــه او گفتــه بــود که اگــر واقعا تســکین دهنده اســت بد نیســت که او هــم امتحانش 

ــدن  ــه از دی ــا اینک ــان ب ــردان خ ــا م ــدارد، ام ــم درد ن ــودش ک ــرای خ ــم ب ــون او ه ــد چ کن
ــد  ــی در ح ــا را حت ــرف ه ــل ح ــن قبی ــد ای ــی آم ــش م ــرش خوش ــورت دخت ــادن ص گل افت
ــی  ــب ورم ــت و ل ــی رف ــم م ــش دره ــنیدن آن ابروهای ــه ش ــندید و ب ــی پس ــم نم ــوخی ه ش
ــی  ــچ احدالناس ــه هی ــز و ن ــد و عزی ــان بودن ــه ج ــرت ک ــه عت ــار، ن ــه باه ــال ن ــن ح ــا ای ــد. ب چی

 انجری ُبن
نویسنده| مژده نادری
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ــر... ــح و عص ــه در روز،صب ــان دو مرتب ــارج کند.همچن ــش خ ــان را از روال ــردان خ ــت م توانس
کوچــک  انگشــت  هــم  بود،آخریــش  داده  تــاوان  خیلــی  محــوری  خــود  همیــن  ســر 
پــای  چپــش کــه مفــت مفــت جاکــن شــده بــود و جــای خالــی اش را نمــی شــد بــا 
هیــچ چیــزی پــر کرد.حتــی روی تعریــف کــردن ایــن شــاهکار حماســی اش را بــرای 
دوســتان و آشــنایانش نداشــت.واقعا چطــور مــی توانســت  تعریــف کنــد؟! اصــال همــان 
بگویــد؟! چــه  بمانــد.  دلــش  در  و کمــال  تمــام  دردش  و  بریــزد  درخــودش  کــه  بهتــر 

 ایــن کــه بــا ایــن ســطح از  تحصیــالت، در عصــر تکنولــوژی و خدمــات باالی پزشــکی او مســیر 
خوددرمانــی و تجویزهــای علفــی را پیــش گرفتــه! و باهیــچ متخصــص و صاحــب فنــی مشــورت 
نکــرده! و آن قــدر بــه درســتی غلطــش اصــرار کــرده کــه همــه ذلــه شــدند و نتیجــه هــم ایــن شــد 
کــه حــاال بنشــیند روی کاناپــه ی قرمــز و زل زل از میــان حلقه هــای دود به این حفــره ی عقیم،به 
ایــن ویــل نــگاه کنــد و هــر چنــد دقیقــه آهــی ســوزناک از ســینه ی خرابــش رهــا کنــد. بنشــیند 

حیــاط  انجیــر  درخــت  برگهــای  الی  البــه  تــا  بفرســتد  را  تریاقــش  دود  و 
و  بــود  شــده  خــان  مــردان  دود  و  درد  ی  آلــوده  ســخت  ســالها  ایــن  کــه 
بــه  و  بــود  فهمیــده  بــار  اول  را  ایــن  عتــرت  شــان!  وعــده  ســاعت  بــه  عادتــی 
را ایــن  و  بــود  خندیــده  مــادرش  حــرف  بــه  بلنــد  باهــار  بــود.  گفتــه  باهــار 
ــده ای  ــع کنن ــل قان ــه اش دلی ــرای گفت ــت،عترت ب ــی دانس ــض داری م ــری و مری ــم پی  از عالئ
ــدود  ــز مع ــاد و ج ــی افت ــاق م ــان اتف ــردان خ ــت م ــان غیب ــوع در زم ــن موض ــون ای ــت چ نداش
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ــا  ــدار دوســتان مــی رفــت و ی ــه دی ــی کــه مــردان خــان ب زمان
ــه شــفاخانه  ــزی کارش ب ــل ناپرهی ــه دلی ــاری کــه ب یکــی دو ب
ــش  ــدرت پی ــاه بن ــفر کوت ــد س ــید و چن ــدن کش ــتری ش و بس
مــی آمــد کــه مــردان خــان الوعــده اش وفــا نشــود! امــا یــک 
ــالق  ــه یی ــان را ب ــردان خ ــه، م ــوهر عم ــرار ش ــه اص ــه ب ــار ک ب
ــا و  ــد آق ــن صم ــان ریخت ــزار زب ــا ه ــم ب ــد آن ه ــرده بودن ب
ــر  ــه ی عمــه منیر،باهــار ناخــودآگاه درخــت انجی ــان صدق قرب
را زیــر نظــر گرفــت، در ابتــدا چیــز خاصــی بــه چشــمش 
نیامــد امــا هــر بــار کــه بــه تعــداد کنســل شــدن زمانهــای قــرار 
ــت  ــت درخ ــا و قام ــت برگه ــکل و حال ــد، ش ــی ش ــه م اضاف
انجیــر، رفیــق بیســت ســاله ی مــردان خــان دیدنــی تــر میشــد.

ــر دقیقــی ســت  ــا اینکــه دخت ــود کــه ب ــده ب باهــار متعجــب مان
چطــور تــا بــه حــال بــه ایــن موضــوع پــی نبــرده بــود؟!

ــود.  ــده ب ــم ش ــش خ ــده و قامت ــش پری ــر رنگهای ــا انجی  واقع
باهــار مســتقیم ایــن درک تــازه را بــه روی مــادرش نیــاورد امــا 
ــادرش احســنت گفــت و حواســش  ــی م ــن تیزبین ــه ای در دل ب
ــار  ــگ و رخ ی ــور رن ــدر، چط ــت پ ــگام رجع ــه هن ــه ب ــود ک ب
ــل  ــال از قب ــد! اص ــاداب ش ــراوت و ش ــا ط ــی ب ــه العین ــه طرف ب
ــن  ــه ی ای ــا مقایس ــت و ب ــس گرف ــق عک ــت عاش ــد درخ و بع
تغییراحــوال بیشــتر و بیشــتر حیــرت کــرد. باهــار عاشــق پــدرش 
بــود امــا از شــیفتگی نبــات بــه انســان  و بلعکــس چیــزی نمــی 
دانســت. او چندبــاری ناخواســته شــنیده بــود کــه مــردان خــان  
ــه پــای تنهایــی  ــد و آن را ب ــا خــودش حــرف مــی زن گاهــی ب
بیمــاری اش گذاشــته بود،اماحــاال  و کهولــت و عــوارض 
متوجــه مــی شــد کــه مــردان خــان بــا درخــت انجیــر گفتگوهــا 
داشــته و البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مبتــال بــه دخــان مــردان 
خــان بــودن هــم در عمــق ایــن رفاقــت بــی تاثیــر نبــوده!

ــرت کــه حــاال  ــه عت ــش ب ــرور خاطرات ــد در م ــار ســالها بع باه
ــز را  ــه چی ــود و هم ــده ب ــنگین ش ــابی س ــم حس ــهایش ه گوش
ــار  ــک ب ــا ی ــری ه ــه آن آخ ــود ک ــنید،گفته ب ــی ش ــتباه م اش
ــان  ــردان خ ــدرس م ــه در دی ــه ک ــاط خان ــه ای از حی در گوش
نبــوده )اصــال چشــمش آنقــدر ســو نداشــته کــه تــا آن نقطــه را 
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ببیند(ایستاده و ساعتها به چهره ی تکیده و رنگ پریده ی پد رش نگاه
 کرده، به خطوط عمیق روی پیشانی اش و دو شیار منتهی به چانه ی 
سیبی شکلش.ایستاده و به چشمهای خسته پدرش نگاه کرده و قطره 
ــه  ــه روی گون ــش ب ــک پایین ــط پل ــه از وس ــتی ک ــک درش اش
ــوزن  ــوزن س ــش س ــرده و دل ــا ک ــرخورده را تماش ــش س های
شــده امــا دســت بــر دهانــش گذاشــته و انگشــتانش را محکــم 
ــا صــدای  ــان ایســتاده ت ــد و همچن ــا صدایــش درنیای ــده ت گزی
بشــنود.مردان  یارغــارش  بــا  را  خــان  مــردان  زدن  حــرف 
ــه آوا  ــبیه ب ــزی ش ــکان میداد،چی ــش را ت ــته لبهای ــان آهس خ
ــا  ــار ب ــد. باه ــی ش ــارج م ــش خ ــع از دهان ــع مقط ــم مقط آن ه
ــه  ــن جمل ــا توانســته همی ــا تنه ــده ت ــام گــوش خوابان ــت تم دق
ــت  ــه درخ ــنود،او ب ــدرش بش ــای پ ــته از حرفه ــته بس را شکس
ــش رسیده...خســته ام،خــواب را صــدا  ــود: وقت ــه ب ــر گفت انجی
بزن...باهــار بــا خــودش دردودل مــی کنــد یــا بــا مــادر؟! نمــی 
ــنیده  ــش را ش ــت حرفهای ــت او درس ــن نیس ــال مطمئ داند.اص
ــاله  ــت س ــز بیس ــه ی  قرم ــوان روی کاناپ ــرت در ای ــد. عت باش
نشســته و بــه روبــرو، بــه ســمت راســت باغچــه ی خانــه، 
ــده  ــره ش ــت خی ــود داش ــن را در خ ُ ــال انجیرب ــه قب ــی ک جای
پایینــش قطــره ی درشــت اشــک  پلــک  میــان  از  اســت. 
ــی خــورد  ــده اش ســر م ــگ پری ــه هــای الغــر و رن روی گون
و در شــیار منتهــی بــه خــط لبخنــدش پنهــان مــی شــود.



140دوماهنامه ادبی . شماره ششم 1398

سفید و مسطح
آوریل

پروانه ها را دیوانهمی کند.
تا دیروز

شمع را با معشوقشان اشتباه می گرفتند.
از امشب با چراغ اتاق من.

عشق بازی مشکالتی در پی دارد
سخت است

با حبابی مناجات کنی که از سقف 
سکنی دارد

سرد است دیوار
وقتی می چرخی سمتش

حاال سفیِد مسطحی را تصور کن که 
مسلخ یک پروانه است

این چه عدالتی ست
عمر پروانه یک هفته باشد

عمر اردیبهشت یک ماه!

 این دفرت سفید نیست
|محمد درودگری 

ساده و صوریت
از چهره هایی که رد تو را دارند

بیزارم

بیزارم از باد
که زیبا و پریشانتمی کند

از کوه
که می خواستی بر شانه اش خانه بسازی

از فانوس دریایی
که دریا بکوبد به دیوار اتاقت

متنفرم
از هرچه نبودنت را می کوبد به صورتم.

رنگ واره  -  دو
  ساده و صورتی  

از چهره هایی که رد تو را دارند
                                 بیزارم

بیزارم از باد
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که زیبا و پریشانت می کرد
از کوه

که می خواستی بر شانه اش خانه بسازی
از فانوس دریایی

که دریا بکوبد به دیوار اتاقت

متنفرم
از هرچه نبودنت را بکوبد به صورتم

رنگ واره  -  سه
  چرک تاب  

این قاب مکدر نیست
آسمان را نقاشی کرده ام

این دفتر سفید نیست
نام تو

بر آن تکرار کرده ام

قسم به باران

چشمانم همواره خشک بوده اند
زبانم

دستانم
سرزمینم

خشکی از پوست گذشته
و تنها

مغز استخوانم کمی مرطوب است
قسم به جیرجیرک ها

که دیوار از رطوبت خسته است.

یادواره - یک
  آدینه در آینه  

جمعه
متشکل است از:

من
پیراهنت

و مغادیری دلتنگی.

یادواره - دو
  طرح  

وقتی تو نیستی

ثانیه ها برایم ناز می کنند.
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یادواره - سه
  دیگری  

فقدان
واژه من نیست

حرف آسمان است
در غیاب ماه.

نام واره - یک
  با تو  
نامت

بسته ای خبری ست
که جهان را می لرزاند

و بی دلیل نیست
من با صدای بم با تو حرف می زنم.

نام واره - دو
   از تو   

می تابد نامت بر کاشی   ها
گل فرش ها

قلمه ها
که کلمه می روید از اجزاء

و بارورمی شود اشیاء.

بگذار بتابد نامت بر پیاده رو
شب بو

لیوان
اینان بیش از همه به نسیم ات محتاج اند.

نام واره - سه
  تو با   

از تو
نامی بر زبان دارم

که ماهیان را از رقصیدن
و مالحان را از آواز

                     پشیمانمی کند.
نام تو

به آهوان می گوید نهراسید
به ددان فرمان می دهد درنگ نکنید

تو با نامت
کارهای بیهوده ای می کنی
فرمان های بیهوده می دهی

زیبا نیست نامت
زیبا منم

که بر زبان منی.

مقدرات - یک
  پیدا و پنهان  

آن قدر شب

که کوچه از پس کوچه پیدا نیست.
آن قدر آسمان

که خم می شوم
ستاره ای از پای درختان برمی دارم.

برمی خیزم
نسیم از کفم می رباید

کلمه ای که در مشتم پنهان بود

مقدرات - دو
  صادقیه  

بلیت رفت وبرگشت گرفتیم
او رفت
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من برگشت.

مقدرات - سه
  طرح  

جایی برای رفتن نیست
مرگ ما را

به خانه برمی گرداند

 تصویر ارسالی
نه

آن فقط تصویر ِ یک دیوار ِ خالی نبود
من

بعد از چکاندن دگمه ی دوربین
رفتم و به آن تکیه دادم

مثل تو
که از بعد از ناامیدی من

مهربان شدی.

یب نایی - سه
قدیم تر بود

تشبیه ات می کردم به لقمه ای 
که در گلو گیر کرده نمی ُکشد
ولی آدم را حسابی می ترساند.

ولی حاال حاالست
و تو بهتر از هر کسی می دانی

حوصله ی این بازی های تصویری را 
ندارم.

شاید هم به اینجا رسیده  باشم که
دیدن بهتر از نرسیدن است.

بخیش از  سمفوین باد
...قبول کنید 

انسان طبیعتاً جنگ را نمی طلبد
همان طور که سیل و زلزله را

  بودن   مساله است
بیشتر و بیشتر بودن      

 بیشتر خواستن و نتوانستن

مگر نه اینکه در همین محله ی 
کناردست

میان پناه جوی و پیکارجوی
      تنها یک کوچه فاصله است

آنها حتی با یک لهجه به هم شلیک 
می کنند

و به دلیل مشابه می میرند...

چشم
پارتیزان که شدم

به جنگ چشم های تو می آیم
باقی جهان الیق صلح است

مادرانه - نه
ُ چراغ خانه بودی 

روانه ی مسجد
هر روز

ُدرست قبل از ساعت صالۀ

دکتر گفته بود
ظل آفتاب برایت خوب نیست 

مادر ِ من
نبود مادر ِ من

نیستی مادر ِ من
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نوشــته اند.  و  گفته انــد  بســیاری  ســخن های  شــعر  جــادوی  دربــاره ی  قرن هــا  طــول  در   
شــاعری کــه شــعر تأثیرگــذار و مانــدگار را به درســتی درک  کنــد، مــی تواندگامــی بــه  
ــاز  ــدگار نی ــعر مان ــود. ش ــک ش ــعر نزدی ــی ش ــه روح حقیق ــردارد و ب ــعر ب ــرایش ش ــوی س س
بــه عناصــری چــون تخیــل و احساســات دارد، نیــاز بــه اندیشــه های ژرف دارد و همیــن  
ــه  ــزرگ چ ــاعران ب ــام ش ــد. تم ــی کن ــاعر خلقم ــود ش ــش را خ ــه تمهیدات ــی ک ــه زبان ــور ب ط
ــون، چــه در  ــا کن ــا ت ــو از نیم ــای شــعر ن در ســنت های کهــن شــعر پارســی، چــه راه  و روش ه
ــا افــکار عمیــق آن هــا  ســنت های شــعر جهــان، در آثــار خــود از دنیایــی ســخن  گفته انــد کــه ب
ــت. ــی نیس ــهود ژرف ته ــل و ش ــچ  گاه از تخی ــام دار هی ــاعران ن ــان ش ــت. جه ــده اس ــد ش متول

ــاری اســتدالل  ــه ی ــرای کشــف ناشــناخته ها دارد. یکــی خــرد اســت کــه ب آدمــی دو قــدرت ب
ــل تمــام دســت آوردهای علمــی در عصــر  ــد، مث و منطــق و تفکــر ناشــناخته ای را کشــفمی کن
باورخــرد آدمــی، امــا دیگــر قــدرت انســان بــرای کشــف همــان عواطــف و احساســات اســت که 
مــا را بــه شــناختی می رســاند کــه هیــچ  گاه خــرد نمــی توانــد ابــزار چنیــن کشــف و آگاهی یــی 
باشــد. شــاعران هــر چنــد از ایــن دو قــدرت بــرای کشــف جهانــی نــو بهــره می برنــد امــا بیشــتر 
ــا دارد.  ــا چهارت ــی و دو دوت ــتگاهی منطق ــه دس ــردی ک ــه آن خ ــد ن ــود متکی ان ــهود خ ــه ش ب
شــاعر راســتین می کوشــد بــا مطالعــه ی ادبیــات و فلســفه و تاریــخ و ادیــان و اســطوره ها و ... بــه 
دانشــی ژرف و عمیــق دســت یابــد. او هیــچ  گاه دســت آوردهای قبلــی را تکــرار نمی کنــد. هــر 
ــان و تکنیک هایــی  ــا دخــل و تصــرف در تمهیــدات زب چنــد بایــد از آن هــا بهــره ببــرد و گاه ب
ــود،  ــخصی خ ــای ش ــه امض ــد، ب ــت برس ــود اوس ــص خ ــه مخت ــو ک ــی ن ــه زبان ــت ب ــن دس از ای
ــالش  ــا ت ــه ب ــپهری و... هم ــروغ و س ــاملو، ف ــد ش ــا، احم ــت، نیم ــاعران بااصال ــه ی ش ــون هم چ
ــادآور شــوم کــه بحــث  ــد ی ــد، بای ــان و جهــان خــاص خــود را آفریدن و بدعت هــای خــود زب
ــد  ــتن چن ــه و نوش ــد جمل ــا چن ــوان ب ــه بت ــت ک ــر از آن اس ــاعری پیچیده ت ــعر و ش ــون ش پیرام
صفحــه بــه تبییــن آن پرداخــت، امــا ناچــار می تــوان بــه نــکات کلیــدی حداقــل اشــاره ای داشــت.

 سپیدخوانی هایی 
برای مخاطب
برریس در هئیت راهبه ها |سروده های محمد درودگری

| رضا چایچی



145دوماهنامه ادبی . شماره  ششم 1398

اثباتمــی  خواننــده  بــه  راهبه هــا    هئیــت  خــود   در  شــعر  دفتــر  در  درودگــری  محمــد 
راه  مقصــد  بــه  رســیدن  بــرای  چنــد  هــر  اســت،  درســت گذاشــته  راهــی  در  پــا  کنــد 
اســت: آدمــی  حیــات  دغدغه هایــش  کــه  مرگ اندیــش  شــاعری  دارد.  رو  پیــش  درازی 

خورشید خربش را آورد
 این  بار

 دوان دوان پله ها را پائنی رفتم 
 باال که آمدم

 بیدها
 با آن تبار جنونشان

 در هئیت راهبه ها
 حالت محزونی به خود گرفته بودند )ص 2۸( 

شــاعری کــه وارد بازی هــای زودگذرنمــی شــود، مثــل برخــی از شــاعران جــوان کــه مفاهیمــی 
معماگونــه و بــی ســر و تــه در نوشته هایشــان بــه کار می گیرنــد، طرح هایــی کــه خــود 
ــده  ــه خوانن ــد ب ــب می خواهن ــب و غری ــی عجی ــا زبان ــا ب ــی آورد. ی ــر درنم ــز از آن س ــاعر نی ش
پیچیدگــی یــا مــدرن بــودن کارهاشــان را یــادآوری کننــد؛ تالشــی عبــث چــون درو کــردن بــاد.
محمــد درودگــری در همیــن شــعر   در هئیــت راهبه هــا   آن جــا کــه از مــرگ مــادر می گویــد، به 
دام بیان احساســات کلیشــه ای و تکراری و ســطحی نمی افتد. با تقابلی شــاعرانه ســردخانه را مبدل 
بــه خانــه ای گرممــی کنــد. مــادر هر کجــا که باشــد خانــه و صمیمیــت و مهــر او را تداعیمی کند.

 نه نه
 آن جا رسدخانه نبود
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 مادر هر جا که باشد
 همان جا گرم است

 همان جا خانه است. )ص2۹(

اگــر شــاعر بــا نگاهــی سیاسی ــــاجتماعی حــال بــا هــر زبــان مثــاًل زبانــی طنزآمیــز اثــر خــود را 
بنویســد و از ســطح همــان وقایــع روز فراتــر نــرود، بدیهــی اســت کــه پــس از گذشــتن از ایــن 
دوره ی خــاص دیگــر آثــارش خواننــده و خریــداری نــدارد. زیــرا بنیــان وقایع اجتماعی ــــسیاسی 
در آینــده تغییــر خواهــد کــرد. از طرفــی ایــن  گونــه آثــار هــر چنــد بــه آن نــام شــعر می دهنــد امــا 
همــان طــور کــه در ابتــدا اشــاره کــردم، بــه هیــچ عنــوان شــعر محســوبنمی شــود، هــر چنــد اگــر 
ایــن دفترهــا بــه چــاپ دهــم برســد. شــعر بــه عناصــری نیازمنــد اســت کــه آن را مانــدگار کنــد. 
مثــل آثــاری چــون حافــظ و خیــام کــه بعــد از گذشــتن چندیــن قــرن هنــوز خواندنــی و جــذاب 
اســت. ایــن اشــعار بــا یــک  بــار خوانــدن نمی میرنــد و همچنــان جاودانه انــد. بایــد منتقدیــن شــعر، 
بــه ایــن عناصــر بیشــتر توجــه کننــد و هنــگام نقــد بــا ایــن معیارهــا بــه ســنجش آثــار بپردازنــد.
بــا زبانــی ســاده ولــی درخــور  بــدون مــرز    محمــد درودگــری در شــعر   روایت هــای 
اســت: بــر گرفتــه  مــا را در  بیــش و کــم همــه ی  بــه وصــف فضایــی می پــردازد کــه 

ی که لبخند می زند مجر
 لیوان را برمی دارم

 سیل
 بخشی از مردم شیلی را با خود می برد.

ــویم.  ــه رو می ش ــا روب ــطح و دو فض ــل دو س ــا تقاب ــعر ب ــن ش ــت ای ــای نخس ــدن بنده ــا خوان ب
شــاعر  راوی  همــان  دیگــری  و  می گویــد  اخبــار  دارد  کــه  تلویزیــون  مجــری  یکــی 
صبــح  گویــا  کنــد.  تماشــامی  تلویزیــون  و  نشســته  خــود  امــن  خانــه ی  در  کــه  اســت 
اســت و راوی در حــال خــوردن صبحانــه، و در همیــن حــال اخبــار جهــان را می شــنود!

 نان که به نزدیکی های لبم می رسد
 دوربنی

 روی لب های دوخته ی پناه جویان
 تمرکزمی کند.

کــه  پناه جویــان  و  شــود  گشــودهمی  نانــی  تکــه  خــوردن  بــرای  کــه  راوی  لب هــای 
روی  پیــش  شــاعر  کــه  اســت  وصفــی  دوخته انــد،  را  خــود  لب هــای  اعتــراض  بــرای 
خواننــده می گــذارد، بــی آن  کــه بــرای نتیجه گیــری ســطرهای بســیاری را ســیاه کنــد.

شــاعر بــه خواننــده ی خود احترام می گــذارد و گزینش و انتخــاب خود را بی آن  کــه نتیجه گیری 
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کنــد فــراروی مخاطــب می گــذارد تا چه اندیشــه ای به ذهنش خطــور کند و احساســاتش به کدام 
ســمت حرکــت کنــد. مصالــح اصلــی را شــاعر پیــش روی خواننــده ی شــعر خود گذاشــته اســت.

ی را زمنی می گذارم قور
 زمنی گرم و گرم ترمی شود

 کوه های یخی
به اقیانوس ها حمله می کنند.

بــا ســپید  بیانمــی شــود و  بــا ظرافــت و نکته ســنجی ســخنان و تصاویــری  بنــد  ایــن  در 
ــن  ــید. در ای ــه آن اندیش ــوان ب ــت و می ت ــده اس ــته نش ــه نوش ــود ک ــی ش ــکاری بیانم ــی اف نویس
ــیب هایی  ــد و آس ــخن گفته ان ــت س ــط زیس ــا از محی ــا و باره ــان باره ــانه های جه ــال ها رس س
کــه بــر ســر ایــن کــره ی خاکــی آمــده اســت. گاه حتــی آدمیانــی کــه کوچک تریــن 
عــذاب وجــدان می شــوند. گذاشــتن  هــم دچــار  نداشــته اند  تخریــب جهــان  در  نقشــی 
ــب  ــز در تخری ــا نی ــد م ــه نکن ــت ک ــوع اس ــن موض ــادآور ای ــن گاه ی ــه زمی ــم ب ــرم ه ــوری گ ق
ــت  ــن دس ــی از ای ــود و نکات ــی ش ــز القام ــا طن ــه ب ــن نکت ــم! ای ــش داری ــان نق ــش جه ــا گرمای ی
ــش  ــا گزین ــاعر ب ــت. ش ــر اس ــن دفت ــر ای ــعار دیگ ــی اش ــعر و برخ ــن ش ــای ای ــه از ویژگی ه ک
ــان  ــی از جه ــت، بخش ــون اس ــری تلویزی ــه راوی اش مج ــع ک ــرار دادن وقای ــم ق ــار ه و در کن
ــد  ــر می آی ــان معاص ــوی انس ــه س ــیل وار ب ــه س ــی ک ــای تلخ ــد، خبره ــیممی کن ــروز را ترس ام
ــود  ــه ی خ ــن خان ــه ی ام ــوان در گوش ــی نمی ت ــن فضای ــد. در چنی ــی کن و روح او را مجروحم
بی اعتنــا نشســت و احســاس آرامــش کــرد. مــا انســان ها زنجیــروار بــه هــم متصل ایــم و 
ــم. ــا ببندی ــیاهی ها و تباهی ه ــر س ــگ و دیگ ــون جن ــی چ ــر وقایع ــم هایمان را ب ــم چش نمی توانی

چای ام تمام می شود
 ولی حکایت های جام جهانی همچنان باقی است

خرما برمی دارم
 به خدا فکر می کنم. )ص21(

گویــا در چنیــن جهانــی کــه کاری از دســت مــا برنمی آیــد، و نمی توانیــم جنگ هــا را متوقــف 
کنیــم یــا از وقــوع حــوادث تلــخ و غیــر انســانی جلوگیــری کنیــم، تنهــا بایــد بــه خــدا پنــاه بــرد.

.
این نقد به امانت از سایت 
جایزه احمد شاملو  این جا منتشر شده است.
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خورشــیدی(   ۱۳2۰ فروردیــن   ۳۰ )زاده  گرمــارودی  موســوی  ســیدعلی 
منطقــه  از  قزوینــی  وی  اصالــت  شــد.  متولــد  چهارمــردان(  )منطقــه  قــم  در 
وی  دارد.  ســروده هایی  ســپید  شــعر  قالــب  در  او  اســت.  المــوت  گرمــارود 
اســت.  ۱۳8۵ ســال  در  مانــدگار  هــای  چهــره  همایــش  ششــمین  منتخــب 

علی موسوی گرمارودی در سال ۱۳2۰ خورشیدی در قم به دنیا آمد. پدرش سید 
محمدعلی اهل گرمارود سینا الموت قزوین بود.

ــود را در  ــی خ ــدرک کارشناس ــوزوی م ــالت ح ــن تحصی ــارودی ضم ــوی گرم موس
رشــته علــوم قضایــی و کارشناســی ارشــد و دکتــرای خــود را در رشــته ادبیــات فارســی 
ــر  ــور مؤث ــور حض ــات کش ــعر و ادبی ــه ش ــت. او در عرص ــران گرفته اس ــگاه ته از دانش
داشته اســت کــه راه انــدازی و مدیریــت گلچــرخ نمونــه ای از تالش هــای اوســت.

پهلــوی دســتگیر  فعالیت هــای سیاســی علیــه حکومــت  بــه دلیــل  در ســال ۱۳۵2 
قــرار  شــکنجه  تحــت  و  شــد  زندانــی  ضدخرابــکاری  مشــترک  کمیتــه  در  و 
ــود  ــاله خ ــت ۳ س ــا محکومی ــد ت ــل ش ــر منتق ــدان قص ــه زن ــاه ب ــد از 6 م ــت و بع گرف
پهلــوی  بــر حکومــت  فشــارها  افزایــش  از  بعــد  در ســال ۱۳۵6  را ســپری کنــد. 
کــه  هرچنــد  شــدند  آزاد  گرمــارودی  جملــه  از  سیاســی  زندانیــان  از  عــده ای 
ماه هــا قبــل مــدت محکومیــت وی تمــام شــده بــود و غیرقانونــی در زنــدان بــود.

ــایه  ــور، در س ــای: عب ــا نام ه ــعر ب ــاب ش ــر 9 کت ــتمل ب ــارودی مش ــعری گرم ــه ش کارنام
ــاران اخــم،  ــه، خــط خــون، دســتچین، ب ــار، چمــن الل ــت، ســرود رگب ســار نخــل والی
ــه انتخــاب بهاءالدیــن خرمشــاهی  ــه شــعر ب ــاد و گزین ــا ناکجاآب گزیــده شــعر نیســتان، ت
اســت بــه وی در ســال ۱۳9۳ نشــان افتخــار جهادگــر عرصــه فرهنــگ و هنــر اهــدا شــد.

شعر     داستان    گپ
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شعر نخست 
دلی به دیدار ......

حرف هایمان را که زدیم
تن دیوار ها را

با هرچه دم دست پوشاندیم
یادمان رفت

که روزی
شانه به دیوار دادن ها
هوس می داد به آدم

که دلی به دیدار و
بوسه ای به رفتار در آورد !

شعر دوم
ماه پا به رکاب

تا ماه بیاید
باالی سر آبادی و

تو ماه پا به رکابی شده باشی و
انگشتت

از حلقه گذشته باشد
گردن من

از حلقه ی طناب
رد شده است !

شعر سوم 
اولین اشک هایت

تو باید
تا هنوز

بیدار مانده باشی و
با آخرین سطرهای شعرم

به اولین اشک هایت رسیده باشی
شعر من

اگر توانسته باشد
که کاری کرده باشد !

شعر چهارم
سفر

خواستی بیایی
مقداری شب و

یک قرص ماه و
تکه ای از کوه هم با خودت بیاور

علیرضا عمرانی را هم
می گوییم بیاید

راستی خاطرات خوب یادت نرود !

  خواستی بیایی
 یک قرص ماه با خودت بیاور

|علیرضا عمراین
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شعر پنجم 
حتما
حتما

تو اینجا بوده ای
تا دوباره

در خاطراتم
دست ببری و

گناه را
به گردن راوی هرگز نبوده ای

بیاندازی
و گرنه
عطر تو

این وقت شب
توی اتاق من چه می کند ؟

شعر ششم 
چه خوب است

گاهی خود را به جای چیز دیگری
بگذاریم

خود را به دست حس های گوناگون
بسپاریم

باید که ما بدانیم

غروب، توی جان یک زندانی
چه حسرتی می کارد؟

یا اینکه
این موج های خسته ی سرگردان

چه روزگاری دارند
وقتی که سر بر صخره ها می کوبند؟

یا روزنامه های صبح هر روز
چه حس و حالی دارند
وقتی که هی می بینند

از حال مردمان اطراف خود
اصال خبر ندارند

یا یک مثال دیگر
ورزشگاه آزادی

بعد از شنیدن هزاران فحش مساله دار
چه تصمیمی 

برای سکوهای خود می گیرد؟
این ها و صدهزاران چیز دیگر

حال و هوای خاص خود را دارند
وقتی به حال و روزشان پی بردیم

باید این را بدانیم
که حاال می شود که ادعا کرد

برای شعر گفتن ، می توانیم!



152دوماهنامه ادبی . شماره ششم 1398

پروفیســر صاحــب ریٹائــر ہوئــے تــو پتــہ 
چــا کــہ ریٹائرمنــٹ کــے ســے کہیــں 
بــڑا عــذاب جــو جــی پــی فنــڈ اور پنشــن 
ــے  ــس ک ــی ٓاف ــے۔ اے ج ــی ہ ــی وصول ک
نڈھــال  قــدر  اس  انہیــں  نــے  چکــروں 
ــں  ــں جائی ــاڑ می ــا بھ ــی چاہ ــہ ج ــا ک کردی
برداشــت  ذلــت  کتنــی  ٓادمــی  پیســے، 
ــں وہ  ــاگ دوڑ می ــہ اس بھ ــرے! حانک ک
خــوب مٹھیــاں گــرم کرچکــے تھــے، پــر 
فائــل تھــی کــہ چیونٹــی کــی رفتــار ســے 
ســرکتی تھــی۔ ایــک ٹیبــل ســے دوســری 
ــل واال  ــی ٹیب ــو کبھ ــی ت ــک پہنچت ــل ت ٹیب
صاحــب بیمــار، کبھــی اس ٹیبــل واال حــج 
پــر گیــا ہــوا ہــے اور کبھــی اس ٹیبــل 
والــے کــی دادی مغفــرت فرمــا گئیــں۔

خــدا خــدا کرکــے اور جانــے کتنــی مٹھیاں 
صاحــب  ڈائریکٹــر  فائــل  کرکــے  گــرم 
کــے ٹیبــل پــہ پہنچــی اور اگلــے ہــی 

هنگامــی کــه آقــای دکتــر از ســمِت دانشــگاهِ 
ــی  ــِه مصیبت ــازه متوج ــد، ت ــته ش ــود بازنشس خ
شــد کــه حتــی از خــود بازنشســتگی هــم 
ــوق  ــت حق ــی دریاف ــود؛ یعن ــر ب ــذاب آورت ع
مــدام  رفتــن  و  پیگیری هــا  از  بازنشســتگی! 
از ایــن دفتــر بــه آن دفتــر مربوطــه، چنــان 
بــا  بــار  بــود کــه چنــد  خســته اش کــرده 
خــود فکــر کــرد   گــوِر پــدِر ایــن پــول! 
بــرای  بشــه  کوچــک  چقــدر  بایــد  آدم 
مــدت  ایــن  در  بازنشســتگی اش!  .  حقــوِق 
امــا  بــود،  داده  زیــادی  میزی هــای  زیــر 
ــه ای  ــرعِت مورچ ــا س ــده اش ب ــای پرون کاره
از روی  کــه  هــم  زمانــی  می رفــت.  پیــش 
یــک میــز بــه دیگــری می رســید، گاهــی 
در  آب  از  بیمــار  جدیــد  میــِز  صاحــِب 
بــه  حــج  نیــت  بــه  هــم  زمانــی  می آمــد، 
مکــه مشــرف می شــد و گاهــی هــم مــادر 
می رفــت! خــدا  رحمــِت  بــه  بزرگــش 

باآلخــره پــس از رشــوه دادن هــای زیــاد و 

 استاِد محرتم 

نویسنده: عابد میر

|برگردان از زبان اردو: احمد شهریار
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ــا،  ــہ ہوگی ــر صاحــب کا تبادل روز ڈائریکٹ
پروفیســر صاحــب کا ہــارٹ اٹیــک ہوتــے 
ہوتــے رہ گیــا۔ اب جانــے نیــا صاحــب کــب 
ٓائــے اور جانــے کیســے مــزاج واال ٓائــے۔
پروفیســر صاحــب کی قســمت نے اب کے 
مگــر ان کا ســاتھ دیــا اور جلــد ہــی نئــے 
ڈائریکٹــر نــے چــارج ســنبھال لیــا۔ انہــوں 
نــے جــو نــام پتــہ معلــوم کروایــا تــو کھــل 
اٹھــے کــہ یــہ صاھــب تــو کســی زمانــے 
میــں ان کــے شــاگرد رہ چکــے ہیــں۔ اب 
تــو یقیــن ہوچــا کہ یہ کام ہوہــی جائے گا۔

کچــھ روز صاحــب ســے ملنــے پہنــچ 
گئــے۔ کارڈ انــدر بھجوایــا تــو صاحــب 
ہوکــر  کھــڑے  لیــا۔  بلــوا  فــورا  نــے 
اســتقبال کیــا، حــال احــوال ہــوا، بــات کــی 
بــات میــں چائــے بســکٹ بھــی ٓاگئــے۔

پروفسیر صاحب نے جونہی مدعا بیان 

ــاب  ــز جن ــده اش روی می ــراوان پرون ــای ف دع
ــی  ــس انتقال ــد، رئی ــا روِز بع ــید ام ــس رس رئی
خبــر  ایــن  شــنیدن  بــا  رفــت.  و  گرفــت 
آقــای دکتــر نزدیــک بــود ســکته بکنــد، 
ــس  ــود رئی ــوم نب ــر معل ــاال دیگ ــرد. ح ــا نک ام
ــد؟ ــی باش ــه آدم ــد و چگون ــی بیای ــد ک جدی

امــا ایــن بــار بخِت یــاِر آقــای دکتر بــود و چند 
ــد.  ــد آم ــس جدی ــه رئی ــود ک ــته ب روز نگذش
پــس از پــرس و جــو از ایــن و آن آقــای دکتــر 
بســیار خوشــحال شــد کــه رئیِس جدیــد زمانی 
شــاگرِد او بــوده اســت. دیگــر یقیــن پیــدا کرد 
کــه پرونــده اش بــه زودی حــل خواهــد شــد.

پــس از چنــد روز، خــودش بــه دیــداِر رئیــس 
رفــت. به محــِض اینکــه کارِت ویزیــت خــود 
ــس او را داخــل  ــس فرســتاد، رئی ــرای رئی را ب
فراخوانــد و خــود تــا دِم در بــه اســتقبالش 
آمــد. احــوال پرســی گرمــی کــرد و آبدارچی 
آورد. هــم  بیســکویت  و  چــای  برایشــان 
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را  آمدنــش  دلیــِل  دکتــر  آقــای  هنــوز 
حرفــش  رئیــس  کــه  بــود  نگفتــه  کامــال 
شــما  پرونــده ی  قربــان،  بلــه  بریــد:     را 
ــد  ــب بفرمایی ــش. خ ــن دیدم ــه. م ــِت من دس
کــه شــما چقــدر پــول بــه مــن میدیــد؟  

از شنیدن این حرف آقای دکتر جا خورد، 
انگار چیزی نفهمیده باشد:

   ولی من که برای دریافت...  
  بلــه حتمــا. اون کــه مــال شماســت. حــق 
ــا  ــید. ام ــد رس ــتتون خواه ــه دس ــت. ب شماس
شــما در ایــن مــدت ایــن همــه ســرمایه جمــع 
ــه؟   کرده ایــد، زکاتــش را کــه بایــد بدیــد، ن

  پسرم، من استاِد تو هستم. 
بهت درس داده ام!  

هســتم.  متوجــه  محتــرم،  اســتاد    بلــه 
ــما  ــاید ش ــا ش ــه، ام ــوب یادم ــم خ ــی ه خیل
بــرای  ســال  هــر  کــه  نیســت  خاطرتــون 
قبولــی  نمــره  نهایــی  امتحانــات  در  اینکــه 
رو بگیریــم، جــزوه ی خودتــون رو بــه هــر 
ــد. و  ــه می فروختی ــزار روپی ــار ه ــه چه ــر ب نف
ــط  ــه فق ــتم ک ــما هس ــاگرد ش ــون ش ــن هم م
ــت،  ــم داش ــه ک ــد روپی ــه پونص ــر اینک بخاط
ورزیدیــد! امتنــاع  او  بــه  جــزوه  دادن  از 
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کیا، صاحب ایک دم بول پڑے: ’’جی سر 
ٓاپ کی فائل میرے پاس ٓاچکی ہے۔ میں 

دیکھ چکا ہوں۔ تو کیا دے رہے ہیں 
ٓاپ؟‘‘

پروفیسر صاحب بھونچکا ہوکر رہ 
گئے، جیسے کچھ نہ سمجھے ہوں: 

’’میں تو لینے۔۔۔‘‘
’’وہ تو ٓاپ کی چیز ہے، مل جائے گی 

سر، پر اتنا کچھ جمع کرلیا ٓاپ نے، 
کچھ تو زکوۃ نکلتی ہے نا!‘‘

’’بیٹا! مین تمہارا استاد ہوں۔ میں نے 
پڑھایا ہے تمہیں۔‘‘

محتــرم! مجھــے  اســتاِد  بالــکل  ’’جــی 
اچھــی طــرح یــاد ہــے، پــر شــاید ٓاب بھول 
گئــے ہیــں کــہ ٓاپ ہــر بــرس پــاس ہونــے 
کــی الزمــی شــرط کــے طــور پر چــار ہزار 
روپــے میــں اپنــے نوٹــس ہمیــں فروخــت 
ــو  ــچ س ــرف پان ــے، ص ــے تھ ــے رہ کرت
روپــے کــم ہونــے پــر ٓاپ نــے جســے 
ــا،  ــا تھ ــکار کردی ــے ان ــے س ــس دین نوٹ
میــں ٓاپ کا وہــی شــاگرِد عزیــز ہــوں۔‘‘

عکس تزئینی است
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در بندر چشمهای کبوِد تو
بارانهایی از نور، شنیدنی است

و خورشیدهای ستمگر ... و بادبانهایی
که کوچ به سوی مطلق را 

تصویر می کند

در بندِر چشمهای کبود تو
پنجره های دریایی گشوده ای است

و پرندگانی که در آفاق دور در پروازند
به جستجوی جزیره هایی که 

آفریده نشده

در بندر چشمهای کبود تو
برف، در تموز می بارد

و زورقهایی آکنده از فیروزه
که دریا را در خویش غرقه ساخته اما

خود غرقه نگشته

در بندر چشمهای کبود تو
چونان طفلی بر صخره ها می دوم

بوی دریا را استشمام می کنم
و همچون گنجشکی بالغ باز می گردم

در بندر چشمهای تو
رؤیای دریا و دریاها را می بینم

و میلیونها ماه را صید می کنم
و رشته های مروارید و زنبق را

در بندر چشمهای کبود تو
سنگها، در شب، سخن می گویند

در دفتر چشمهای رازدار تو
کیست که هزاران ترانه نهفته است؟

ای کاش من ای کاش من دریانوردی 
بودم

یا کسی بود که زورقی به من می داد
تا هر شب

بادبان خویش را برافرازم
در بندر چشمهای کبود تو.

 

یایی  شعر در
ار قّباین نرز
ترجمه به فاریس :  از کتاب شعر معاصر عرب
|محمدرضا شفیعی کدکین
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القصیَده البحرّیه
في مرفأ عینیِک األزرق
أمطاٌر من ضوٍء مسموع

و سموٌس دائخٌه .. و قلوع
ترسُم رحلتَها للُمطلق..

في مرفأ عینیِک األزرق
ُشبّاٌک بحرّي مفتوح

و طیوٌر في األبعاد تلوح
تبحُث عن ُجُزٍر لم تُخلَق..

في مرفأ عینیِک األزرق..
یتساقط ثلٌج فی تّموز

و مراکُب حبلی بالفیروز
أغرقِت البحَر و لم تغرق..

في مرفأ عینیِک األزرق
أرکُض کاطفل علی الَصخِر

أستنشُق رائحَۀ البحِر..
و أعوُد کعصفوٍر مُرَهق..

في مرفأ عینیِک األزرق..
أحلم بالبحر و باالبحار
و أصیُد مالییَن األقمار
و ُعقوَد اللؤلؤ والزنبق

في مرفأ عینیِک األزرق
تتکلُّم فی اللیل األحجار..

في دفتر عینیِک الُمغلق
َمن خبّأ  آالَف األشعار؟

لو أنّي .. لو أنّي .. بّحار
لو أحٌد یمنحني زورق..

أرسیُت قلوعي کلَّ مساء
في مرفأ عینیِک األزرق..
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سمسار، خپله و طاس، شکم هندوانه ای، افتاده روی کمربند پهِن چغر و چرکمرده، تاب را هل 
داد عقب،لوچه کرد، سرش را خاراند و گفت:

عمرشو کرده بی بی! 
ماه صنم گفت: ظاهر و باطن، کاکا.

سمسار نشست لبه ی تاب، پنجه پاهاش را فشارداد روی سیمان کچل جلو تاب، تاب را هل داد 
عقب، پاهاش را از زمین واکند  تاب، خسته و از نفس افتاده، نالید، حرکتی کرد و ایستاد.

سمسار گفت: مثل من زرتش قمصور شده بی بی!
خندید و دندان های گرازی اش را نشان داد.

ماه صنم دوباره گفت : ظاهر و باطن کاکا.
بعد گفت: هیشکی خب مجبورت نکرده کاکا، معامله به رضایته.

سمسار گفت: حاال دیگه با این آپارتمان های قوطی کبریتی، کی جا داره این لندهورو بذاره 
تو خونه ش بی بی؟ . مرد دیگه اون خونه های حیاط دار ولنگ و و از.! مام ببریمش، بار اضافیه 
وبال گردنمون. باید هی ِخرکشش کنیم این ورمغازه، اون ور مغازه، ببینی کدوم بنده ی خدایی 

بیاد ورش داره ببرتش نه بی بی، راست کارمانیست.

ماه صنم گفت: به سالمت کاکا!
سمسار، انگار که دوبه شک باشد، تاب را هل داد عقب. تاب،پاسفت کرده بود. با زور دست 

سمسار، کمی عقب رفت، نالید و نصفه راه برگشت، ماند.
سمسار گفت: علی اهلل!  چند بدم خدمتتون بی بی؟

ماه صنم گفت: قیمتا خب دست خودته کاکا، خداییش هرچی می ارزه ورش دار، حاللت!
سمساردستش را هل داد توی جیب بادکرده ی شلوارش، چپه ای اسکناس عرق کرده درآورد، 

 فصلی از رماِن فوران
 | قباد آذرآییز
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همین طور که اسکناس ها را مرتب می کرد، گفت: شما صاب مالین بی بی! اختیار دس 
شماس.

انگار همین دیروز بود. دو تا کارگر تاب را آوردند و گوشه ی باغ حیاط، پشت پنجره یکی 
از اتاق ها کارگذاشتند. ماهبانو چشمش که افتاده بود به تاب، گفته بود: ئی خب نصب حیاِط 

گرفته مرد!   کارگرها حرفش را شنیده بودند یکی شان به بختیار گفته بود: خواهرمون حاال ایِن 
می گه ، یه روزمیا که بت بگه کاشکی بزرگترِش خریده بودی، تو ئی خب جامون نیست !

دوماهی بود که بختیار دومنزلی گرفته بود و اثاث کشی کرده بودند نفتون 
این روزها ماه صنم، کارش ورق زدن آلبوم ها و نگاه کردن به عکس ها بود عکس هایی که 
توی تاب گرفته بودند اگر این تاب پیر زبان و ویر و هوش داشت، چه چیزها که یادش نمی 

آمد و تعریف نمی کرد!
توی اولین عکسی که از آن زمان توی آلبومشان دارند، بختیار و ماه صنم تنگ بغل هم تاب 
نشسته اند و زل زده اند به هم . عکاس ازشان خواسته بوده این جورعکس بگیرند. می گفت 

خاطره انگیز است.
بختیار خندیده بود و گفته بود: راس می گه، سی دوران کوری پیری مون به درد می خوره، 

زن!
ماه صنم یادش نمی آید کی عکس را ازشان گرفته است، اما قیافه اش، بعد این همه سال ، جلو 
نظرش است؛ دراز و لنوک  بابا داریوش- ماه صنم، بعِد تولد داریوش، به جای اسم بختیار می 

گفت باباداریوش- می گفت توی عکاسی برادران کارمی کند. بعدها خواستگار همین بس هم 
بود که قسمت نشد. عکاس به شوخی گفته بود:چن سال دیگه بچه ها ازهم دورتون می کنن . 

میونتون پرمی شه ازاوالد و نوه و نتیجه و ندبده 
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ماه صنم گفته بود: ای قربون همو روز! خدا به زبونت نگاه بکنه عزیزم.
توی یک عکس دیگر، دوقلوهای کشور، نشسته اند میان بختیار و ماه صنم  بختیار گفته بود

پدرنامردا، نیومده ازهم جدامون کردن. می بینی زن!
عکس را شوهرکشور گرفته است تازه یک دوربین روسی خریده بودند ماهبانو هم هست.

انگشــت  دارد  ماهبانــو  پوشــانده،  را  ماهبانــو  هــای  سر،چشــم  پشــت  از  داریــوش 
هســتند  هــم  کنیــز  بشناســدش دوقلوهای  کــه  کنــد  مــی  لمــس  را  داریــوش  هــای 
بــود  کــوک  عیششــان  هــا  جمعــه  شــنبه،  پنــج  و  عیدهــا  خندنــد.  مــی  دارنــد  کــه 

  چقــدر دور هــم بــودن خــوب اســت! کی فکــرش را مــی کــرد ایــن جــور همــه فنافنــا 
ــار؟ پیــش خــودت  ــود بختی ــت ب ــت مردن ــه یــک والیت؟! چــه وق بشــوند هرکی ســربگذارد ب
ــه  ــی چ ــزد؟ نگفت ــی ری ــرش م ــه س ــی ب ــه خاک ــن چ ــد م ــن زن، بع ــل، ای ــی ای دل غاف نگفت
ــن  ــد از ای ــاک پابریدن ــه پ ــی، هم ــه رفت ــو ک ــد؟ ت ــبش را روز بکن ــب و ش ــور روزش را ش ج
ــت  ــد کــه رغب ــه مــی آورن ــا بهان ــت هــای دیگــر ی ــد شــهرهای دیگــرو والی ــه ان ــا رفت ــه. ی خان
ــگار کــن  ــوز ان ــی دهــد. هن ــو را م ــوی ت ــوز ب ــه ای کــه هن ــوی خان ــد ت ــا بگذارن ــد پ نمــی کنن
ــس و دو  ــِر عک ــوم پ ــا آلب ــد ت ــده م و چن ــن مان ــاال م ــی پیچد ح ــقفش م ــر س ــو زی ــدای ت ص
ــرکتی  ــتی،خانه ی ش ــو چشممی راس ــو جل ــم، ت ــی کن ــگاه م ــش ن ــه هرجای ــی ک ــاق خال ــا ات ت
راهــم بــزودی ازمــان مــی گیرنــد. بهتــر کــه بگیرند دیگــر چــه دل خوشــی دارم اینجــا بمانــم؟   

صدای سمسار، فکرهای ماه صنم را قیچی کرد: چکار می کنی بی بی؟ 
ماه صنم گفت: دعا به جونت کاکا.

سمسار گفت: سالمت باشی بی بی. نگفنی چند تقدیم کنیم.
ماه صنم، گفت: نمی فروشمش کاکا، به سالمت!
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سمسار، متعجب و ناباور گفت: چی؟ نمی فروشیش؟!
ماه صنم گفت: نه کاکا، نظرم عوض شد. نمی فروشمش.
سمسار، عصبانی، گفت: ما رو گذاشتی سر کار بی بی؟!

ماه صنم گفت: چه کاری کاکا؟  خب نمی فروشمش. پشیمون شدم.
سمســارگفت: فکراتــو بکــن بعــد مردمــو ســر کار بــذار خانــوم! مــا کــه بیــکار نیســتیم منتــر شــما 
بشــیم. توایــن گرمــای لعنتــی مــا رو کشــوندی اینجــا حــاال راحــت مــی گــی پشــیمون شــدم؟!
بگــو  قیمتــی  یــه  گفــت:  تــر  نــرم  زد،  مــی  حــرف  جورتنــد  ایــن  نیایــد  کــرد  حــس 
ورش داریــم بریــم. خداییــش مــی خــوام از شــرش راحتتــون بکنــم بــی بــی.   دســتش 
جــدا  اســکناس  تــا  چنــد  درآورد  را  اســکناس  ی  چپــه  و  جیبــش  تــوی  داد  هــل  را 
. ببینــی  خیرشــو  بگــو  بــی،  بــی  بفرماییــد   : صنــم  مــاه  طــرف  درازکــرد  و  کــرد 

ماه صنم گفت: به سالمت کاکا، نمی فروشمش. عرض که کردم خدمتت. ووی!
سمسار، اسکناس ها را گذاشت الی بقیه پول ها، هلشان داد توی جیبش و گفت: به جهنم که 

نمی فروشی ما رو باش امروز به پست کی خوردیم! اک هی بخشکی شانس!
تاب را عصبانی هل داد. تاب ازجایش تکان نخورد: راس می گن با زن جماعت نباس معامه 

کرد.
بست پشــت  را  هایــش  تاب چشــم  تــوی  نشســت  صنــم  مــاه  رفــت،  کــه  سمســار 
و  دور  کــرد  حــس  شــد   چارتــاق  حیــاط  بــاغ  در  کــه  دیــد  اش  بســته  هــای  پلــک 
تــاب،  آشــنا  َ  صداهــای  از  پرشــد  تــاب،  هــای  میلــه  روی  ســرش،  بــاالی  بــرش، 
آمــد  جلــو  وار  گهــواره  و  رفــت  عقــب  دیــوار  ی  ســینه  تــا  جــوان،  و  ســبک 

ماه صنم دلش نمی آمد چشم هایش را باز کند. 
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پنجاه و یک
ــد تــن  ــر ســندیکا چن ــه دفت ــا یــورش شــبانه ب ــداری نظامــی ب ــود ، مامــوران فرمان ــاه ب ــر کوت خب
ــود. ــان کشــته شــدگان ب ــرزی در می ــار الب ــه کشــتند ،... کوهی ــه ضــرب گلول از کارگــران را ب
تمــوم شــد... بــه ســاتیار خبر بدیــن، جلدی با مادر راه بیفتن که برســن به خاکســپاری ... به ســاتیار 
بگیــن مبــادا مــاه بانــو بویــی ببــره ، این جا کــه رســید خودمون یــه جوری حالــی اش مــی کنیم....

پنجاه و دو
ــار نیمــه شــب نبــود، روز بــود ... روز روشــن بــود ، بختیارخــواب نمــی دیــد بیــدار بــود  ایــن ب
جمعیــت فشــرده مــی آمــد. فاصلــه دو ایــن برایشــان تنــگ بــود . همدیگــر را هــل مــی دادنــد 
ــاند ،  ــار برس ــه بختی ــودش را ب ــر خ ــید زودت ــی کوش ــدام م ــر ک ــگار ه ــد. ان ــی زدن ــار م و کن
بهــش سرســالمتی بدهــد و بگویــد:  شــریک غمتــم آقــای البــرزی ،... فریادهــای جمعیــت ایــن 
ــت....  ــدا داش ــکافت ص ــی ش ــوا را م ــه ه ــان ک ــرده ش ــره ک ــای گ ــت ه ــت مش ــدا داش ــار ص ب
عــرق هــای تنشــان بــو داشــت ... زنــده بودنــد ... جــان داشــتند.... بیــدار بودنــد... نعــش 
خونچــکان تــوی بغــل پــوزه روباهــی ســبیل خرمایــی نبــود ، روی دســت هــای جمعیــت بــود.
مــاه بانــو ، شــق و رق ، رفــت پیشوازشــان ... ایســتاد چنــد قدمی شــان ، بلند کل کشــید : کلی   لی 
لی لی لی !... شــاد!... شــاد!... شــاه دومادم اومد!... شــیر ســینه پهنم اومدا ... شاد!...شــاد!... شــاد!...  

بعد از خنده ریسه رفت ... بعدتر رو َکند... مو َکند... صیحه کشید ... کنیز خودش را رساند به 
او که داشت پخش زمین می شد....
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راوی:
یکی بود ، یکی نبود...

ســالیان ســال پیــش ، در تکــه ای از یــک ســرزمین گــرم جنوبــی بومیانــی مــی زیســتند، 
ــز و  ــالق پایی ــرم قش ــه گ ــد و آن تک ــر بودن ــردم کوچگ ــن م ــی ... ای ــادق و صمیم ــاف و ص ص
زمستانشــان بــود... یــک روز آدم هــای غریبــه ای بــا بــه سرزمینشــان نهادنــد، دیــالق بــا چشــم 
ــده  ــا آم ــوی آب ه ــی دور ، از آن س ــد از راه دور ، خیل ــی زرد... گفتن ــود و موهای ــی کب های
انــد... بومیــان ، چنــان کــه رســم مهمــان نــوازی اســت ، تــازه واردهــا را پذیــرا شــدند و عزیــز 
داشــتند... امــا تــازه واردهــا مهمــان نبودنــد ، آمــده بودنــد کــه پــا ســفت کننــد و مانــدگار شــوند.
ــری  ــاس ت ــای حس ــاخک ه ــه ش ــا ک ــا ، آن ه ــی ه ــان بوم ــید ، در می ــما باش ــه ش ــی ک عزیزان
داشــتند گفتند: هــم تبــاران ویرتــان بــه ایــن غریبهــا باشــد. مــا دلمــان گواهــی بــد مــی دهــد...  
گروهــی بــه تاییــد گفتند:  راســت مــی گوینــد هــم تبــاران ، مــا نبایــد بــه غریبــه هــا 
آمیــز خواندنــد:  و هشــدار  بومــی  بیتــی   ، هاشــان  بنــد حــرف  پشــت   ، کنیــم  اطمینــان 

  خالو زال ، خوب می گوید ، از او بگیرین گوش 
اسب هاتان را زین کنید، خودتان را یراق پوش  

گروهی اما ساز موافق زدند:   نفوس باد نزنید.
 ایــن آدم هــای آراســته و تــرو تمیــز حتمــا بــا خودشــان برکــت برایمــان   آورده انــد.  



164دوماهنامه ادبی . شماره ششم 1398

1
باد و باران

دیگر با من حرفی نمی زنند
وگرنه حتماً شعری داشتم

که نم نمک در باد بخوانم

پاییز مرا به باد فراموشی سپرده است
وگرنه حتماً آوازی داشتم

که به باد بدهم

کوچه های مهر
دیگر مرا به چشم کودک دبستانی 

نمی بینند
وگرنه حتماً بهانه ای می یافتم

تا مثل باد
در کوچه ها بدوم

 
2

دلم می خواهد از تو بنویسم.
سیل بیاید،

توفان بشود،
چشم هایم را ببندم و از تو ...

تیر ببارد،
بمب بیفتد،

گوش هایم را بگیرم و فقط از تو ...
دلم می خواهد در کنار گل و پروانه

روزنامه را بگیرم روی شعلۀ شمع
بسوزانم خبر جنگ ها را
بسوزانم خبر کودتاها را

بسوزانم خبر سقوط هواپیماها را
پس در بی خبرِی محض

برایت غزلی بسازم
با قافیۀ گل و بلبل

 
3

روزی اگر برگشت
و از من پرسید

بگو به پُرسۀ خاطرات رفته است.
بگو بس که در کوچه  باغ خاطره ها 

پرسه زد،
خیال بَرش داشت

و پشت پای تو زمین زد.
بگو تمام غزل ها را دق مرگ کرد،

آن واژۀ فرِد بی قافیه.

گر نیلی بود  چشمانت ا
بیسست شعر از  | ساغر شفیعی
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همین حاال هم به گمانم
قوز کرده

سر قبر یکی شان
نوحه می خواند.

 
4

پس کو
لنگۀ دیگِر گوشواره ام؟

روی میز
روی فرش

زیر مبل
نیست که نیست

دستم می خورد ولی
به یک لنگه قافیه

الی ریشه های فرش

حاال بگو کجاست
آن شعر که لَنِگ یک قافیه بود؟

 
5

به نام تو آغاز می کنم
کلید بچرخان و قفل از زبانم باز...

زبان باز می کنم به نام تو
چشم بگردان و گردابی از کلمات...

غرق می شوم در تو
که چنگ بزنم

به کف
بیاورم کلمه ای

سرآغاِز گفتن از تو کنم
شیرین ترین کلمه!

نامت را زیر زبانم بگذار
دست بر پیشانی ام

و حرفی بزن تب دار
که بر کاغذ هذیان بریزد

شفایم بده
وقتی غوطه می خورم در بی کراِن تو

تور بینداز
صیدم کن

تُنگ نشیِن گودِی دست خودت کن
صدایم کن

اسم مرا طلسِم قفل های بسته کن
شکسته کن
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6
به زودی سنگینی این برف

شانه هایم را در هم خواهد شکست
انشگت ها راه نمی آیند

جوهر یخ زده در رگ هام
و این نوشته ناتمام ...

تو ندیدی آخرین پرستو از آغوش من
به کدام سو پر زد؟

7
با این که ماه بود و شب، خلوت

گمت کردم
ساده

مثل زاللی که بیفتد از نوک برگ
سبک

مثل قاصدکی بر باد

با آن که ماه بود و شب، آرام
گم شدی

درست مثل ستاره ای که در دستم آب 
شد

همان لحظه
که بیدار می شوم

 
8

ماه راه افتاده دنبالم
تلوتلو می خورد

در هر چالۀ آبی می افتد و باز بلند 
می شود

بدمستی اش را پای نام کوچک من 
می انداز

حالش خوش نیست
شب را از گیسوی من طلب می کند

ماه، مهمان خانۀ من است امشب
در را به روی شهر می بندم

گیسو به روی ماهش باز می کنم
 

9
گاهی فکر می کنم تمام شده ام

و نفس کشیدنم تنها از روی عادت است
گاهی خیال می کنم اگر دستم را رها 

کنی
پرت می شوم

اگر نگاهم نکنی، فراموش...
گاهی انگار اللم

و هرچه می گویم یک خیال پردازی 
صامت است

با من حرف بزن!
هیچ کدام هم که حرفی نداشته باشیم

حرف بزن با من
فقط برای این که فکر کنم

تمام نشده ام
 

10
طور دیگری فکر می کنی
طور دیگری فکر می کنم
با این همه، دوستت دارم

من فکر می کنم
به طور دیگری که تو فکر می کنی

سکوت می کنم

لبخند تو را
وقتی خیال می کنی مثل تو فکر می کنم

دوست دارم
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11
تو باشی

تمام خرده ریزهای خانه شعرند
مثاًل همین سینی کوچک

با دو چای و چند دانه کشمش
چه بخار خوشایندی بر کلمات می نشیند

بر همین کلمات سادۀ دستت درد نکند... 
یا دیگر چه خبر؟...

و خبرها
اگر تلویزیون خاموش باشد

شکوفۀ نهال باغچه است
یا گل های سرخابی گلدان

روشنش نکن!
نگذار غبار قتل و انتحار

یا سیل یا آوار
بر خرده ریز دلخوشی هایم بنشیند

با حوصلۀ تو اما
سکوت دیری نمی پاید

و تلویزیون
از فلسطین تا اسرائیل سنگ می پرداند
از چلسی تا رئال مادرید توپ شلیک 

می کند
و قلب کودک چارسالۀ هندی می ایستد

از هراس تجاوز!
دیگر از ایران نگو
حالم گرفته است

و این چای زهرماری
با دو سه دانه کشمش

چطور شیرین شود؟

12
آن روز دیرتر از خواب برخاستیم

و آفتاب پهن شده بود در ایوان
برگ ها برق می زدند بر شاخه ها

مرغ ها ول می گشتند در حیاط
خیال همه آسوده تر بود آن روز

خروس به جای صبح
ظهر را اعالم می کرد
با عطرش از آشپزخانه

و چه بخاری
از دیس پلو بلند می شد...

13
سکوت تو

رنگ فلس ماهی هاست
وقتی درعکس ماه شنا می کنند

 سکوت تو
پرازهمهمه ی گوشماهی ها در گوش 

بادهاست
پر از صدای موج ریزه های حاشیه ی 

مرداب
پر از آواز ماه

راستی بگو با چه قلمی تن ماهی هارا 
رنگ زده ای

که بر هر خط وخالی
طنین تو موج می اندازد

سکوت تو
میان این همه آهنگ

که از رقص قلمت چکیده
دیوانه ام می کند

 راستی بگو ازجان من چه می خواستی
وقتی باله ی ماهی ها را

هاشور می زدی بعد این همه سال
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14
بعید می دانم

تصویر میله ها از چشمش پاک شود
من که می گویم ماه را

تا آخر عمر
راه راه خواهد دید

15
کلمه ای زیرزبانت می گذارم

تبت را پایین می آورم
با لته ای خیس خورده در مهتاب

بر پیشانی ات
دیری نمی پاید

که آتشت می زنم
با بوسه ای سرخ

همچون زغالی گداخته

16
پستچی حواس پرت

نامه های تورا 
به خانه ی همسایه می اندازد

وگرنه محال است
فراموشم کرده باشی

17
روترش کرده پدربزرگ

ازشوری خورش
ازترشی ماست

بازبان تند و طعنه های تلخ
همه ی مزه ها سر یک سفره جمع می 

شوند
لبخند مادربزرگ

یک حبه قند است
پهلوی تلخ ترین چای دنیا

18
فصل که رخت عوض می کند

دوباره عاشقت می شوم

19
گیرم زمستان باشد و

آهسته روی پیاده روی یخ زده راه بروم
عشق تو همین شال پشمی ست

که نفسم را گرم می کند
بر لبم نام تو را می برم

تا برف
مثل قند

در دل زمستان آب شود

20
در خانه گرگ عروسی است

من هم دعوتم
بروم یا نروم؟

می ترسم سفره ای که چیده
از جگر هم چرایی های من باشد.
می ترسم به سازشان که برقصم،

بر لب مطرب
نی چوپان من باشد.

بروم؟
نروم؟

گرگ و میش غریبی است!
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کرب جگرکی  دوست بودم  با  ا
گپ و گفتی مفصل
با دکرت احمد تمیم داری

قسمت دوم 
ادان  | عیل عظمیی نرژ

دکــرای  کــه  بــود   1366 ســال  در  شــما 
دانشــگاه  از  را  فارســی  ادبیــات  و  زبــان 
دارم  دوســت  کردیــد  دریافــت  تهــران 
خودتــان  دکــرای  دوران  بــا  رابطــه  در 
بیشــر توضیــح دهیــد اطــاع دارم کــه 
تاکنــون  کــه  ی  آثــار یــن  مهمر از  یکــی 
بــه  هــم  آن  نوشــته اید  شــما  واقــع  در 
دلیــل اینکــه یــک موضوعــی کــه مدتهــا 
صحبتهــای خیلــی متناقضــی در رابطــه 
ســبک  یعنــی  می شــد  گفتــه  آن  بــا 
هنــدی و کا دوران صفــوی شــما در ایــن 
دوره بــود یعنــی ثمــره دوران دکرایتــان 
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شــما در ســال 1366 بــود کــه دکــرتای زبــان و ادبیــات فارســی را از دانشــگاه تهــران دریافــت 
کردیــد دوســت دارم در رابطــه بــا دوران دکــرتای خودتــان بیشــرت توضیــح دهیــد اطــالع دارم 
یــن آثــاری کــه تاکنــون در واقــع شــما نوشــته اید آن هــم بــه دلیــل اینکــه  کــه یکــی از مهمر
یــک موضوعــی کــه مدتهــا صحبتهــای خیلــی متناقضــی در رابطــه بــا آن گفتــه می شــد یعنــی 
ســبک هنــدی و کال دوران صفــوی شــما در ایــن دوره بــود یعنــی ثمــره دوران دکرتایتــان بــه 
یــن ثمــره همــنی نوشــن رســاله ای بــود در رابطــه بــا دوران صفــوی و ســبک  خصــوص مهمر
هنــدی کــه ایــن را بعدهــا بــه صــورت کتــاب شــما در آوردیــد کتابــی تحــت عنــوان عرفــان و ادب 
در عــر صفــوی . قبلــش دوســت دارم در رابطــه بــا دوران دکــرتا توضیــح بفرماییــد اســتادان 
ی کــه می دانــم اســتاد راهنمــای  مؤثــری کــه داشــتید و بــه خصــوص دکــرت ســادات نــارص

شــما بودنــد درســته؟
بلــه عــرض کنــم دوره دکتــری کــه در دانشــگاه تهــران از طریــق کنکــوری کــه برگــزار می شــد 
ــد  ــیاری را می آوردن ــای بس ــی ، کابه ــور کتب ــر کنک ــالوه ب ــد ع ــاب می کردن ــجو انتخ دانش
روی میــز کنفرانــس می چیدنــد و دانشــجویانی کــه تــازه قبــول شــده بودنــد در امتحــان 
ــون  ــم مت ــی و ه ــون عرب ــم مت ــد ه ــح بدهن ــد و توضی ــل بخوانن ــتند حداق ــد می توانس ــی بای کتب
ــک  ــه ی ــود. البت ــی ب ــی پربرکت ــه دوره خیل ــم ک ــرض کن ــن ع ــری م ــاره دوره دکت ــی درب فارس
ــت انقــالب فرهنگــی،  ــه عل ــل شــد ب ــج ســالی دانشــگاه تعطی ــا پن ــار ی ــد ســالی حــدود چه چن
ــتاری و  ــکی و پرس ــه، پزش ــانی البت ــوم انس ــته عل ــای رش ــگاه ه ــا 64 دانش ــال ۵9 ت ــا از س تقریب
ــوم  ــته های عل ــی رش ــود، ول ــر ب ــته ها دای ــن رش ــا از ای ــد ت ــگاهی چن ــوم آزمایش ــی و عل مامای
ــد مثــل آقــای  ــه خاطــر انقــالب فرهنگــی تعطیــل شــد البتــه اســتادان دانشــمندی بودن انســانی ب
ــهای  ــتاد درس ــن اس ــن دو ت ــهیدی ای ــر ش ــر جعف ــای دکت ــی و آق ــدوی دامغان ــد مه ــر احم دکت
خودشــان تعطیــل نکردنــد و در طــی دوران انقــالب فرهنگــی هــم مرتــب کالســهای خودشــان 
برگــزار می کردنــد اســتادان دانشــمندی بودنــد در دانشــگاه تهــران تدریــس می کردنــد خانــم 
صفــارزاده انگلیســی تدریــس می کردنــد و در ترجمــه خیلــی بــه مــا کمــک می کردنــد 
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ــای  ــی زبانه ــی یعن ــات خارج ــع مطالع ــم راج ــان ه ــه ایش ــت اهلل علی ــی رحم ــار نواب ــای ماهی آق
ــد و  ــد و مطلــب نوشــتند ایشــان تدریــس می کردن ــران صحبــت کردن ــاره ای خارجــی کــه درب
حــدود ده جلــد کتــاب هــم ایشــان نوشــتند دربــاره کتاب شناســی ایــران یعنــی کلیــه مقــاالت 
ــاره ایــران نوشــته شــده کــه ایــن ده جلــد کتــاب االن چنــد جلــدش در اینجــا  و کتابهایــی درب
ــه  ــد از جمل ــس می کردن ــالم را تدری ــش از اس ــار پی ــی آث ــار نواب ــای ماهی ــت آق ــود اس موج
آثــاری دربــاره زرتشــت و مطالعــات مذهبــی پیــش از اســالم کتابــی بــود بــه نــام خالصــه ای از 
عقایــد زرتشــتی و تدریــس می کردنــد اینجــور کتابهــا را کــه مــا بــا افــکار دینــی قبــل از اســالم 
هــم در ایــران آشــنایی پیــدا کنیــم آقــای دکتــر ســید جعفــر شــهیدی مثنــوی مولــوی تدریــس 
ــد  ــاری و بع ــان مخت ــوری، عثم ــوان ان ــی، دی ــوان خاقان ــظ و دی ــن حاف ــد و همچنی می فرمودن

ــه  ــا حصول ــت و ب ــه دق ــی ب ــا را خیل ــن دیوانه هــم شــاهنامه، ای
ــی  ــر احمــد مهــدوی دامغان ــای دکت ــد آق ــس می فرمودن تدری
در دفتــر خودشــان تدریــس می فرمودنــد و حتــی معتقــد 
ــد از د انشــگاه خودشــان  ــس نمی گیرن ــد کــه حق التدری بودن
همیشــه اظهــار می کردنــد و کتابهــای متعــددی روی میزشــان 
چیــده بودنــد و اینهــا را یکــی یکــی از ســاعت دو بعــداز ظهــر 
ــون  ــد ازمت ــس می کردن ــد و تدری ــه می دادن ــه شــب ادام ــا ن ت
ــه  ــرح نهج البالغ ــدا ش ــل مب ــرا کام ــخ مب ــه تاری ــی گرفت عرب
ــی چــون ایشــان در ادب  ــوان شــعرای عرب ــد دی ــل حدی ــن اب اب
ــتند  ــوی داش ــیار ق ــه بس ــد و حافظ ــلط بودن ــا مس ــرب واقع ع
ــرح  ــه و ش ــود نهج البالغ ــدی و خ ــرار میب ــیر کشف االس تفس
نهج البالغــه ، دیــوان دیــل، دیــوان کمیــت بــن زیــاد اســعدی، 
ــد یــک  ــی دیوانهــای متعــدد را ایشــان تدریــس می کردن خیل
ــر  ــا اگ ــم ی ــه می کردی ــا را تهی ــا کتابه ــا م ــا را ی ــک کتابه ی
نداشــتیم مجبــور بودیــم کپــی تهیــه کنیــم و پنــج تــا شــش تــا 
ــه  ــا ن ــا هفــت شــب ت ــر ت ــد ازظه ــب از دو بع ــه ترتی درس را ب
شــب تدریــس در دفترشــان می فرمودنــد آقــای دکتــر تجلیــل 

ــوم  ــی، مرح ــخ بیهق ــری تاری ــادات ناص ــر س ــای دکت ــد آق ــس می کردن ــت تدری ــوم بالغ عل
ــود و اســتادان  ــاری ب ــر ب ــه هــر حــال کالســهای بســیار پ ــد ب ــس می کردن ــی را تدی ــار نظام آث
ــدن  ــا بنــده رســاله دکتــری خــودم را بعــد از گذران ــد کــه نهایت دانشــمندی تدریــس می-کردن
ــه  ــع ب ــه راج ــود ک ــرار ب ــال ق ــردم قب ــاب ک ــوی انتخ ــر صف ــان و ادب عص ــاره عرف دروس درب
ــاره نثــر ترجمه هــا مــن رســاله تهیــه کنــم  ــه فارســی شــده درب ترجمه هایــی کــه از انگلیســی ب
ــم در  ــی نداری ــان خارج ــتادهای زب ــون اس ــد چ ــد و گفتن ــت کردن ــتادها مخالف ــی اس ــه بعض ک
گــروه ادبیــات بنابرایــن ایــن رســاله را قبــول نکردنــد مرحــوم ســادات ناصــری خیلــی بــه دوره 

یکـــــــــی  ــیاری همیشه یکی از منابع همیـــــشه  ــه بس ــی ک و مهم پژوهشـــــــگران  تاریــخ از  نوشــته ادبیــات بــه آن رجــوع نویســندگان  بــراون می کردنـــــد  ادوارد  ادبیــات هــای  تاریــخ  ــودبــوده  ــراون بــ ادروارد بـــــــ
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ــریعتی و  ــر ش ــا و دکت ــر صف ــار دکت ــودم و آث ــد ب ــم عالقه من ــن ه ــود م ــد ب ــه عالقه من صفوی
ادوارد بــراون اینجــور آثــار را مــن دربــاره صفویــه خوانــده بــودم ولــی چیــزی کــه توجــه مــن 
را جلــب کــرد کــه مــن بــه رســاله بپردازیــم در ایــن دوره ایــن بــود کــه تقاضــای ایــن دوره را 
از هــم دیگــر بایــد تفکیــک بکنیــم مســئله سیاســت صفویــان یــک موضــوع اســت ولــی فلســفه 
در دوره صفویــان موضــوع دیگــری اســت علــم کالم چیــز دیگــری اســت ادبیــات و شــعر چیــز 
دیگــری اســت مــن فکــر می کنــم کــه در دوره صفغــوی بیشــترین کتابهایــی کــه ترجمــه شــده 
ــوده  ــن دوره ب ــی در ای ــان فارس ــه زب ــال ب ــکریت مث ــدی ، از سانس ــای هن ــوص از زبانه ــه خص ب
بیشــترین کتابهــای فارســی کــه از عربــی بــه فارســی ترجمــه شــده در ایــن دوره اســت و بیشــترین 
بعــد فرهنگــی ایــران بــه خصــوص در ســرزمین شــبه قــاره در ایــن دوره اســت یعنــی شــما در ایــن 
دوره دو شــخصیت بســیار بــزرگ را مشــاهده می فرماییــد کــه 
یکــی اکبرشــاه تیمــوری اســت و یکــی شــاه عبــاس صفــوی، 
ایــن دو امپراطــور بــزرگ در واقــع می شــود گفــت کــه دائــر 
ــه  ــی و ب ــه ســلطان ســلیم عثمان ــه اضاف ــد ب ــا بودن مــدار کل دنی
اضافــه امپراطــور ازبــک بودنــد یعنــی ازبــک و عثمانــی ایــران 
و هنــد ایــن چهــار امپراطــوری محورهــای بــزرگ فرهنــگ و 
ــد. ــا بودن تمــدن و قــدرت سیاســی نظامــی و اقتصــادی در دنی

موضوعــات  از  برخــی  وارد  اینکــه  از  قبــل  دکــر  جنــاب 
مرتبــط  موضوعــات  وکا  شــما  کتــاب  بــا  مرتبــط 
و  دوران  ایــن  فلســفی  مکاتــب  و  صفــوی  عــر  بــا 
بشــویم  هنــدی  یــا  اصفهانــی  بــه  موســوم  ســبک 
برســم شــما  از  را  ســؤال  ایــن  دارم  دوســت 

 پیشنهاد نوشنت این رساله از دکر سادات نارص بود 
درسته؟

بلــه ایشــان پیشــنهاد فرمودند کــه دربــاره عرفانیات ایــن دوره به 
طــور خــاص تحقیــق جامــع صــورت نگرفته و شــما ایــن کار را 
بکنیــد مــن هم خودم چون خیلی عالقه داشــتم به این دوره دربــاره این دوره به تحقیق پرداختخم.
یکــی از موضوعاتــی کــه در واقــع مــورد بحــث جــدی اســت در دوران صفــوی یعنــی بحــث 
ادبیــات در دوره صفــوی آنچــه کــه موســوم اســت بــه ســبک اصفهانــی یــا ســبک هنــدی ایــن 
ــات  ــی حاشــیه ای و فرعــی در ادبی ــدی را یــک ســبک خیل اســت کــه کال همیشــه ســبک هن
فارســی قلمــداد می کردنــد خــود شــما در همیــن کتــاب و برخــی از گفتگوهایــی کــه 
ــگران و  ــیاری از پژوهش ــه بس ــی ک ــع مهم ــی از مناب ــه یک ــد همیش ــاره کردی ــه آن اش ــتید ب داش
نویســندگان تاریــخ ادبیــات بــه آن رجــوع می کردنــد نوشــته هــای ادوارد بــراون بــوده تاریــخ 

یکـــــــــی  ــیاری همیشه یکی از منابع همیـــــشه  ــه بس ــی ک و مهم پژوهشـــــــگران  تاریــخ از  نوشــته ادبیــات بــه آن رجــوع نویســندگان  بــراون می کردنـــــد  ادوارد  ادبیــات هــای  تاریــخ  ــودبــوده  ــراون بــ ادروارد بـــــــ
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ادبیــات ادروارد بــراون بــود کــه ایشــان هــم تحــت تأثیــر آقــای 
ــبت  ــاعدی نس ــدان مس ــر چن ــع نظ ــه در واق ــی ک ــد قزوین محم
بــه ســبک هنــدی یــا ســبک اصفهانــی نــد اشــتند امــا محــدود 
اســتاد  و  بــراون  ادوارد  نوشــته های  بــه  فقــط  نمی شــود 
ــون  ــته ای چ ــگر برجس ــاعر و پژوهش ــی ش ــه حت ــی بلک قزوین
ــن  ــه ای ــبت ب ــی نس ــر مثبت ــال نظ ــم اص ــار ه ــعرا به ملک الش
ســبک اصفهانــی نداشــته و حتــی یــک شــعر معروفــی هســت از 
ایشــان خطــاب بــه صــادق ســرمد کــه در آنجــا می گویــد کــه

او را ضعــف  بــود / لکــن  تــازه   ســبک هنــدی گرچــه ســبکی 
بی انــدازه بــود / سســت و بی شــریازه بــود/ فکرهــا سســت 
و تخیــل هــا عجیــب/ شــعر بــی مضمــون ولــی نــادل فریــب/

میلیــون  بــه  رس  هنــدی  شــعر  بی نصیــب/  فصاحــت  وز 
می کشــید مضمــون  بــار  ســخنور  هــر  می کشــید/ 

رنج افزون می کشید 

ــر در  ــه ه ــادروان ب ــعر ش ــن ش ــه در ای ــر ک ــر دیگ ــه آخ ــا ب ت
ــان  ــت خودش ــم اس ــد ه ــاعد جدی ــدان مس ــه چن ــر ن ــع نظ واق
نســبت بــه اشــعار موســوم بــه ســبک هنــدی و ســبک در 
ــاب شــما  ــه کت ــا رجــوع ب ــا ب ــی پیمــان کــرده ام ــع اصفهان واق
ــه و  ــؤال رفت ــر س ــا زی ــن دیدگاهه ــه ای ــویم ک ــه می ش متوج
شــما همچنــان کــه در مقدمــه اشــاره کردیــد بســیاری از اظهــار 
ــود  ــوی می ش ــات دوره صف ــا ادبی ــه ب ــه در رابط ــی ک نظرهای
ــورد کال  ــه در م ــی ک ــیاری از اظهارنظرهای ــه بس ــان ک همچن
ــر  ــت تأثی ــود تح ــن دوران می ش ــفه ای ــر و فلس ــگ و هن فرهن
یــک نــوع رویکــرد ایدئولوژیــک و سیاســت زده اســت.

 در واقــع آن انتقادهایــی کــه نســبت بــه برخــی از عملکردهــای 
پادشــاهان صفــوی دارنــد آن را رسایــت دادنــد بــه فرهنــگ و 
ادب دوســت دارم کــه در ایــن رابطــه بیشــر توضیــح بفرماییــد 
اینکــه شــما بــه چــه علــت بــه خصــوص ســبک اصفهانــی و 
یــخ ادبیــات  هنــدی را ســبک مهمــی قملــداد می کنیــد در تار

فارســی؟

 صادق رسمد
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عــرض کنــم کــه مــن چندیــن ســال در رشــته ادبیــات ســبک 
شناســی و نقــد ادبــی تدریــس کــردم و چنــد تــا مقالــه در ایــن 
بــاره چــاپ کــردم ببینیــد ســبکها در یــک دوره ای بــه وجــود 
ــه  ــر ب ــک دوره دیگ ــد در ی ــد بع ــی دارن ــد پایه گذاران می آین
ــی  ــد یعن ــدا می کنن ــول پی ــم اف ــم ک ــد ک ــد و بع اوج می رس
ــری  ــی و پی ــی ، جوان ــه دوران کودک ــت ک ــانی اس ــل انس مث
دارد ســبکهای هــم همیــن طــور هســتند یعنــی کل عالــم، 
ــوردار  ــال برخ ــر ح ــه ه ــری ب ــف و پی ــن ضع ــتی از ای کل هس
ــاره ســبک هــا  هســتند ایــن یــک قاعــده کلــی اســت کــه درب
ــی  ــا دوره جامع ــع ت ــی در واق ــبک عراق ــت س ــم اس ــم حاک ه
ــه  ــه باشــند ب ــن ســبک نگفت ــود کــه در ای ــر مضشــمونی ب کمت
اصطــالح ســبک هنــدی، مضمونهایــی بســته بســیار زیــاد بــود 
در ســبک هنــدی و در ســبک عراقــی هــر چــه مضمــون بــود 
بســته بودنــد آخریــن آنهــا جانــی بــود تــازه آن جامــی را هــم 
می گوینــد کــه بیشــتر از آثــار گذشــتگان بهــره می بــرد ولــی 
در عیــن حــال جامــی مــرد دانشــمندی بــوده ایــن ســبک تقریبــا 
ــبکی در  ــچ س ــود هی ــام نمی ش ــی تم ــد ول ــان می رس ــه پای ب
ــد  ــم بروی ــا ه ــما در اروپ ــن االن ش ــود همی ــام نمی س ــا تم دنی
ــد  ــیقی جدی ــیک و موس ــیقی کالس ــد موس ــکا همبروی و آمری
هــم هســت داســتان نویســی قدیــم هســت و جدیــد هــم اســت 
شــعر هــم همینطــور اســت تمــام نمی شــود ولــی یــک جریــان 
ضعیــف  گفــت  می شــود  می شــود،  شــروع  شــدیدتری 
می شــود امــا تمــام نمی شــود در دوره صفــوی بزرگتریــن 
موهبتــی کــه بــه وجــود آمــد شــروع یــک ســبک تــازه اســت، 
آقــای امیــری فیرزوکوهــی ، امیرالشــعرا و سیدالشــعرا مــرد 
بــزرگ شــاعر دانشــمند ایشــان در مقدمــه دیــوان صائــب 
نوشــتن کــه ســبک اصفهانــی بایــد بگوییــم و نگوییــم کــه حاال 
از آثــار فرهنــگ هنــدی در ایــن ســبک اثــر نهــاده شــده البتــه 
ایــن دو هــم مــن بــه شــما عــرض کنــم کلیــه اظهــار نظرهایــی 
ــی  ــران حت ــی، ادوراد ب ــه قزوین ــار، عالم ــتعرا به ــه ملک الش ک
ــاره شــتعرا نوشــته،  تذکــره آذر بیگدلــی ، تذکــره ای کــه درب
آتشــکده آذر، هــم دکتــر شــهیدی تصحیــح کردنــد هــم آقــای 
ــن  ــی در ای ــات منف ــال نظری ــا مث ــری اینه ــادات ناص ــر س دکت

امیری فیروزکوهی
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ــن فکــر  ــی م ــب ول ــه شــعر صائ ــی راجــع ب ــد حت دوره داده ان
می کنــم کــه نظریاتشــان علمــی نبــوده، تحقیقــی نبــوده چــون 
اوال دیوانهــای ســبک هنــدی اصــال چــاپ نشــده بــود دیــوان 
صائــب، دیــوان بیــدل اصــال اینهــا را کســی نمی شــناخت و در 
ضمــن مطالعــات فلســفی و عرفانــی بســیار عمیقــی دربــاره ایــن 
ســبک نشــده بــود مــن کــه وارد مطالعــه در ایــن ســبک شــدم 
متوجــه شــدم کــه در واقــع بیــن عرفــان ایرانــی و عرفــان هنــدی 
یــک رابطــه ای بــه وجــود می آیــد و یــک دانشــمند ایتالیایــی 
ــه  ــت ک ــل اس ــگاه ناث ــتاد دانش ــی اس ــکاردو زیپول ــام ری ــه ن ب
یــک کتابــی جمــع آوری کردنــد یــک جــزوه ای در انجمــن 
ــدی  ــبک هن ــرا س ــوان چ ــت عن ــا تح ــران و ایتالی ــی ای فرهنگ
ــده می شــود ایشــان در  ــاروک نامی ــای غــرب ســبک ب در دنی
ــد از  ــتفادهد کردن ــف اس ــخنرانی های مختل ــاب از س ــن کت ای
جملــه یــک ســخنرانی از آقــای دکتــر عبــاس زریــاب خویــی 
ــه ایــن مقالــه خیلــی  در آنجــا چــاپ کردنــد کــه توجــه مــن ب
جلــب شــد ایشــان البتــه بــا کمــال تواضــع و بــا کمــال احتیــاط 
فرمــوده بودنــد کــه مســئله وحــدت وجــود کــه در ایــن دوره به 
وجــود می آیــد هــم در فلســفه اســالمی از طریــق ابــن عربــی 
و بعــد از طریــق مالصــدرا َیــرازی البتــه بیــن مالصــدرا و بیــن 
ابــن عربــی تفــاوت زمانــی زیــادی اســت ابــن عربــی متوفــای 
6۳8 اســت مالصــدرای شــیرازی متوفــای ۱۰۵۰ اســت تقریقــا 
نزدیــک چهارصــد ســال بــا هــم فاصلــه دارنــد یــک وحــدت 
ــودی در  ــدت موج ــک وح ــود و ی ــج ب ــد رای ــودی در هن وج
ــان  ــوفان و عارف ــا و فیلس ــه حکم ــودی ک ــدت وج ــران، وح ای
ایرانــی مطــرح کردنــد بیشــتر وحــدت وجــود حلولــی بــود مثل 
آب شــد ن شــکر یــا نمــک در آب یــا شــربت در آب، خــوب 
ایــن دو خیلــی بــا هــم فاصلــه داشــت ولــی کســانی کــه مخالف 
ــد  ــی را می گرفتن ــودی حلول ــدت وج ــدیدا آن وح ــد ش بودن
ــه ایــن وحــدت وجــودی صــدوری و  ــد ب و تحمیــل می کردن
بعــد هــم تکفیــر می کردنــد در حالــی کــه ایــن طــور نبود شــما 
در آیــات قــرآن ایــن کــه خــدا می فرمایــد کــه هــو مفهــوم او 
بــا شماســت، مــا از رگ گــردن بــه انســان نزدیک تــر  هســتیم 
ــدگان از مــن می پرســند بگــو  ــد: اگــر بن ــر می فرمای ــه پیغمب ب
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ــی  ــد ، یعن ــان بیاوری ــن ایم ــه م ــم ب ــما نزدیک ــه ش ــن ب ــه م ک
ــی  ــات قرآن ــن آی ــما را، ای ــم ش ــت کن ــا اجاب ــرا ت ــد م بخوانی
ــی  ــد چــه طــور معن ــا بای ــده می شــود م را کــه در اینجــا خوان
ــر روی  ــد ب ــن وحــدت وجــود ســایه افکن ــا بعــد ای ــم واقع کنی
ــی ســایه انداخــت  ــارف عرفالن ــع مع ــات و در واق شــعر و ادبی
روی ابیــات و اشــعار بســیار زیــادی ســروده شــد در ایــن مــورد 
در ایــن زبــان و یــک ســبکی بــه وجــود آمــد بــه عقیــده بنــده 
اســمش را بگذاریــم ســبک هنــدی و ایرانــی بــرای اینکــه هــم 
ــی در آن  از معــارف هنــدی در آن اســت و هــم معــارف ایران
اســت و یــک شــخصی و اســتادی کــه فــوت کــرده متأســفانه 
ــگاه  ــام  دانش ــتاد تم ــان اس ــی ایش ــای وارث کرمان ــام آق ــه ن ب
علیگــر بودنــد در دانشــگاه اســالمی علیگــر بودنــد ایشــان یــک 
کتابــی بــه انگلیســی نوشــتند تحــت عنــوان رؤیاهــای فرامــوش 
شــده و در ایــن کتــاب حــدود شــصت تــا هفتــاد تــن شــاعر نــام 
ــد  ــد در هن ــران نیامدن ــد کــه بســیاری از آنهــا اصــال ای می ردن
ــه  ــا ب ــد همانج ــاد گرفتن ــی ی ــا فارس ــان ج ــدند و هم ــد ش متول
ــد  شــعر فارســی پرداختنــد و از معــارف هنــدی اســتفاده کردن
ــه، از  ــه کار رفت ــوزی ب ــرده س ــه، م ــه کار رفت ــاد ب ــی زی طوط
ــیدند  ــه می کش ــی ک ــه از ریاضت های ــدی ک ــای هن جوکی ه
ریاضــت بــه کار رفتــه، عشــق و عاشــقی بســیار زیــادی کــه در 
واقــع عاشــق خــودش را فــدا ی معشــوق می کنــد بســیاری از 
معــارف هنــدی در اشــعار ســبک هنــدی بــه کار رفــت و ایــن 
بــه اصطــالح قرآنــی بــه تعبیــر بنــده ایــن دو فرهنــگ ایــران و 
ــیار  ــاخص بس ــردم در دو ش ــرض ک ــوی ع ــد در دوره صف هن
ــوری  ــاه تیم ــی اکبرش ــه و یک ــاس صفوی ــاه عب ــی ش ــم یک مه
ایــن دو تــا چــون دو امپراطــور بســیار بــزرگ بودنــد مبــادالت 
ــا در دوره  ــود م ــاد ب ــعرا زی ــادالت ش ــی مب ــادی، فرهنگ اقتص
لیســانس شــنیده بودیــم کــه پادشــاهان صفــوی بــه شــعر 
ــی  ــدند در حال ــد می ش ــی هن ــعرا راه ــد ش ــت نمی دادن اهمی
ــفاهی  ــم ش ــد حکی ــت می دادن ــه اهمی ــاهان صفوی ــه پادش ک
بــزرگ دیگــری  بــود شــاعران  اصفهانــی شــاعر بزرگــی 
ــاه  ــی اکبرش ــدند منته ــع می ش ــه واق ــورد توج ــد م ــم بودن ه
تیمــوری چــون پــدرش پناهنــده شــده بــود بــه ایــران در زمــان 
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می شــود  واقــع  در  جهانــی گفــت کــه یــک دوره   کــــم کم کــه بــه هــم نزدیــک ســبکهای  ــا هستنــــد  ــرب بــ ــرق و غــــ یــق شــ می شــوند.ســبک هنــد و ایرانــی هــم دیگــر از طر نزدیــک 

ــال  ــزده س ــود پان ــاه ب ــون ش ــه همای ــوم ب ــب موس ــاه طهماس ش
ــود کــه  ــود کــه شیرشــاه یــک ســرداری ب ــران پناهنــده ب در ای
هنــد را فتــح کــرده بــود و شــاه طهماســب خیلــی کمــک کــرد 
ــاه  ــت از شیرش ــس گرف ــد را پ ــال هن ــزده س ــن پان ــول ای در ط
ــت  ــودش می توانس ــه خ ــاه اینک ــون ش ــه همای ــل داد ب و تحوی
ــی هــا  ــن خدمــت بزرگــی کــه ایران امپراطــور روم بشــود و ای
بــه تیمــوری هــا کردنــد موجــب شــد کــه بعــد از همایــون شــاه 
، اکبرشــاه خــودش را وامــدار و مدیــون ایرانــی هــا دانســت و 
ــه شــعرا و علمــا و دانشــمندان اســالمی ایرانــی  ســلطنش را و ب
ــاعران  ــت و ش ــاد داش ــیار زی ــه بس ــنی توج ــه س ــیعه، چ ــه ش چ
ــار خــودش از آنهــا پذیرایــی  ایــران را پذیــرا می-شــد در درب
می کــرد امکانــات بســیار زیــادی در اختیــار آن هــا قــرار داده 
بــود بــه خاطــر لطفــی کــه در دوره شــاه طهماســب ایرانــی هــا 
بــه امپراطــور پــدر او، امپراطــور همایــون ابــراز داشــته بودنــد از 
ایــن جهــت شــعر و ادبیــات ایــران هــم در هنــد پیشــرفت کــرد 
و هــم ســبک هنــد و ایرانــی بــه وجــود آمــد یعنــی ایــن دوره 
شــروع یــک ســبک بســیار مهــم و گســترده ای اســت کــه ایــن 
ــا  ــود ب ــم دوره می ش ــا ه ــاروک در اروپ ــبک ب ــا س ــبک ب س
ســبک مارینیــز و ســبک متافیزیکــی و ســبک گوتیــک، چنــد 
ســبک دیگری اســت که در نقاشــی و موســیقی و در ادبیات در 
واقــع نزدیــک بــه ســبک هنــدی اســت و یــک دوره ای اســت 
کــه در واقــع ســبک ادبــی ایــران بــه خــارج راه پیــدا می کنــد 
ــات نوشــته نشــده اســت متأســفانه  ــز در تاریــخ ادبی و همــه چی
مثــال تاجرهایــی کــه از اروپــا می آمدنــد بــه ایــران بــا خودشــان 
نقــاش می آوردنــد چــون چهارصــد ســال پیــش دوربیــن نبــود 
عکاســی کننــد می آمدنــد نقاشــی می کردنــد و شــاعر بودنــد 
ــد شــعر می ســرودند همــه اینهــا نوشــته نشــد ه  شــعر می گفتن
ــط  ــیار از رواب ــد بس ــد می رفتن ــه هن ــران ب ــا از ای ــت و اینه اس
فرهنگــی کــه بــه وجــود می آمــد متأســفانه مشــغول اســت در 
ــه نظــر مــن ســبک هنــد و ایرانــی  ایــن دوره ایــن اســت کــه ب
یــک ســبکی اســت کــه بــا ســبک های اروپایــی دیگــر تــوأم 
ــبکهای  ــک دوره س ــه ی ــت ک ــود گف ــع می ش ــت و در واق اس
جهانــی کــه بــه هــم نزدیــک هســتند کم کــم شــرق و غــرب بــا 
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می شــود  واقــع  در  جهانــی گفــت کــه یــک دوره   کــــم کم کــه بــه هــم نزدیــک ســبکهای  ــا هستنــــد  ــرب بــ ــرق و غــــ یــق شــ می شــوند.ســبک هنــد و ایرانــی هــم دیگــر از طر نزدیــک 

هــم دیگــر از طریــق ســبک هنــد و ایرانــی نزدیــک می شــوند.

آقــای دکــر نکتــه اول ایــن اســت کــه اصــا همــنی واژه هایــی 
ــا شــاید بهــر  کــه مــا بــه کار می بریــم همــنی مفهــوم ســبک ی
اینهــا  هنــدی  یــا  اصفهــان  مکتــب  مکتــب،  بگوییــم  اســت 
دوره  در  نــه  شــدند  ی  نامگــذار بعــدا  کــه  هســتند  مکاتبــی 
صفویــه نــه در دوره قاجاریــه مــا نوشــته ای نداریــم کــه از یــک 
ی از افــرادی کــه شــاعرانی کــه در چهارچــوب شــیوه زبانــی  رس
و بیانــی خاصــی یــا شــیوه اندیشــه ای خاصــی در واقــع شــعر 
اضافــه  بعدهــا  اینهــا  کننــد  یــاد  عنــوان  ایــن  تحــت  برساینــد 
شــده یعنــی مفاهیمــی کــه بعــد از ایــن دوران اضافــه شــده 
یعنــی از ایــن هــا تحــت عنــوان طایــه د اران مکتــب یــا ســبک 
هنــدی و ســبک اصفلهانــی از آنهــا نــام بــرده شــده نکتــه دیگــر 
ی ،  ایــن اســت کــه یــک جریانــی مهــم داشــتیم نظــری نیشــابور
مــا مثــا جریانــی هــم داشــتیم مثــل نظــر نیشــابوی بــود کــه 
گــر هــم یــاد  در نوشــته های مختلــف کمــر یــاد می کننــد یــا ا
کننــد در ارتبــاط ارگانیکــی ، ارتبــاط مســتقیم بــا ایــن ســبک 
کمــر از آن نــام می برنــد بــا توجــه بــه ایــن کــه صائــب خــودش 
نکتــه  البتــه  و  می دانــد  ی  نیشــابور نظــری  پــرو  خیلــی  را 
گــر هــم بخواهیــم  مهمــر مــن فکــر می کنــم ایــن اســت کــه ا
در واقــع همچنــان کــه شــما اشــاره کردیــد اینهــا را تحــت عنــوان 
تفــاوت  شــاید  بریــم  نــام  ایرانــی  و  هنــد  مکتــب  یــا  ســبک 
ــب و  ــود صائ ــاوت خ ــا تف ــود مث ــدان لحــاظ نش ــا چن ــای اینه ه
کریــم کاشــانی و طلــب آملــی کــه اینهــا در ســبک اصفهانــی 
در واقــع می-شــود گفــت کــه دوران رشدشــان را طــی کردنــد 
یعنــی اینهــا از اصفهــان رشوع کردنــد واز  ایــران رشوع کردنــد 
کــه  کســانی  یــا  هنــد،  بــه  آنهــا  از  عــده ای  حــاال  رفتنــد  بعــد  و 
کا از ابتــدا در هنــد در مناطــق شــبه قــاره هنــد بودنــد مثــل 
ی ایــن تفاوتهــا را آیــا مــا  خــود بیــدل دهلــوی و غنــی کشــمر
می توانیــم قائــل شــویم آیــا اینهــا شباهت هایشــان آنقــدر 
ی کنیــم؟ زیــاد اســت کــه اینهــا را تحــت یــک مکتــب مــا نامگــذار

در دوره صفــوی یکــی از امتیــازات شــعر ایــن اســت کــه 
ــب  ــج و قال ــبک رای ــک س ــود دارد ی ــف وج ــبکهای مختل س
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ســبک هنــد و ایرانــی اســت بــه نظــر مــن ولــی در عیــن حــال در ایــن دوره مثــال آدمهایــی کــه 
فیلســوف بودنــد شــاعر هســتند و اشــراق تخلــص می کنــد و دیوانــش هــم چــاپ شــده اســت 
یــا مثــال خــود مالصــدرای شــیرازی تعــداد شــعر ســروده کــه آنهــا هــم بــه چــاپ رســیده شــیخ 
ــد  ــد و چــاپ کردن ــح کردن ــای اســتاد ســعید نفیســی تصحی ــش روی هــم آق ــی کــه دیوان بهای
اصــال ســبک هنــدی نیســت در واقــع دنبالــه ســبک عراقــی اســت بــاز چــون در ایــن دوره هیــچ 
اجبــاری کــه همــه از یــک ســبک پیــروی کننــد در دوره هــای قبــل و بعــد هــم همین طور اســت 
شــما بعضــی از ترکیبــات در دیــوان حافــظ، ســعدی پیــدا می کنیــد کــه شــبیه ترکیباتــی کــه در 
ســبک هنــدی اســت مثــال بــه وجــود آمــده اگــر پیچیدگــی یکــی از مختصــات ســبک هنــدی 
باشــد شــعرای قدیــم خیلــی پیچیــده گفتنــد خاقانــی خیلــی پیچیدگــی دارد در اشــعار خــودش 
یعنــی مســئله هنــر و آثــار هنــری مثــل آثــار ریاضــی و فیزیــک و اینهــا نیســت کــه مــا بتوانیــم 
خیلــی دقیــق اینهــا را از همدیگــر تفکیــک کنیــم چهارچــوب بنــدی خیلــی محکمــی نــدارد فقط 
جریــان هــای فکــری، جریانهــای احساســی و عاطفــی و یــا بــه قــول شــما مکتبــی اســت کــه در 
شــعر نفــوذ پیــدا می کنــد البتــه مکتــب را وقتــی بــرای شــعر می گوییــم بیشــتر مربــوط می شــود 
بــه یــک دســتگاه فکــری بســیار بزرگــی کــه بــه فلســفه و بــه عرفــان تعلــق پیــدا می کنــد و اینهــا 
ــع می شــوند یــک کمــی  ــر واق ــد از شــعر پشــتوانه هــای فرهنگــی شــعر و هن حمایــت می کنن
ــات و بیشــتر  ــد. ســبک بیشــتر توصیفــی اســت در ادبی ــرق می گذارن ــن مکتــب و ســبک ف مابی
ــت. ــترده تر اس ــع گس ــیع و در واق ــی وس ــب خیل ــا مکت ــت، ام ــات اس ــا و ادبی ــوص هنره مخص

را  هایــی  ســبک  و  می کننــد  طبقــه  مکتــب  عنــوان  تحــت  را  اشــراکات  هــم  برخــی 
بیانگــر تفــاوت هــا و تمایــزات شــیوه بیانــی شــاعران و نویســندگان می داننــد مثــا 
درون  در  ولــی  عراقــی،  مکتــب  هنــدی  مکتــب  بگویــم  اســت  بهــر  مــا  می گوینــد 
همچنــان  و  می گــردد  بــر  مثــا  کــه  داریــم  متعــدد  و  متنــوع  ســبکهای  مــا  مکتــب 
ســبک  زبانــی،  هــای  ســبک  بــه  کردیــد  اشــاره  نوشــته هایتان  در  هــم  شــما  کــه 
تمایزهــا. و  تفاوتهــا  بــه  می گــردد  بــر  واقــع  در  اینهــا  داریــم  ادبــی  ســبک  ی،  فکــر
عــرض کنــم کــه مــن خیلــی موافــق نیســتم کــه مــا ســبکهای خودمــان را بــه شهرســتانها نســبت 
ــا آقــای دکتــر صفــوی و مرحــوم دکتــر محمــود  ــه مفصلــی داشــتیم ب بدهیــم مــا یــک مصاحب
عبادیــان کــه آقــای معلــم هــم تشــریف آورده بودنــد در تقریبــا میانــه بحــث بــود و آقــای علــی 
ــه شــعر  ــد بحثهــای متعــددی شــد کــه در مجل ــم شــاعر معــروف هــم تشــریف آورده بودن معل
در حــوزه هنــری بــه چــاپ رســید و آنجــا ایــن بحثهــا مطــرح شــد کــه مــن معتقــدم کــه ســبک 
بایــد عنــوان علمــی و عنــوان بین المللــی داشــته باشــد وقتــی شــما می گوییــد ســبک اصفهانــی، 
ســعید نفیســی هــم می فرماییــد ســبک فارســی یعنــی شــیرازی ســرزمین فــارس آقــای معلــم هــم 
می فرماییــد ســبک دامغانــی بعــد کم کــم ســبک آذربایجانــی، ســبک قفقــازی ، ســبک تبریزی 



181دوماهنامه ادبی . شماره  ششم 1398

همیــن طــور بــه ترتیــب اگــر ایــن در دوره رقابــت بیفتــد کم کــم از همــه شهرســتانها و از همــه 
روســتاها بایــد بــه عنــوان ســبک نــام ببریــم در حالــی کــه در ســبکهای اروپایــی فقــط رمانتیــک 
ــی،  ــات علم ــات ، اصطالح ــه اصطالح ــم بقی ــه روی ه ــه کلم ــردد ب ــر می گ ــداری ب ــک مق ی
فلســفی و فرهنگــی هســتند مثــل رالیــزم، رئالیســم، ســورئالیزم، مثــل ســبک کالســیک، ســبک 
دادا و ســبکهای مختلفــی کــه معمــوال اصطالحــات علمــی فلســفی روی ســبک می گذارنــد و 
ایــن بــرد بیشــتر دارد بــرای ترویــج ادبیــات ایــران در خــارج از ایــران ولــی وقتــی شــما بگوییــد 
کــه مثــال بفرماییــد ســبک دامغانــی یــا ســبک شــیرازی ممکــن اســت یــک اروپایــی یــا یــک 
ــا  آمریکایــی وقتــی کــه بخواهــد ایــن ســبک را مطالعــه کنــد بگویــد مــن چــه ارتباطــی دارم ب
یــک شهرســتان در ایــران، او می خواهــد یــک عنــوان علمــی داشــته باشــد و یــک روزی مــا باید 
در ایــن بــاره اظهــار نظــر و تجدیــد نظــر بایــد بکنیــم در واقــع و ایــن ســبکها را بتوانیــم اســامی 
شــان را کم کــم، تدریجــا تغییــر بدهیــم وقتــی ســبک هنــدی و ایرانــی می توانــد یــک ســبک 
بین المللــی باشــد کــه یــک شــاعر ایتالیایــی ، اســتاد ایتالیایــی مثــل آقــای زیپولــی می آیــد بیــن 
ســبک ؟؟؟ و ســبک هنــدی ایرانــی مقایســه می کنــد چــرا مــا ایــن امتیــاز فرهنگــی و ادبــی را 
از دســت بدهیــم و محــدود کنیــم بــه یــک شــهر یــا یــک اســتان گذشــته از ایــن کــه در ســبک 
هنــدی تعبیــرات تــازه ای بــه کار مــی رود کــه بــه خصــوص در دیــوان صائــب و دیــوان بیــدل 
ــه در  ــت ک ــعر اس ــوان ش ــا دی ــد صده ــیده در هن ــاپ رس ــه چ ــه ب ــی ک ــال از دیوانهای ــی فع یتعن
ــگال  ــتان و بن ــد و پاکس ــاره هن ــبه ق ــا در ش ــیده م ــم نرس ــاپ ه ــه چ ــاید ب ــی ش ــخه های خط نس
شــاید نزدیــک احتمــاال ســه میلیــون نســخه خطــی داریــم از نوشــته های فارســی چــه شــعر چــه 
نثــر، چــه ترجمــه ، چــه داســتان، صــد داســتانش را من پیــدا کردم بــرای وزارت ارشــاد فرســتادیم 
ایــن اســت کــه مــا بایــد ایــن ســبک را بــاز بگذاریــم آینــدگان را شــریک بکنیــم در مطالعــه و 
فکــر نکنیــم کــه آنچــه کــه خودمــان درک کردیــم کامــل اســت چــون ادامــه دارد بی حضــور 
مــا هــم ادامــه دارد مــا هــم کــه حضــور داریــم بــاز ادامــه دارد ایــن ســبکها ، مــا نمی دانیــم االن 
ــر  ــای دیگ ــه زبانه ــه اش ب ــه دامن ــبک ک ــد س ــت می دانی ــاعر اس ــدر ش ــاره چق ــبه ق ــال در ش مث
ــه  ــر شــریف قاســمی ک ــای دکت ــدی آق ــد و هن ــای هن ــا زبانه ــان اردو ی ــل زب ــد مث ــم می رس ه
از اســتادان برجســته هنــد هســتند و آقــای دکتــر دهلــوی کــه متأســفانه فــوت کــرده ایشــان در 
دانشــگاه جنیــو ایشــان می فرمودنــد کــه مــا در هنــد حــدود 62۱ زبــان کشــف کردیــم تــا ســال 
ــه آن  ــان هــم رســیده باشــد خــب یــک ســرزمین ب ــه هفتصــد زب ــم ب ــا االن فکــر می کن 8۳ و ت
پهنــاوری کــه چنــد برابــر ایــران اســت و جمعیتــش نزدیــک یــک میلیــارد ودویســت و یــا ســه 
میلیــون نفــر اســت بــه انــدازه چیــن جمعیــت دارد و مــا بــه ایــن زبانهــا آگاهــی نداریــم آشــنایی 
نداریــم چــه بســا کــه هــم از شهرفارســی و هــم از زبــان فارســی در ایــن زبانهــا نفــوذ پیــدا کــرده 
ــاز  ــد ب ــه قــول امروزیهــا بای ــد ایــن فایــل را ب ــر هســتیم بنابرایــن بای باشــد و مــا متأســفانه بی خب
بگــذ اریــم و اظهــار نظــر خیلــی قطعــی و صریــح نکنیــم مــن فقــط عــرض می کنــم کــه یــک 
جریــان فکــری ، ادبــی، هنــری هــم در غــرب هــم در ایــران و هــم در هنــد بــه وجــود می آیــد 
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ش فردوســـــــــــــــــــی  ا بینــی  ن  مکتــب چــه بــوده و وابســته جها کــدام  شــیوه بــه  و  بردیــد تحت عنوان سبک درکــش از جهــان کــه بیــان ایشــان یــا نوع اســت  نــام  آن   از 
ً
دقیقــا اســت؟ســبکش  بــوده  چــه 

ــد  ــوند و می توانن ــع می ش ــم واق ــف ه ــه در ردی ــن س ــه ای ک
ــی  ــط سیاس ــح و رواب ــه صل ــوط ب ــح مرب ــبرد مصال ــه در پیش ک
صلح آمیــز، روابــط فرهنگــی صلح آمیــز بســیار می توانــد 
مؤثــر واقــع شــوند بــه جــای اینکــه بیاییــم بیــن ســبکها و 
ــم ــک کنی ــم تفکی ــا را از ه ــم و آنه ــی کنی ــاعران خط کش ش

آقــای دکــر بــا توجــه بــه اینکــه صحبت هــای ضــد و نقیضــی 
در رابطــه بــا تعریــف ســبک و مکتــب تاکنــون داده شــده در 
ــباهتهایی  ــه ش ــاوت و چ ــما چــه تف ــر ش ــای مختلــف، نظ کتابه
اینهــا  آیــا  دارد  وجــود  مکتــب  و  ســبک  مفهــوم  ایــن  میــان 
 در یــک چهارچــوب و یــک معنــی قــرار می گرینــد یــا بــا 

ً
الزامــا

هم دیگــر متفاوتنــد و بعــد از آن اگــر امــکان دارد در رابطــه بــا 
آن تقســیم بندی کــه شــما داشــتید در رابطــه بــا رابطــه ای کــه 
میــان مکاتــب مختلــف و ســبک های مختلــف در ایــران زمــنی 
دادیــد  انجــام  را  تقســیم بندی  ایــن  شــما  و  داشــتند  وجــود 
ســالها پیــش کــه خیلــی بــه نظــر مــن تقســیم بندی جالبــی 

بــود، بیشــر توضیــح بفرماییــد.
مــا اساســاً در سراســر تاریــخ، تاریــخ فرهنــگ، تاریــخ ادبیــان و 
مذاهــب دو شــیوه فکــری بســیار بزرگــی داریــم که یکی شــیوۀ 
فکــری الهــی یــا بــه اصطــالح آیدیــال و یکــی شــیوۀ مایدیــال؛ 
ــا حــاال  ــع، م ــی در واق ــی شــیوۀ مادی گــری و مادی گرای یعن
ــم روی  ــث نمی کنی ــی بح ــری خیل ــیوۀ مادی گ ــه ش ــع ب راج
ــیم  ــا می رس ــی م ــر اله ــم. از تفک ــث می کنی ــی بح ــیوه اله ش
ــی  ــی بودای ــل جهان بین ــزرگ مث ــای ب ــداد جهان بینی ه ــه تع ب
ــل  ــا در ذی ــال اینه ــودی و امث ــال یه ــالمی،  مث ــیحی، اس ، مس
ــه وجــود  ــزرگ یــک تعــداد مکتــب ب ایــن جهان بینی هــای ب
ــی- ــد بســطامی و ابوســعید اب ــد بایزی ــاًل شــما ببینی ــد مث می آی

الخیــر هــر دو مســلمان هســتند . ابــن ســینا، فارانــی هــم مســلمان 
هســتند ولــی اینهــا پیــرو دو مکتــب مختلــف هســتند دو مکتــب 
ــی  ــه جهان بین ــزرگ ک ــی ب ــک جهان بین ــل ی ــف در ذی مختل
ــی  ــم جهان بین ــن عــرض می کن ــی م ــه وقت اســالمی باشــد البت
ــا  اســالمی منظــورم ایــن اســت کــه از زمــان ابارهیــم خیلــی ت
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ش فردوســـــــــــــــــــی  ا بینــی  ن  مکتــب چــه بــوده و وابســته جها کــدام  شــیوه بــه  و  بردیــد تحت عنوان سبک درکــش از جهــان کــه بیــان ایشــان یــا نوع اســت  نــام  آن   از 
ً
دقیقــا اســت؟ســبکش  بــوده  چــه 

ــرآن  ــود ق ــت خ ــالم اس ــن اس ــان دی ــن هم ــر دی ــر حاض عص
ــه  ــت ک ــی اس ــان اله ــدر ادبی ــود پ ــار خ ــن ب ــد اولی می-فرمای
ــی  ــلم یعن ــده مس ــلمان نامی ــا را مس ــت م ــدی اس ــان توحی ادی
ــی مذهــب  ــه معن ــت هــم ب ــه حــق و راســتی مل تســلیم شــده ب
اســت اصــاًل ملــت ابیُکــم یعنــی دیــن بابــای شــما منتهــا اینقــدر 
دیــن بــا ســرزمین و وطــن نزدیــک می شــود کــه ایــن دو 
ــا هــم عــوض می کننــد و ملــت می آیــد  جــای خودشــان را ب
دقیقــاً جــای وطــن را هــم می-گیــرد عــرض کنــم کــه دو دلیــل 
ــل  ــد مث ــود می آی ــه وج ــب ب ــزرگ مکات ــای ب جهان بینی ه
ــایع  ــب ش ــل مکت ــران مث ــخ ای ــران، در تاری ــًت در ای ــی کثل چ
ــب  ــل مکت ــهروردی، مث ــراق س ــب اش ــل مکت ــینایی مث ــن س اب
عرفــان ابــن عربــی، مثــل مکتــب تلفیقــی یــا مکتــب مینگلــت 
ــایی ها و  ــده از آرای مش ــق ش ــالح تلفی ــه اصط ــه ب ــی ک مکتب
ــه  ــی و آرای اشــراقی مثــل حکمــت متعالــی کــه ب آرای عرفان
ــی  ــف یعن ــد فیلســوف مؤل آن حکمــت تلفیقــی هــم می گوین
بیــن ارســطو و افالطــون و ســقراط، حدیــث ، قــرآن، ابــن 
ــعی  ــهروردی س ــن، س ــر، محی الدی ــیخ اکب ــی، ش ــینا، فاراب س
کــرده کــه بیــن افــکار اینهــا التیــام ایجــاد کنــد و ارتبــاط ایجــاد 
ــه وجــود  ــوم ب ــا در ذیلشــان عل ــن مکتب ه ــت ای ــد. آن وق کن
ــرای  ــد ب ــی دارن ــای مختلف ــوم روش ه ــا، عل ــد و هنره می آی
بیــان خودشــان، هنرهــا یــک مســیر دیگــری را طــی می کننــد، 
هنرهــا بیشــتر بــه ســبک مربــوط می شــوند یعنــی ســبک هنــری 
بــه قــول ملک الشــعرا بهــار می فرمایــد کــه ســبک یعنــی 
نحــوه ادراک و نحــوه بیــان کــه یــک موضوعــی را، موضــوع 
واحــد اســت، ولــی ممکــن اســت کــه بــه صــد زبــان بیــان کنند 
بــه شــکل های مختلــف بیــان کننــد بــه قــول عــوام می گفتنــد 
ــا یــک  ــد بشــین و بتمــرگ و اینه ــاً می گفتن ــردم عموم کــه م
ــی دارد،  ــک معن ــرگ ی ــا و بتم ــین و بفرم ــد بش ــی می ده معن
موضوع هــا  می شــود  گفتــه  مختلــف  کلمــات  بــا  ولــی 
ــت  ــد اس ــا واح ــه ج ــق هم ــوع عش ــد موض ــت ببینی ــد اس واح
موضــوع هســتی چــه عرفانــی باشــد چــه غیرعرفانــی همــه جــا 
ــن آن  ــت بنابرای ــاوت اس ــان متف ــرز بی ــی ط ــت، ول ــد اس واح
ــم. ــب می گذاری ــمش روی مکت ــان را اس ــرز بی ــاوت در ط تف
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ولی شباهت ها را اسمش روی مکتب می گذاریم؟
مکتبهــا پشــتوانه های هنــری هســتند کــه ایــن شــاعری کــه مثــاًل مثــل خاقانــی، انــوری، رودکــی 
شــعر می گویــد ایــن بــه چــه مکتــب فکــری وابســته اســت وابســته اســت یــا نیســت اصــال، اگــر 
وابســته اســت مکتبــش چــه هســت جهان بینــی ایشــان چــه اســت از چــه مکتبــی پیــروی می کنــد 
مکتبــش عرفانــی اســت یــا مکتبــش مشــایی، عقلــی، اســتداللی، منطقــی، تجربــی متفــاوت اســت 
البتــه ایــن را هــم مــن عــرض کنــم که همــه شــعرا بــه آن صــورت دارای مکتب نیســتند شــاعرانی 
دارای مکتــب هســتند کــه بــه آنهــا حکیم گفته می شــود مثــاًل حکیم ابوالقاســم فردوســی، حکیم 
خاقانــی شــروانی، حکیــم انــوری ابیــوردی و امثــال اینهــا همــه شــعرا حکیــم نیســتند همــه حکمــا 
هــم شــاعر نیســتند در واقــع بعضــی از حکمــا شــاعر هســتند و بعضــی از شــعرا هــم حکیم هســتند.

آقــای دکــر اگــر بخواهیــم فردوســی را مــورد بررســی قــرار دهیــم، فردوســی جهان بینــی اش 
درکــش  نــوع  یــا  ایشــان  بیــان  شــیوه  و  اســت  مکتــب  کــدام  بــه  وابســته  و  بــوده  چــه 
اســت؟ بــوده  چــه   

ً
دقیقــا ســبکش  بردیــد  نــام  آن  از  ســبک  عنــوان  تحــت  کــه  جهــان  از 

شــما مطــرح فرمودیــد کــه فردوســی آن تفرکــش در آن تقســیم بندی جهانــی کــه مــن عــرض 
ــا ایدآلیســتی  ــی اســت ی ــا الهی گرای ــا الهــی ی ــی ی ــادی و مادی گرای ــا ماتریالیســتی م کــردم ی
ــی  ــی اش جهان بین ــت ، جهان بین ــی اس ــر اله ــرش، تفک ــرز تفک ــع ط ــی در واق ــت فردوس اس
اســالمی اســت و اســالمی شــیعی اســت ، مکتبــش مشــایی اســت مکتــب اســتداللی اســت مکتــب 
خــردورزی اســت بــه اصطــالح فرنگی هاخردگرایــی اســت پیــرو منطــق اســت پیــرو اســتدالل، 
ــت و  ــی اس ــر منطق ــر، تفک ــد تفک ــی نمی گوی ــائل تخیل ــا مس ــی ی ــائل عرفان ــاً مس از روی صرف
ــاً  ــن ســینا اســت تقریب ــران رشــد دارد دوره اب ــی در ای ــب مشــایی خیل دوره ای اســت کــه مکت
ــی  ــبک حماس ــان س ــبک ایش ــد س ــی می کنن ــک دوره زندگ ــیخ الرئیس در ی ــی و ش فردوس
ــم  ــه سبکشــان مراجعــه می کنی ــی و ب ــواع ادب ــن ان اســت یعنــی حماســه را انتخــاب کــرده از بی
می بینیــم یــک پهلوانــی و قهرمانــی و تاریخــی و وزنــی کــه انتخــاب می کنــد وزنــی اســت کــه 
بــرای بیــان مســائل حکماســی بیشــتر مناســب اســت و بــه کار مــی رود اگرچــه بــرای اخــالق هــم 
بــه کار مــی رود ســعدی هــم در همیــن وزن فردســوی بحــر متقــارب بوســتان را ســروده اســت 
ــی در باشــگاه ها  ــر اســت حت ــرای حماســه مؤث ــرای اخــالق مناســب اســت و هــم ب کــه هــم ب
ــا  ــب ب ــی مناس ــارب خیل ــبک متق ــن س ــد ای ــوی را می خوانن ــعر فردس ــه ش ــا ک و زورخانه ه
ــه همدیگــر ارتبــاط دارنــد یعنــی  ــان اســت یعنــی ایــن همــه ب ورزش پهلــوان و پــرورش قهرمان
ــد. ــدا می کنن ــاط پی ــوند و ارتب ــچ می ش ــم َم ــا ه ــا ب ــول امروزی ه ــه ق ــر ب ــا همدیگ ــه ب هم

در مــورد خراســانی بودنــی کــه آیــا ســبک خراســانی در رابطــه بــا فردوســی آیــا می توانیــم از یــک 
زاویــه قائــل شــویم؟
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ــن  ــه حتمــاً فردوســی ســبکش ســبک خراســانی اســت منتهــی یــک موضــوع مهمــی کــه م بل
ــه و  ــه منطق ــتر ب ــی بش ــات ایران ــبکهای ادبی ــه س ــت اینک ــه عل ــت ک ــن اس ــم ای ــرض کن ــد ع بای
ســرزمین نامیــده شــده چــون ایــن منطقــه آســیا قســمتهای مختلفــی دارد ایــران ســرزمین کویــری 
ــا آب  ــه آنج ــتند ک ــت داش ــرزمین هایی اهمی ــام، س ــوده از قدیم االی ــر ب ــی کوی ــم آب ــت ک اس
ــا را  ــن آدمه ــتند. بنابرای ــی ارزش داش ــت خیل ــه دارای آب اس ــی ک ــی زمین ــته یعن ــود داش وج
ــل  ــل اســتفاده نبــوده و قاب ــا سرزمینشــان می شــناختند چــون همــه جــای کویــر کــه قاب بیشــتر ب
ــده و تپه هــا  ــاران بســیار می باری ــی چــون ب ــرای کســی و در ســرزمنیهای غرب ــوده ب زندگــی نب
ــاد  ــاران زی ــه آن صــورت در شــهرها نیســت و ب ــک ب ــه فل ــای ســر ب ــر و کوه ه ــی کوتاهت خیل
ــی  ــام زمین ــی را ب ن ــه کس ــوده ک ــد الزم نب ــاورزی اداره می ش ــورت کش ــه ص ــور ب ــوده کش ب
ــرق  ــمال ش ــمال و ش ــون در ش ــیحون و جیح ــاًل رود س ــوده مث ــا دارای آب ب ــه آنج ــد ک بخوانن
ــد  ــا رودخانه هایشــان می شــناختند می گفتن ــن مناطــق را ب ــن اصــاًل ای ــوده و بین النهری ــران ب ای
بین النهریــن یــا میــان رودان کــه بــه فارســی برگردانــده شــده بــود بــه میــان رودان یــا ســیحون 
ــاران بــوده زندگــی بــوده تمــدن بــوده فرهنــگ بــوده  و جیحــون ، ماورالنهــر، آنهاهایــی کــه ب
ــه  ــی ک ــته زمین ــی ارزش داش ــن خیل ــد زمی ــن می خواندن ــام آن زمی ــه ن ــراد را ب ــه اف در نتیج
ــت  ــن عل ــه ای ــردم ب ــت م ــاورزی و معیش ــت کش ــته از جه ــی ارزش داش ــوده خیل دارای آب ب
ــام  ــاز ن ــم ب ــراد ه ــی اف ــرده و حت ــدا ک ــاط پی ــن ارتب ــه زمی ــبک ها ب ــتر س ــا بیش ــه اینج ــوده ک ب
ــد  ــاًل می گفتن ــناختند مث ــا می ش ــن آنه ــه زمی ــم ب ــراد را ه ــاال، اف ــل ح ــتند مث ــه نداش ــل ک فامی
ــا را  ــن آنه ــه زمی ــی ب ــی طوس ــزی، فردوس ــب تبری ــیرازی، صائ ــعدی ش ــیرازی، س ــظ ش حاف
می شــناختند یعنــی نصــف شناســایی ایشــان بــه زمیــن بــوده اگــر می گفتنــد فردوســی 
ــرزمین  ــه س ــد ب ــی می گوین ــی وقت ــی طوس ــی فردوس ــی وقت ــد ول ــر بودن ــن دیگ ــد ت ــاید چن ش
ــد ولــی حــاال کــه سیســتم  طــوس اشــاره می کننــد از ایــن جهــت ســرزمینها دارای ارزش بودن
ــانند  ــر آب می رس ــهر دیگ ــه ش ــهری ب ــه از ش ــت ک ــده اس ــوری ش ــوژی ط ــازی، اکول شهرس
ــه  ــر ب ــد دیگ ــود بیاورن ــه وج ــد ب ــی می توانن ــا مکانیک ــی ی ــر فن ــه از نظ ــات ک ــق ارتباط از طری
ــل  ــس اه ــر ک ــه ه ــد ک ــودش نمی خوانن ــهر خ ــام ش ــه ن ــر ب ــی را دیگ ــاال کس ــورت ح آن ص
هــر شــهری اســت بگوینــد حتمــاً پســوند آن شــهر را بــه اســم آن بچســبانند ایــن طــور نیســت.

 امــروزه کــه مــا بــا دیــدگاه جدیــد بــا اســتفاده از رویکردهــای جدیــد چــه در حیطــه نقــد ادبــی 
ً
اساســا

حــاال چــه مهــر از آن کًا رویکردهــای فرهنگــی جدیــد، مطالعــات فرهنگــی جدیــد می خواهیــم 
ی شــاید بخواهیــم انجــام دهیــم  دوران گذشــته را مــورد بررســی قــرار دهیــم و یــک نــوع بازنگــر
ی تجدیــد نظرهایــی بــر  یــخ ادبیانمــان آیــا فکــر نمی کنیــد بایــد یــک مقــدار در رابطــه بــا کًا تار
ی از ایــن تقســیم بندی هایی کــه قبــًا بــوده انجــام دهنــد مثــًا خــود شــما بارهــا اشــاره  یکــر
 شــادروان ذبیــح هللا صفــا 

ً
یــخ ادبیــات بــه شــیوه ای کــه فرضــا کردیــد کــه اینگونــه نــگارش تار
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یــخ ادبیــات را  یــخ سیاســی اجتماعــی ایــران، تار بــر اســاس تار
می نوشــتند مثــًا فــرض کنیــد وقتــی می خواســتند صحبــت 
کننــد از فردوســی، فردســوی را در واقــع تحت الشــعاع دوران 
یــخ ادبیــات عــر  غزنــوی قــرار می دهنــد و می گوینــد کــه تار
غزنــوی و بعــد می آینــد شــاعران وابســته بــه ایــن دوره را مــورد 
یــخ  تار طبقه بنــدی  معیــار  یعنــی  می دهنــد  قــرار  بررســی 
سیاســت اجتماعــی اســت یــا حتــی همــنی ســبکهای مختلــف 
مهــم  معیارهــای  از  یکــی  همیشــه  کــه  را  فارســی  شــعر 
منطقــه و مــکان بــوده کــه همچنــان کــه اشــاره کردیــد ســبک 
خراســانی، ســبک عراقــی، ســبک اصفهانــی یــا هنــدی معمــواًل 
معیــار اصلــی سبک شناســی بــر مــکان اســتوار بــوده فکــر 
ی در ایــن طبقه بندی هــا بایــد بشــود و  نمی کنیــد یــک بازنگــر

بــا یــک رویکــرد تــازه ای بــه ایــن مســائل نــگاه کنیــم؟
ــی  ــد بعض ــن را فرمودی ــاال ای ــه ح ــما ک ــاً ش ــا، اتفاق ــرا حتم چ
ــی  ــان آلمان ــل هرم ــتند مث ــات نوش ــخ ادبی ــه تاری ــانی ک از کس
ــکا اصــل چــک اســت اینهــا طــرز نگارششــان در  ــان ریپ ــا ی ی
تاریــخ ادبیــات متفــاوت اســت مثــاًل هرمــان بیشــتر روی ســبکها 
تکیــه کــرده مثــاًل فــرض کــن ملک الشــعرا بهــار کــه در قــرن 
بیســتم میــالدی زندگــی می کنــد او را قــرار می دهــد در 
ســبک خراســانی متعلــق اســت بــه قــرن مثــاًل چهــارم یــا قــرن 
ششــم یــا از قــرن ســوم اســت یعنــی شــعرا را جابجــا می کنــد 
ــم  ــا تقوی ــا را ب ــی آنه ــم فرهنگ ــی تقوی ــخ، یعن ــول تاری در ط
ــر  ــات ب ــخ ادبی ــی تاری ــرار می دهــد یعن ــاوت ق تاریخشــان متف
ــی  ــون سیاس ــله های گوناگ ــای سلس ــر مبن ــه ب ــبک ن ــای س مبن
ــاس  ــر اس ــکا ب ــان ریپ ــا ی ــد ی ــت کردن ــران حکوم ــه در ای ک
ــوان  ــه عن ــزل را ب ــی غ ــد یعن ــن کار را می کن ــی ای ــواع ادب ان
یــک نــوع ادبــی در نظــر می گیــرد و همــه غزل ســرایان 
می آینــد در یــک ردیــف قــرار می-گیرنــد ایــن کارهــا 
ــوده در قدیــم  شــده منتهــی چــون ایــن روشــها خیلــی رایــج ب
و جــای افتــاده و تدریــس شــده حــال یــک مرتبــه تعویضــش 
کار فرهنگــی اســت حداقــل یــک پنجــاه ســالی، صــد ســالی 
کنــد. پیــدا  تغییــر  اصطالحــات  آرام  آرام  بگــذرد  بایــد 
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بــه   
ً
فرضــا بخواهیــم  اگــر  حــاال  فردوســی  بــه  کردیــد  اشــاره 

ســبک  بــا  رابطــه  در  باشــیم  داشــته  توجــه  ی  تریــز صائــب 
اصفهانــی یــا ســبک هنــدی یــا ســبک هنــد و ایرانــی بــه قــول 
ی صحبــت کردیــم و اشــاره کردیــد کــه یکــی از  خودتــان مقــدار
یــن شــارعان ایــن دوران، دوران عــر صفــوی یــا همــان  مهمر
صائــب  ایرانــی  و  هنــد  ســبک  و  هنــدی  و  اصفهانــی  ســبک 
ــد،  ــی واژگان جدی ــوص حت ــه خص ــه ب ــان ک ــوده بی گم ی ب ــز تری
مفاهیــم بســیار جدیــدی را بــرای اولــنی بــار بــه زبــان فارســی در 
واقــع بیــان کــرده مثــًا مثــل همــنی فکــر رنگــنی و طــرز تــازه از 
ی بــوده صائــب را اگــر بخواهیــم  مفاهیــم کلیــدی صائــب تریــز
مطابــق همــان طبقه بنــدی کــه شــما انجــام دادیــد کــه وابســته 
بــه چــه مکتــب و چــه  بــه چــه جهان بینــی هســت وابســته 
ســبکی اســت صائــب چگونــه می توانیــد شــما توصیــف و 

تبیــنی کنیــد؟
صائــب همانطــور کــه در دوره ای زندگــی می کنــد کــه 
صائــب ظاهــراً متوفــای ۱۰8۱ یــا بعضی هــا نوشــتند ۱۰86 
هســت یعنــی قــرن یازدهــم اســت قرنــی اســت کــه مالصــدرای 
ــدرا ۱۰۵۰  ــی مالص ــت منته ــرن اس ــان ق ــم در هم ــیرازی ه ش
فــوت کــرده صائــب حــدود ســی ســال تقریبــاً بعــد از مالصدرا 
ــان  ــرده هم ــدرا را درک ک ــی دوره مالص ــته ول ــی داش زندگ
طــوری کــه مالصــدرا فیلســوف ملفــق بــود و بیــن مکتب هــای 
ــک  ــاً ی ــم طبع ــب ه ــود صائ ــرده ب ــاد ک ــق ایج ــف تلفی مختل
شــاعری اســت کــه بــا توجــه بــه اســتفاده جهان بینــی و 
نکتبهــای ایــن دوره در واقــع بایــد بگویــم شــاعر ملفقــی اســت 
کــه اوالً بــه شــعرای گذشــته خیلــی احتــرام می گــذارد از 
اشــعار آنهــا بســیار اســتقبال می کنــد و ایــن طــور نیســت کــه 
بــه ســبک قدیــم یــا عراقــی مثــاًل توهیــن کنــد جســارت کنــد 
نــه احتــرام می گــذارد و اینهــا را دنبــال هــم می دانــد بنابرایــن 
آن طــرز فکــر کلــی ایشــان طــرز فکــر الهــی اســت جهان بینــی 
کــه انتخــاب می کنــد یــک جهان بینــی اســالمی اســت حتمــاً 
ــال شــعر دارد و  ــاره کرب و مذهبــش، مذهــب تشــیع اســت درب
ــال  ــاک کرب ــر و خ ــم ت ــن و دو چش ــد: م ــیار دارد می گوی بس
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صائــب/ بــه عافیــت طلبــان ؟؟؟ اصفهــان تنهــا
ــب هســتند  ــی کــه عافیت طل ــد آنهای می گوی
ــیاحت  ــد و س ــردش کنن ــان گ ــط در اصفه فق
کننــد ولــی خــودش را می گوید که مــن و دو 
چشــم تــر و خــاک کربــال اینهــا معلــوم اســت 
کــه بــه عاشــورا توجــه داشــته بــه تشــیع توجــه 
داشــته بنابرایــن مکتــب فکــری ایشــان مکتبــی 
ــد باشــد  اســت مالصــدرای شــیرازی می توان
ــیرازی  ــن ش ــه صدرالدی ــوری ک ــی همانط یعن
می کــرده  فکــر  تلفیقــی  و  بــوده  ملفــق 
ــور  ــن ط ــاً همی ــم تقریب ــن دوره ه ــاعران ای ش
مذهــب  و  شــعر  و  فلســفه  بیــن  و  هســتند 
رابطــه ایجــاد کردنــد مثــاًل خــود بیــدل، بیــدل 
ــه های  ــه دارای انیدش ــد ک ــوی را می بینی دهل
فلســفی اســت فیلســوف شــاعر اســت در عیــن 
حــال ســردار لشــکر اســت بســیار قــوی اســت 
از شــعرایی کــه بیشــتر اهــل ؟؟؟؟ اینهــا بودنــد 
نیســت همــه شــعرا در ایــن موضوعــات یکــی 
نیســتند در واقــع و در عیــن حــال صائــب یکــی 
ــران  ــی در ای ــت یعن ــم هس ــذاران ه از پایه گ
ــه در  ــتان ن ــاال در هندوس ــت ح ــور اس ــن ط ای
هندوســتان ســبک هنــدی از بســیار بســیار 
قدیــم ســابقه داشــته و حتــی در شــعر فارســی 
ــه  ــاعرانی ک ــوی و ش ــرو دهل از دوره امیرخس
همزمــان او بودنــد از قــرن هشــتم هجــری 
قمــری ســبک هنــدی در شــعر فارســی نفــوذ 
ــران  ــا در ای ــوده اســت منتهــی م ــدا کــرده ب پی
می رســیم  بیشــتر  می کنیــم  بحــث  کــه 
بابافغانــی  می گوینــد  البتــه  ؟؟؟  دوره  بــه 
ــک  ــابوری ی ــری نیش ــاًل نظی ــا مث ــی ی ــا جام ی
تعــداد از ایــن شــعرا را روی هــم می برنــد 
ــتند  ــدی هس ــبک هن ــاز س ــز آغ ــن ج ــه ای ک

ولــی بــه هــر حــال صائــب چــون از همــه اینهــا 
ــی از  ــه او را یک ــم ک ــت می توانی ــر اس قوی ت
ــه. ــی البت ــدی و ایران ــبک هن ــذاران س پایه گ

ی جــزو مثــًا  بعضی هــا مثــًا نظــری نیشــابور
حســاب  بــه  وقــوع  مکتــب  بــه  وابســتگان 
می آورنــد اینکــه صائــب از آن پــروی مــی-

کرد؟
بلــه دیوانــش هــم به نظــرم آقــای دکتــر مظاهر 
مصفــا تصحیــح کــرده بــود تــا آنجــا کــه یــادم 
ــن کــه  ــن دو ت ــدل ای ــب و بی ــه صائ هســت بل
تقریبــاً دوره مشــترک هــم داشــتند ظاهــراً 
ــب  ــل از صائ ــت قب ــای ۱۰24 اس ــدل متوف بی
ــدل  ــه بی ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــرده ب ــوت ک ف
ــا  متوفــای ۱۰24 اســت یــک دوره مشــترک ب
صائــب تبریــزی داشــتند ولــی صائــب عمــرش 
طوالنی تــر بــوده بــه هــر حــال ایــن دو شــاعر 
مشــخص در آوردن ترکیبهــای تــازه در واقــع 
می دانســتند  را  خودشــان  گره گشــا  ایــن 
بیــدل  بــود  ســخن  ســخنور  گره گشــای 
گشــودنها. لــب  کار  فتــد  نــه  ناخنــی  بــه 
دیگــر اینکــه کســی بخواهــد لبــش را بگشــاید 
و شــعر جدیــد بگویــد ایــن خیلــی کار راحتــی 
نیســت کــه با یــک ناخــن بخواهد دهــان دهان 
خــودش را بــاز کنــد و شــعر بســراید بنابرایــن 
مقــداری  یــک  تبریــزی  صائــب  دربــاره 
ــبک  ــه س ــه علی ــانی ک ــده و کس ــی ش کوتاه
هنــدی تبلیغــات کردنــد در زمانهایــی کــه 
ــوان از دیوانهــای ســبک  ــا از دی ــج ت ــوز پن هن
هنــدی چــاپ نشــده بــوده اســت و اگــر چــاپ 
شــده بــود و بیشــتر تعمــق می کردنــد آنچنــان 
ــد و  ــبک هن ــن س ــردم ای ــرض ک ــاًل ع ــه قب ک
ایرانــی و اروپایــی اســت یعنــی در واقــع یــک 
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ســبک مشــترکتی اســت بــا نامهــای مختلــف.

کــه  تقســیم بندی  همــنی  در  شــما 
االن انجــام می دهیــد بــه هــر حــال ایــن 
ــدا  ــر ج ــی را از همدیگ ــد و ایران ــبک هن س
می کنیــد منتهــی بــه ایــن نکتــه شــما 
ایــن  دیگــران را توجــه می دهیــد کــه در 
خــود  مثــل  شــاعران  از  بســیاری  دوره 
صائــب تلفیقــی عمــل می کردنــد یعنــی 
امــا  می کردنــد  تلفیــق  هــم  بــا  را  اینهــا 
ــف  ــام مختل ــه ن ــت اینک ــی عل ــور کل ــه ط ب
ایــن  مختلــف  شــاعران  بــا  رابطــه  در 
بــه  نــام می برنــد فکــر می کنــم  زمــان 
ی از اینهــا  خاطــر ایــن باشــد کــه یکــر
اصــاًل بیشــرت در هنــد بــه دنیــا آمدنــد 
ــد  ــد یافته ان ــد و رش ــاره هن ــبه ق در آن ش
عــده ای دیگــر آنهــا از ایــران رفتنــد بــه هند 
یعنــی دوران تکاملــی شعرشــان در خــود 
ایــران بــوده ولــی بعــد رفتنــد بــه هنــد 
ــران  ــه از ای ــانی ک ــاًل کس ــارزی مث ــه ب نمون
رفتنــد خــود صائــب بــوده کلیــم کاشــانی 
و آملــی درســته، طالــب آملــی و آنهایــی 
کــه در هنــد بــه اصطــالح بــزرگ شــدند 
مثــل همــان بیــدل دهلــوی هســت مثــل 
غنــی کشــمریی و دیگــران اینهــا بــه لحــاظ 
شــیوه بیانــی دایــره واژگانــی کــه بــه کار 
می برنــد بــه عنــوان مثــال و شــیوۀ فکری 
چــه تفاوتهایــی بــارزی بــا هــم دیگــر دارنــد 

به نظر شما؟
اینهــا تفاوتهایشــان احتیــاج بــه در واقــع یــک 
بســامدی  کــه  دارد  سبک شناســی  نــوع 
ــا  ــد اینه ــه کار بردن ــه ب ــی ک ــت و ترکیبات لغ
ــوم شــود کــه هــر یــک  شــناخته بشــود و معل

ــهمی  ــه س ــدی چ ــبک هن ــاعران س ــن ش از ای
احمــد  البتــه  کــه  داشــتند  نــوآوری  در 
گلچیــن معانــی و یــک تعــداد دیگــری از 
ــد ولــی  ــاره کردن محققــاً تحقیقاتــی در ایــن ب
سبک شناســی مــا در ایــران سبک شناســی 
کامــل نیســت مــا مثــاًل در زبــان آلمانــی اگــر 
ــه  ــاد و اودیس ــاًل ایلی ــر را مث ــوان هوم ــما دی ش
را بخواهیــد بررســی کنیــد ســبکش را بــا 
ــد  ــه کردن ــه تهی ــی ک ــه نرم افزارهای ــه ب توج
کامپیوتــری می توانیــد خیلــی ســریع تمــام 
بــه  را  آنهــا  ترکیبــات  و  واژگان  بســامدی 
دســت بیاوریــد ولــی در فارســی هنــوز مــا ایــن 
ــزاری  ــک نرم اف ــی االن ی ــم یعن کار را نکردی
سبک شناســی  بــرای  کامــاًل  کــه  نداریــم 
ــت  ــا دس ــا را ب ــد اینه ــد بای ــده باش ــاده ش آم
ــده  ــن بن ــماریم بنابرای ــم و بش ــم بخوانی و چش
غنــی  بگویــم کــه  دقیقــاً  نمی-توانــم  االن 
و  لغاتشــان  تبریــزی  بــا صائــب  کشــمیری 
ــاوت اســت و چقــدر  ترکیباتشــان چقــدر متف
مشــترک اســت ایــن احتیــاج بــه یــک تحقیــق 
مشــترک دارد ولــی آن چــه کــه مســلم اســت 
ایــن اســت کــه شــاعران ســبک هنــدی نوعــاً 
ــه  بــه وحــدت وجــود معتقــد هســتند گاهــی ب
ــوند  ــک می ش ــدی نزدی ــود هن ــدت وج وح
و  اســالمی  و  ایرانــی  وحــدت  بــه  گاهــی 
شــیعی را مدنظــر قــرار می دهنــد و ترکیبــات 
نــوع و تــازه زیــاد بــه کار می برنــد مثــاًل 
طــرز  از  صائــب  کــه  می گویــد  صائــب 
نوعــی کنــد میــان انداختــی دودمــان شــعر 
ــای  ــان شــعر ، بق ــازه ای، دودم ــای ت ــردم بق م
ــه  ــت ک ــازه اس ــات ت ــه ترکیب ــا هم ــازه، اینه ت
صائــب بــه کار بــرده یــا می فرمایــد کــه:
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من آن رنگین نوا مرغم درین 
بستان سرا صائب

که چشم شبنم گل می پرد 
از انتظار من

ــگاری  ــخصیت ان ــالح ش ــع اصط ــبنم گل در واق ــم، ش  چش
جانــدار  واقــع،  در  دهــی  جــان  پنــداری  شــخصیت  یــا 
ــی  ــه یعن ــم ک ــرض کن ــوری ع ــروری، چط ــردن، جاندارپ ک
صفاتــی را کــه در بیــن زنــدگان اســت مــا بــه اشــیا بدهیــم.

آنچنــان کــه مکتــب آنینیســم و اینهــا در دورران گذشــته 
بــوده؟

موقع هــا  آن  منتهــی  بــوده  قدیــم  دوره هــای  در  بلــه 
بــرای پرســتش بــوده حــاال بــرای آفرینــش هنــری بــه 
کار مــی رود یــک تفــاوت بیــن اینهــا وجــود دارد یــا 
می گویــد کــه تــو کــه هرگــز ســخن اهــل ســخن نشــنیدی 
چــون ســخن ســاز و ســخن فهــم و ســخن دان شــده ای

 یارب از عرفان مرا پیمانه ای سرشار ده
چشم بینا جان آگاه و دل بیدار ده 

ــر  ــت نزدیکت ــی در بی ــبک عراق ــه س ــبکش ب ــاًل س ــن مث ای
 / بیخــودی کــرد ســاقی خداپرســتم  از جــام  می شــود. 
جــام بیخــودی، بیخــودی دو تشــبیه می کنــد بــه جــام، 
بــودم ز بت پرســتان تــا از خــودی برســتم، بت پرســتی 
اگــر معقــول باشــد بــرای کســی اســت کــه از پرســتش 
می گویــد: تجــرد  دربــاره  یــا  بــردارد  خــودش دســت 

 
با تجرد چون مسیح آزار سوزن می کشم 

می کشد سر از گریبان ز آن چه دامن می کشد

 یا در باب وحدت می گوید که:
مــی رود  راهــی  بــه  مــن  حــواس  مــوی  ســر  هــر   

وحدت وجود 
در شعر به 

ی   صورت هرن
بیان شده است
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ده  بــار  وحــدت  بــزم  در  را  ســیر  پریشــان  ایــن 

یعنــی اجــازه بــده کــه مــا در بــزم وحــدت شــرکت کنیــم کــه 
ــه  ــرود و ب ــه ای ن ــه راه جداگان ــن ب ــواس م ــوی ح ــر ق ــر س ه
ــر  ــازی می کنــد ب ــاًل تجلــی تیــغ ب همیــن ترتیــب ترکیبــات مث
ــانی  ــبک خراس ــعر س ــن در ش ــازی ای ــنگی، تیغ-ب ــر س ــر س ه
ــا. ــم م ــت ندیدی ــم اس ــی ک ــا خیل ــت ی ــا نیس ــی و اینه و عراق

 تجلی تیغ بازی می کند بر هر سر سنگی
به گرد طور تا کی در تمنای لقا گردی

ــر  ــی ب ــی کــه تجل ــا می گــردی در حال ــای لق ــه تمن ــا کــی ب ت
هــر ســر ســنگی هســت وقتــی بــه ســنگ می تابــد آتــش 
می آیــد  بیــرون  جرقــه  و  می آیــد  بیــرون  ســنگ  آن  از 
بــه  بــازی  تیــغ  می گویــد  می آیــد  بیــرون  شــعاعی  یــا 
همیــن ترتیــب شــعرهای تازه تــری و ترکیبــات تازه تــری 
شــما در دیــوان صاحــب می بینیــد و ســفر بــرای صائــب 
خیلــی مهــم اســت چــون شــش ســال ســفر کــرده اول در 
ــار کــه  ــه در درب ــه دهلــی رفت ــه بعــد ب ــل رفت افغانســتان در کاب

ــد کــه:                          ــان، خــودش می گوی ــد شــاه جه پادشــاهان هن

 از سفر کردن زائر نشود کار تمام 
 صائب از خویش چو مردان سفری باید کرد

 ســفر در درون خــود و ســفر در بیــرون از خود، ســفرهای مادی 
و ســفرهای درونــی کــه مثــاًل در اســفار مالصــدرای شــیرازی 
ســفر از خلــق بــه حــق و از حــق بــه حــق دو مرتبــه از حــق بــه 
خلــق و در خلــق بــا حــق ایــن چهــار ســفر در شــعر هــم تجلــی 
پیــدا کــرده اســفار اربعــه مالصــدرای شــیرازی از ســفر کــردن 
ــرده  ــم ک ــر ه ــفر زائ ــب س ــون صائ ــام چ ــود کار تم ــر نش زائ
ــب  ــام صائ ــود کار تم ــر نش ــردن زائ ــفر ک ــودش از س ــود خ ب
از خویــش چــو مــردان ســفری بایــد کــرد ببینیــد اگــر کســی 
ــدت  ــن وح ــد بی ــد می توان ــته باش ــت داش ــال و فرص ــاً ح واقع

وحدت وجود 
در فلسفه 
به صورت 
استداللی بیان 
شده است
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ــد  ــیرازی معتق ــدرای ش ــودی کــه مالص وج
بــوده فلســفه ای کــه در دوره صفــوی حاکــم 
ــعر  ــی در ش ــت نمونه های ــج هس ــت و رای هس
ــری  ــورت هن ــه ص ــعر ب ــه در ش ــد ک ــدا کن پی
بیــان شــده ولــی در فلســفه بــه صــورت منطقی 
و اســتداللی و نثــر در واقــع بیــان شــده اســت.

کــه  موضوعاتــی  از  یکــی  دکــر  جنــاب 
شــما در ایــن ســالها بســیار بــه آن توجــه 
داشــتید کــه بــاز بــر می گــردد بــه آن دغدغــه 
شــما در حیطــه زبــان تخصصــی توجــه بــه 
بــا  مرتبــط  مســائل  و  تطبیقــی  ادبیــات 
ق شناســی بــوده کــه ایــن را شــما طــی  رش
یــات گوناگون  مقــاالت متعــددی کــه در نرش
زمینــه  ایــن  در  کــه  کتابهایــی  و  نوشــتید 
یــن آنهــا  تألیــف کردیــد کــه از جملــه مهمر
می توانــم بــه ترجمــه کتــاب گســرۀ شــعر 
اشــاره  آمریــکا  و  انگلســتان  در  پارســی 
ایــن  در  یوهنــان  دی  جــان  نوشــته  کنــم 
انجــام  مفصلــی  تحقیقــات  شــما  زمینــه 
اینجــا  در  داشــتم  دوســت  مــن  دادیــد 
همــنی  پریامــون  شــما  دارد  امــکان  گــر  ا
در  مطالعاتــی  ق شناســی  رش مســئله 
ایرانــی  فرهنــگ  مــورد  در  غربیــان  واقــع 
ادبیــات  بخصــوص  ق زمــنی  مرش و 
شــما  تخصصــی  رشــته  کــه  فارســی 
ــد  ی بفرمایی ــر ــات مخت ــت توضیح هس
نقطــه  ایــن  امــروزه  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ضعــف هنچنــان کــه شــما اشــاره کردیــد 
و  زبــان  آموزشــی  ســاختار  اصــواًل  در 
دیــده  کشــورمان  در  فارســی  ادبیــات 
کــه چنــدان بهــا نمی دهنــد بــه  می شــود 
مطالعــات پژوهشــگران مختلــف غربــی 

ایــران و شــما بــه آن بســیار  نســبت بــه 
ایــن  در  کــه  دارم  توجــه داشــتید دوســت 
زمینــه بــرای آشــنایی بیشــر شــنوندگان 
بفرماییــد؟ توضیحاتــی  گرامــی 
روابــط ایــران و یونــان، رم، هنــد، مصــر از 
قدیم االیــام بســیار زیــاد بــوده ولــی مــا بــرای 
ــخ  ــاب تاری ــه در ب ــم ک ــی نداری ــه فرصت اینک
ــم از یــک  ــن ارتباطــات بحــث کنی مفصــل ای
ــان  ــا و آن زم ــم و آنج ــروع می کنی ــی ش جای
در واقــع زمانــی اســت کــه واســگودوگاما 
ــورد یــک دریاســاالر پرتغالــی در  یــک دریان
ســال ۱498 یعنــی دو ســال اگــر بــه آن اضافــه 
کنیــم یعنــی می-شــود ۱۵۰۰ میــالدی دماغــه 
امیدنیــک را دور زده از طریــق مدیترانــه و 
ــه هندوســتان  ــد و ب ــوس هن ــه اقیان بعــد آمــد ب
متــاع  و  کاال  بــار  اولیــن  بــرای  شــد  وارد 
ــا را  ــت ارزان و اینه ــه قیم ــد ب ــدی را خری هن
بــرد در ســرزمینهای اروپایــی و بــه قیمــت 
زیــاد فروخــت در واقــع طمــع تجــار اروپایــی 
کــه  کم کــم  او  از  بعــد  و  برانگیخــت  را 
ــرازیر  ــد س ــرزمین هن ــه س ــناختند ب ــد را ش هن
ــی  ــی، انگلیس ــوی، آلمان ــار فرانس ــدند تج ش
از ســرزمنیها و زبانهــای مختلــف در ســال 
۱6۰۰ یــک کمپانــی در هنــد تأســیس کردنــد 
ــاز  ــه در آغ ــرقی ک ــد ش ــی هن ــام کمپان ــه ن ب
بــه دســت فرانســویها بــود و بعــد در یــک 
ــه و  ــن فرانس ــه بی ــی ک ــیم بندی بین الملل تقس
انگلیــس و روس بــه وجــود آمــد انگلیســی ها 
ــرقی در  ــد ش ــی هن ــه در کمپان ــد ک ــرار ش ق
ــا  ــمت آفریق ــه س ــویها ب ــد و فرانس ــد بمانن هن
ــد در  ــم آمدن ــها ه ــد و روس ــره برون و الجزی
ــک  ــع ی ــی در واق ــران یعن ــمال ای ــمت ش قس
ــدرت  ــه ق ــان آن س ــن خودش ــیم بندی بی تقس
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ــر  ــد شــرقی در ظاه ــی هن ــد کمپان انجــام دادن
کمپانــی تجارتــی بــود امــا در واقــع یــک 
مقدمــه و تمهیــدی بــود بــرای فتــح هندوســتان 
کــه باالخــره در ســال ۱7۵7 انگلیســیها در 
آنجــا مســتقر شــدند و در ســال ۱8۵7 هــم 
ــی  ــن کمپان ــع ای ــد در واق ــح کردن ــد را فت هن
طراحــی  کــه  بــود  سیاســی  پایــگاه  یــک 
می کــرد فقــط بــرای فتــح هندوســتان و یــک 
تعــداد از افســران انگلســی مثــل ویلیــام جونــز 
ــد در  ــا آمدن ــت اینه ــروف اس ــی مع ــه خیل ک
ــی  ــات فارس ــی و ادبی ــان فارس ــتان زب هندوس
ــد  ــور بودن ــتان و مجب ــود در هندوس ــمی ب رس
کــه بــا زبــان و ادبیــات فارســی آشــنایی پیــدا 
کننــد تــا در محکمه هــا در دادگاه وقتــی کــه 
جنــگ می شــد بیــن قــوای انگلیســی و هنــدی 
هــم کشــت و کشــتار صــورت می گرفــت 
ــرای محاکمــه  ــه محاکمــه داشــتند ب ــاج ب احتی
ــان فارســی  ــا شــناخت مقتــول بایــد زب قاتــل ی
می دانســتند در نتیجــه افســران خودشــان را 
می فرســتادند در بصــره کــه یــک منطقــه 
تقریبــاً بی طرفــی بــود آنجــا فارســی بیاموزنــد 
دوبــاره برگردنــد بــه هندوســتان البتــه مــن 
ــی  ــران انگلیس ــه افس ــم ک ــرض کن ــن رو ع ای
ــان فارســی  ــا در هندوســتان زب ــوای بریتانی و ق
آرام،  آرام  کم کــم  کردنــد  تعطیــل  را 
ادبیــات را نتوانســتند تعطیــل کننــد ادبیــات 
پیــدا  ادامــه  مــدارس  در  و  خانواده هــا  در 
کــرد ولــی زبــان مکالمــه کم کــم تغییــر پیــدا 
کــرد بــه زبــان اردو و زبــان انگلیســی حتــی در 
ــی  ــان مذهب ــی را زب ــان عرب ــاًل زب ــتان مث پاکس
ــی و  ــان تاریخ ــی را زب ــان فارس ــد زب می دانن
زبــان فارســی بــه آن می گوینــد و زبــان اردو 
ــد و سانســکریت کــه  ــی می گوین ــان مل را زب

ــیاری از  ــه بس ــه ریش ــت ک ــتانی اس ــان باس زب
ــه هــر صــورت آثــار  زبانهــای هنــدی اســت ب
ــار،  ــعدی، عط ــظ، س ــی از حاف ــات فارس ادبی
جامــی بعــداً مولــوی بــه زبــان انگلیســی ترجمه 
شــد و کم کــم راه پیــدا کــرد در ســرزمینهای 
را  انگلســتان  انگلیس هــا،  چــون  اروپایــی 
ــد اصــاًل  ــی می گفتن کانینــت می دانســتند یعن
ــر  ــا را زی ــه اروپ ــتیم و هم ــا هس ــا م ــاره اروپ ق
نظــر خودشــان می دانســتند بنابرایــن اگــر 
اروپــا  در  می کــر  کاری  یــک  انگلســتان 
لنــدن  در  می شــد  الگــو  می شــد  نمونــه 
اگــر تشــریف بــرده بشــاید در هایدپــارک 
روی  روی  امپراطوربریتانیــا  عکــس  یــک 
ــر  مجســمه اش گذاشــتند بعــد یــک طبقــه زی
ســالطین  نخســت وزیران،  سیاســتمداران، 
ــا  ــی اینه ــتند یعن ــر را گذاش ــورهای دیگ کش
ــر  ــه س ــت ادوارد ب ــل حکوم ــع در ذی در واق
ــه  ــی کــه از انگســتان ب ــد بعــد مهاجران می برن
آمریــکا رفتنــد همیــن میــراث ادبیــات فارســی 
و شــعر فارســی و داستان ســرایی فــارس را از 
انگلیســی منتقــل کردنــد بــه آمریــکا در واقــع 
امریکــن انگلیــش چــون دو نــوع انگلیســی 
ــم  ــی داری ــی بریتانیای ــک انگلیس ــم ی ــا داری م
بریتیــش انگلیــش داریــم و یــک آمریکــن 
ــظ و  ــا در تلف ــن دو ت ــه ای ــم ک ــش داری انگلی
لغــات و در گرامــر یــک ســری تحوالتــی پیدا 
شــده در انگلیســی کــه بــه آمریــکا رفتنــد کــه 
ــد  ــش می گوی ــخ ادبیات ــراون در تاری ادوارد ب
همــان مشــکالتی کــه فارســی در هندوســتان 
ــی در  ــکالت را انگلیس ــن مش ــرد همی ــدا ک پی
ــه  ــدا کــرد انگلیســی انگلیســی البت ــکا پی آمری
ــتادان  ــی و اس ــزرگ انگلیس ــه االن ادوای ب ک
بــزرگ آن انگلیســی آمریکایــی را خیلــی 
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قبــول ندارنــد و بــه انگلیســی خودشــان بیشــتر معتقدنــد در هــر 
ــتان  ــا از هندوس ــق ترجمه ه ــی از طری ــات فارس ــورت ادبی ص
راه پیــدا کــرد بــه انگلســتان، از فرانســه همچنیــن مثــاًل انکتیــل 
دوپــون و سیلوســر دوساســی دو تــن از مستشــارانی هســتند کــه 
بــا زحمــات بســیار خودشــان را بــه هند رســاندند و توانســتند که 
در هنــد زبــان فارســی دری، زبــان عربــی حتــی زبــان اوســتایی، 
ــرون  ــل دوپ ــد و آن آنکتی ــاد بگیرن ــانی ی ــوی ساس ــان پهل زب
بــرای اولیــن بــار اوســتا را ترجمــه کــرد بــه زبــان فرانســه، یــک 
بــاب بــاز شــد در قــرن هجدهــم بــه نــام ادبیــات تطبیقــی یعنــی 
ارتبــاط ادبیاتهــای ســرزمینهای مختلــف بــا یکدیگــر کــه یکــی 
از ســردمداران آن ویکتورهوگــو بــود در فرانســه و یکــی مــادام 
ــمای  ــای ش ــت اروپ ــه س ــزی ب ــای مرک ــال از اروپ ــت ت دواس
ــای  ــات اروپ ــن ادبی ــه بی ــود ک ــد ب ــرد و معتق ــافرت می ک مس
شــمالی و ســایر قمســتهای اروپــا بایــد ارتبــاط ایجــاد شــود ایــن 
کنواســیون ایــن جابجایــی در واقــع در بیــن فرهنــگ و ادبیــات 
ــد  ــری می-ش ــورهای دیگ ــات کش ــدن ادبی ــارور ش ــب ب موج
اینکــه از داســتانهای خــود از اشــعار خــود در واقــع یــک نــوع 
ــک  ــترک و ی ــگ مش ــوع فرهن ــک ن ــترک ی ــات مش احساس
ــا ســبکهای  ــه ب ــترک البت ــای مش ــترک مضمونه ــوع ادب مش ن
بیــن ملتهــا و  ایــن موجــب رشــد می شــد در  متفــاوت و 
بین المللــی هــم کمــک می کــرد  بــه صلــح  غیرمســتقیم 
ــالح  ــه اصط ــی ب ــوع فمیلیارن ــک ن ــد ی ــاد می ش ــنایی ایج آش
فرنگــی هــا بــه وجــود می آمــد بیــن ادبیاتهــای مختلــف از قــرن 
هجدهــم آن یــک شــخصی بــود بــه نــام ویلمــن کــه معــروف 
ــار  ــن ب ــد او اولی ــات می گوین ــخ ادبی ــای تاری ــت در کتابه اس
ــات  ــن ادبی ــه بی ــرد ک ــرح ک ــر کالس مط ــه را در س ــن قضی ای
کشــورهای مختلــف بایســتی کــه ارتبــاط وجــود داشــته باشــد 
البتــه مــن ایــن نکتــه را خدمــت شــما عــرض کنــم کــه از قدیــم 
االیــام ادبیــات کشــورها بــا هــم ارتبــاط داشــته نــه اینکه نداشــته 
ــاًل  ــتان مث ــه داس ــد ک ــی را می بینی ــتانهای یونان ــما داس ــاًل ش مث
ــمیدوس  ــه ارش ــی ک ــزک چین ــتان کنی ــال، داس ــالمان و ابس س
ــل  ــوارش تعطی ــود و کار البرات ــی شــده ب ــزک چین عاشــق کنی
ــا آن  ــه ب ــد ک ــتور دادن ــان دس ــور یون ــداً امپراط ــود بع ــده ب ش
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کنیــزک زهــر خوراندنــد بیچــاره آرام آرام آن قیافــه اش 
زشــت شــد و ارشــمیدوس از او متنفــر شــد و رفتــار دو مرتبــه 
بــه البراتــوار مشــغول مطالعــات خــودش شــد ایــن گونــه 
ــاً  ــاه تقریب ــزک و پادش ــتان کنی ــوی در داس ــه مول ــتانها ک داس
یــک چنیــن چیــزی را بیــان می کنــد کــه کنیــزک بــه فرمــان 
آن حکیــم الهــی زهــر بــه آن خورانــده می شــود بــه اصطــالح 
آن زرگــری کــه کنیــزک عاشــق آن زرگــر بــود آن زرگــر از 
ــا و  ــر مضمونه ــع تأثی ــی رود و کشــته می-شــود در واق ــن م بی
ــود  ــتانهایی ب ــاًل داس ــد مث ــران و هن ــن ای ــای داســتان بی محتواه
ــه  ــا اینکــه محدث خیلــی معــروف اســت حتــی شــیخ صــدوق ب
در یکــی از آثــار خــودش بــه نظــر همــان کتــاب کمال الدیــن 
باشــد و تمــام نعمــای کمال-الدیــن و اکمــال نعمــه آنجــا تقریباً 
ــک  ــی و ی ــان عرب ــه زب ــود ب ــتان ب ــه داس ــل صفح ــدود چه ح
ــا آن  ــه ب ــد ک ــل می کن ــا نق ــن زکری ــام محمدب ــه ن ــخصی ب ش
محمدبــن زکریــای طبیــب فــرق می کنــد و بعــد ایــن داســتان 
را عالمــه مجلســی در کتــاب عین الحیــات بــه فارســی ترجمــه 
ــر  ــر اکب ــای دکت ــی آق ــی مفصل ــق خیل ــک تحقی ــد ی می کن
ایرانــی انجــام دادنــد دربــاره نقــل داســتانهای بــود بــه زبانهــای 
ــه چــاپ  ــه ب ــی کــه در دایره المعــارف اســالمی ایــن مقال ایران
ــت  ــته اس ــود داش ــاط وج ــل ارتب ــن اص ــت بنابرای ــیده اس رس
ــی  ــر منته ــرزمینهای دیگ ــان و س ــد یون ــران هن ــات ای ــن ادبی بی
ــل  ــود کــه قاب ــه نشــده ب ــود کالســیک مطالع ــزه نشــده ب تئوری
درس در کالس باشــد و قابــل تحقیــق باشــد از قــرن هجدهــم 
ــیاح  ــه س ــم فاطم ــالب خان ــل از انق ــود قب ــق می ش ــل تحقی قاب
یکــی از کســانی بــود کــه تحصیــل کــرده روســیه مســکو بــود 
کــه زبــان فارســی هــم خــوب نمی دانســت چــون از کودکــی 
ــود آمــد در  ــرادرزاده همــان ســیاح معــروف ب ــود ب در آنجــا ب
ایــران در دانشــگاه تهــران یــک دپارتمانــی تأســیس کــرد 
ــم ســیمین دانشــور شــاگرد  ــی و خان ــات تطبیق ــوان ادبی ــه عن ب
ــت  ــان گرف ــا ایش ــودش را ب ــری خ ــاله دکت ــود و رس ــان ب ایش
دربــاره زیبایی شناســی در ادبیــات فارســی کــه البتــه در میانــه 
رســاله خانــم ســیاح بــه بیمــاری مبتــال می شــود و جــوان 
ــور  ــیمین دانش ــم س ــاله را خانت ــه رس ــود و دنبال ــرگ می ش م
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ادامــه  فروزان فــر  بدیع الزمــان  اســتاد  بــا 
ــاند  ــرانجام می رس ــه س ــره ب ــد و باالخ می ده
کــه شــرخ مفصلــش را مــن در یــک مقالــه ای 
ــاپ  ــی چ ــار فرهنگ ــر و آث ــام مفاخ ــه انج ک
بزرگداشــت  برایــش  اخیــراً  کــرده همیــن 
گرفتنــد بــرای خانــم ســیمین دانشــور و یــک 
ــرای  ــاله دکت ــاره رس ــن درب ــل مم ــه مفص مقال
ــیاح  ــه س ــم فاطم ــا خان ــش ب ــان و ارتباط ایش
نوشــتم. آنجــا  در  فروزان فــر  اســتاد  بــا 

دکــر  شــادروان  خانــم  واقــع  در  یعنــی 
فاطمــه ســیاح موســس واقعــی ادبیــات 
تطبیقــی و حتــی نقــد ادبــی چــون نقــد ادبــی 
هــم در واقــع بــه صــورت جــدی دانشــگاهی 
ســیاح؟ دکــر  بــا  شــد  آغــاز  ایشــان  بــا 

یعنــی در واقــع ادبیــات تطبیقــی بــه نوعــی 
می شــود گفــت کــه نقــد ادبــی هــم بــه 
ــی باالخــره شــما بــرای  شــمار می آیــد یعن
اینکــه مصمونهــای مشــترک ادبیــات ایــران را 
بخواهیــد در کشــورهای دیگــر مطالعــه کنیــد 
ــی  ــد تطبیق ــوع نق ــک ن ــودش ی ــع خ در واق
یــک دپارتمــان  بعــداً  بــه شــمار می آیــد 
ــه  ــد ک ــیس ش ــد تأس ــکده دماون ــم در دانش ه
ــا  ــئول آنج ــق مس ــدی محق ــر مه ــای دکت آق
ــه علــت مســائل  ــد کــه بعــد از انقــالب ب بودن
ــه وجــود آمــد و ایــن گروههــا  سیاســی کــه ب
ــه در دانشــگاههای  تعطیــل شــدند و حــاال البت
مــا بــه صــورت گروههــای مســتقل مــن کمتــر 
گرایــش  صــورت  بــه  بیشــتر  دارم  ســراغ 
ــی  ــش تحصیل ــک گرای ــالح ی ــه اصط ــک ب ی
ــار  ــا آث ــجویان ب ــها دانش ــه در کالس ــت ک اس
مــی- آشــنا  تطبیقــی  ادبیــات  بــه  مربــوط 

ــودم  ــانی ب ــی از کس ــن یک ــود م ــوند و خ ش

ــن  ــالب ای ــد از انق ــار بع ــن ب ــرای اولی ــه ب ک
ــینما  ــکده س ــد در دانش ــگاه هن کار را در دانش
ــات  ــته ادبی ــرای رش ــم ب ــروع کردم ــر ش تئات
ــی  ــک و رشــته بازیگــری و کارگردان دراماتی
کــه ایــن قضیــه مطــرح شــد در ضمــن اینکــه 
ــروع  ــس را ش ــن تدری ــن ای ــال 74-7۵ م از س
ــتانهای  ــودا، داس ــتانهای ب ــاره داس ــردم درب ک
ــی بعــد در  ــدی و داســتانهای ایران ــی، هن یونان
ــورد  ــی برخ ــاب انگلیس ــن کت ــه ای ــه ب کتابخان
ــی  ــعر فارس ــات ش ــوان ادبی ــت عن ــردم تح ک
ــیار  ــاب بس ــدم کت ــکا دی ــتان و آمری در انگلس
مفیــدی باســت و در بیســت فصــل آقــای 
یوهانــان کــه خــودش دانشــجوی ادبیــات 
ــگاه  ــرای در دانش ــوده و دوره دکت ــی ب تطبیق
ــه  ــال ۱96۰ ب ــده در س ــا درس می خوان کلمبی
عنــوان رســاله دکتــری دفــاع کــرده ولــی ایــن 
ــان  ــی زب ــواده فارس ــک خان ــون در ی آدم چ
ــته  ــته در رش ــی می دانس ــات فارس ــوده ادبی ب
ــده  ــل ش ــم فارغ التحصی ــی ه ــات انگلیس ادبی
ــته  ــه می توانس ــوده ک ــانی ب ــا کس ــزء تنه و ج
ــتان  ــران را در انگلس ــات ای ــر ادبی ــوذ و تأثی نف
ــی محــض  ــاًل اســتاد آمریکای ــد مث مطــرح کن
شــاید راحتــی نباشــد کــه نشــانه های ادبیــات 
ایــران را در ادبیــات آمریکایــی نشــان دهــد و 
یــک اســتاد ایرانــی هــم بایــد اینقــدر انگلیســی 
بدانــد کــه بتوانــد بــه آثــار ادبیــات انگلیســی و 
آمریکایــی آشــنایی پیــدا کنــد و مشــابهت ها 
یعنــی  می گویــم  کــه  ســرقت  ســرقت،  و 
منظــورم اصطــالح ادبــی اســت البتــه، انتقــال، 
ــرداری و در  ــه، گرته ب ــی، ترجم ــرقت ادب س
واقــع تفکــر ادبــی جدیــدی کــه در انگلســتان 
ــروع  ــد ش ــه بع ــم ب ــرن هجده ــکا از ق و آمری
می شــود بخــش عمــده ای مربــوط بــه ترجمــه 
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ســتون ادبیــات ایــران اســت و یک نکتــه خیلی 
مهــم کــه مــن خدمــت شــما بایــد عــرض کنــم 
ــه از  ــی ک ــت در موقع ــه درس ــت ک ــن اس ای
زمــان فتحعلــی آخونــدزاده، زین العابدیــن 
مراغــه ای یــا طالبــوف تبریــزی، میرزاآقاخــان 
کرمانــی اینهــا ادبیاتــی بودنــد کــه بــه تجدیــد 
و روشــن فکــری معتقــد بودنــد و ادبیــات 
کالســیک ایــران را خیلــی قبــول نداشــتند تــا 
ــران  ــات ای ــه ادبی ــی ب دوره کســروی کــه َخیل
ــظ  ــعدی و حاف ــه س ــد ب ــراه می گفتن ــد و بی ب
و حافــظ را روســیاه معرفــی می کردنــد در 
ــی کــه اینجــا  ــات کهن ــن ادبی ــی کــه همی حال
مــورد انتقــاد واقــع شــده بــود ترجمــه می شــد 
بــه زبانهــای اروپایــی و بیشــترین تأثیــرات مفید 
و مثبــت و مؤثــر را در کشــورهای اروپایــی و 
ــه  ــود آورد ک ــه وج ــمالی ب ــکای ش در آمری
اگــر کســی بخواهــد تأثیــرات مثبــت ادبیــات 
ایــران را بــه ویــژه در انگلســتان و آمریــکا 
ــه  ــاب مراجع ــن کت ــه ای ــد ب ــد بای ــه کن مطالع
کنــد گســترۀ شــعر فارســی در انگلســتان و 
ــه  ــه مطالع ــد در فرانس ــر بخواه ــکا و اگ آمری
ــف  ــون تألی ــا آراگ ــعدی ت ــاب از س ــد کت کن
دکتــر جــواد حدیــدی اســتاد مرحوم دانشــمند 
ــوان  ــاره آلمــان فقــط دی دانشــگاه مشــهد درب
ــده  ــه ش ــی ترجم ــه فارس ــه ب ــت ک ــه هس گوت
و مــا می توانیــم کــه تأثیــر شــعر حافــظ را 
ــم و  ــه کنی ــم و مطالع ــه بخوانی ــوان گوت در دی
ــون  ــان ف ــظ در آلم ــن حاف ــن مترجم مهمتری
هامــر هســت، فــون هامــر پورگشــتال کــه 
حافــظ را بــه طــور کامــل ترجمــه کــرده 
ــه  ــتند ک ــب هس ــن ادی ــدود ده ت ــه ح ــه البت ک
بــه  کرده انــد  ترجمــه  را  حافــظ  دیــوان 
ــا  ــه م ــتانی ک ــال پاکس ــی اقب ــی ول ــان آلمان زب

ــم  ــا ه ــوری و بعضی ه ــال اله ــم اقب می گویی
ــال الهــوری  ــم اقب ــد بگویی خوششــان نمی آی
می گوینــد اقبــال متعلــق بــه عالــم اســالم 
اســت چــرا می گوینــد الهــوری حــاال بــه 
ــم  ــا می گویی ــه م ــور ک ــورت همانط ــر ص ه
مثــاًل می گوییــم کریــم کاشــانی، ســعدی 
ــال در  ــوری، اقب ــال اله ــم اقب ــیرازی، گفتی ش
ــده  ــاپ ش ــور چ ــه در اله ــودش ک ــوان خ دی
در دانشــکده خاورشناســی، آنجــا توضیــح 
ــه  ــک در منظوم ــبک رمانتی ــه س ــد ک می ده
اســرار خودیــه بــه نظــرم، دو تــا منظومــه دارد 
اســرار خــودی و رمــز بی خــودی و بــه گوتــه 
انتقــاد می کنــد کــه چــرا گفتــی دیــوان غربــی 
شــرقی در حالــی کــه دیــوان شــرقی اســت این 
بعــد می گویــد کــه  ایــراد را می گیــرد و 
ســال ۱8۱2 وقتــی کــه حافــظ بــه زبــان آلمانی 
ــود کــه  ــه طــور کامــل ترجمــه شــد ســالی ب ب
ــظ  ــعر حاف ــر ش ــت تأثی ــک تح ــب رمانتی مکت
در آلمــان رشــد و نــزوج پیــدا کــرد بنابرایــن 
تأثیــرات ادبیــات فارســی در غــرب بســیار 
ــه  ــت ترجم ــا نهض ــم ب ــد ه ــت و بع ــاد اس زی
کــه آن کتابــی کــه خدمــت شــما دادم کتــاب 
گســتره شــعر ادبیــات مــد در خــاور نزدیــک و 
خــاور میانــه یــک مقالــه در ایــن کتاب هســت 
ــان  ــه از زب ــی ک ــه، ترجمه های ــاره ترجم درب
غربــی بــه زبــان فارســی شــده منتهــی در ایــن 
ترجمه هایــی کــه از زبانهــای غربــی بــه زبــان 
ایــران شــده خیلیهــا بحــث می کننــد ولــی 
ــات ایــران  ــی کــه از ادبی ــاره ترجمه های درب
ــر بحــث  ــی شــده آن را کمت ــای غرب ــه زبانه ب
ــدم  ــی و ع ــان ندان ــکل زب ــد و آن مش می کنن
ــد در  ــا بای ــی اســت م ــای غرب ــه زبانه توجــه ب
ــن  ــرای آموخت ــددی ب ــز متع ــورمان مراک کش
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به وقت باریدن1
  ما نخل های سر بریده 

از های و هوی هیچ 
آبستن نمی شویم  

 ان گرده از هبار دلنشین تو ام رواست 
تا بشکفد  ترانه خارک به پنگ  ما

اگر که ابری نیست 
نگفته می دانم 

چقدر بامن هست 
دو چشم نمناکم
به وقت باریدن2

یه چند سال دیگه بزار بگذره
ببینی منو باز از آون پنجره 

من از کوچه باال نگاهت کنم 
لبات گر بگیره تنت یکسره

 ندونم چه جوری گذشت لحظه ها 
با دستات بگی بازم اینجا بیا  

ومن تا ته کوچه تون پشت سر 

 

حواسم به تو باشه و آون نگاه
 یه چند سال گذشت و شدم پیر پیر 

تو قاب دلت کردی عمری اسیر 
دارم رد میشم باز از آن کوچه تون 

تو این پیری گاهی سراغم بگیر
 یه حسی تو قلبم میگه یادمی
نرفته زیادت شب و همدمی

یه چند سال دیگه که باز بگذره
بیا سر بزن بر مزارم دمی

رد پا
چه کنم که نیستی ...

چه کنم که رفته ای و نمی یابم 
مثل پائیز رفته ای 

ومن در این سرد و تاریک و بی انتها 
در غارهای خیالم مانده ام 

فقط 
خیابان بی انتهایی 

با رد پای تو 
به جا مانده است ...

 می بینی لیال
 
| فرهاد ابراهمی پور
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 برای مادرم 
به راه ها گفته ام 

چادر شب را از تن پوش تاریکی تهی 
کنند 

به هفته ها سفارش کرده ام 
جمعه را به پاس شاخه هایت 

سایه کنند دلواپسی ام را 
به روزها ندا داده ام 

مواظب پرنده خوشبختی ام باشند 
و به دقیقه ها و ثانیه ها دل سپرده ام 

تا تو را در نفس هایم تکرار کنند 
می بینی لیال ؛ عشق پائیزی ام 

چگونه وامدار بوسه هایت شدم ؟

آغوش 
مردی می نوازد از والیت جنوبی 

زنی می رقصد از شرق آفتاب 
و ساقی بادام ندیده 

بادام و آب و انگور می آورد 

خوش به حال جام های پر از خاطره 
های این و آن 

آنطرف تر از پیاله ی خواب 
ماه می تابد 

وبه یاد موج ک تالطم دریا 
صرف هایش را میان پیرهن یوسف جا 

داده  است ..
تا من گریه می کنم 

موج ها آرام می شوند 
مرا بغل می کنند 

ازی عزیز دلم ؛ لیالی 
تو آنجا نبودی ؛ ولی من بغلت کردم

 افطار 
پرنده ها با آب و دانه روزه می گیرند 

و با پریدن به سوی زندگی افطار می کنند 
همیشه ی خدا 

صبح زود آواز می خوانند 
عیدی اشان از مهربانی آفتاب می گیرند 

نه گریه می کنند نه خنده ..
آن ها پرواز می کنند 

بلدند چگونه بی ما زندگی کنند .
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پائیرز در باران 
از گرمی دل ها هراسی نیست 

تابستان از نفس افتاده است 
دلش برای پائیز لک زده 

کمی باران 
و چند ابر سر در گریبان 

دل این سوخته را خنک می کند 
چه خوب بود 

بر سفره ی افطارمان باران ببارد

 سیب  
ای باغ سر بریده ای داغ دل کشیده 

عمری زمن گرفتی عمری به سر رسیده 
هر رفته ای برآمد غیر از تو که برفتی 

آنسوی ابر و خورشید تا کهکشان دویده 
این راه بی رسوم و این جاده ی پر از غم 
غمناک چون پرنده چون مرغ سر بریده 
از آمدن چه حاصل وقت غروب میالد 

وقتی که در دلت نیست با هر طلوع سپیده 
افتاده از دو چشمم سیلی که در سرم بود 
اشکم نشسته در خون از تلخی دو دیده 

در زاد روز گریه یاد تو می کنم باز
با خاطرات دیروز با قامتی خمیده 

من سرنوشت آدم تو سرگذشت حوا 
سیبی میانمان نیست عشق از سرم پریده 

رطب
برگ برگ نخل ها در هم تنید 
تا رطب ها از لب یاری چشید 

وقت چیدن خارهایت گل شدند  
فصل خرمایی چشمانت رسید 

برای دخترم 
وقتی که مژه میان اشک هاشور می زند 

یعنی که نازنین 
دلم برای دلت  شور می زند

زیبا ...
نان را 

آب را 
هوا را قسمت کردم 

اما زمان را 
برای دیدنت

 نتوانستم قسمت کنم

داشمت رد می شدم 
داشتم رد می شدم دیدم تو را با یک کسی 

کوچه را رد کردم و افتاده در دلواپسی 
فکر کردم در خیاالت و توهم مانده ام 
زین سبب می نالم و تنهای تنهایم بسی 

چند مالیدم دو چشمم؛ دست هایم خیس شد 
گریه میدانست دروغ از راستی هایم بسی 
این همه آدم کنارم لیک در فکرم تو بود 
با خودم تنها شدم در برزخ این بی کسی 

شب نشانم دادی و بردی به کوچ عاشقان 
گفتی این راه است و روزی بر مرادت می رسی 

سالهایم درگذشت  اما مرادم ناپدید 
دیر فهمیدم ندارم ارزش خاک و خسی

هی نوشتم از خودت یا از خودم ؛ از روزگار 
این مدادم ته کشید پس کی به دادم می رسی
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نگار
 بوسه باران بود در آن سایه سار 

در کنار نخل خرمایی پار 
تو به کال خارکم دادی نوید 

من رطب ها چیده بودم از نگار

فرهاد
بی ریشه تر از خاکم آواره این بیشه 

صد عشق به یغما رفت فرهادی از آن تیشه 
بن بست تر از کوچه دلگیرتر از باغم 

چون ماهی بی حوضم چون الله ی بی ریشه

کوچ چشمانت 
آشوب تو را دارم ؛ اراَمش هرجایی 

چشمان تو خاکم کرد از عشق به رسوایی 
در دیده فرو کردی صد خار به یک غمزه 

خون میخوردم این دل هر دم که تو می آیی 
از دره ی شوری ها کوچیده دو چشمانت 

از طائفه ی دلها  صد ایل تو ؛ قشقایی 
اسکندر مقدونی در پیش رخت مفلوک 

از جنگ که می آیی بر زخم که می پایی 
 آنقدر نبود تیمور در غارت ملک و جان 

در پای تو لنگیده ست تیمور ز هر پایی 
هر شب که رسد با خود نجوا کنم و گویم 

خورشید نمی خواهم وقتی که تو پیدایی 
پیدایی و ناپیدا افتاده در این قلبم 

افتاده به هر سویم رسوایم و شیدایی .

    هیچ
باید که معنی ات شوم 
تا به خیالم گذر کنی 

هیچت شدم دگر 
که به هیچم نظر کنی
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درباره شاعر:
Meena Alexander مینا الگزاندر

ــودان  ــد و س ــود. او در هن ــتان ب ــاد هندوس ــد ۱9۵۱ در اهلل آب ــق، متول ــس و محق شــاعر، رمان نوی
بــزرگ شــد، بــه دانشــگاه خارطوم رفــت و کارشناســی ادبیات انگلیســی گرفت، و بعــد از گرفتن 
دکترایــش از دانشــگاه ناتینگهــام انگلســتان، بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد. او تــا ســال 2۰۱8 کــه از 
ــود. ــا رفــت، در نیویــورک زندگــی می کــرد و اســتاد برجســته ای در دانشــگاه نیویــورک ب دنی

می تــوان  شــعرش  کتاب هــای  میــان  از  کــرد.  منتشــر  متعــددی  کتاب هــای  الگزانــدر 
بی ســواد  قلــب   ،)2۰۰4( خــام  ابریشــم   ،)2۰۱۳( دفن شــده  ســنگ های  بــا  تولــد  محــل 
بــرد.  نــام  را   )۱998( در  هــزار  بــا  خانــه ای  و  اوبن بــوک(،  پــن  جایــزه  برنــده   ،2۰۰2(
زبان هــای  بــه  و  می گیرنــد  تاثیــر  مختلــف  فرهنگ هــای  و  زبان هــا  از  کــه  شــعرهایش، 
تکــرار  را  صلح جویــی  و  ترومــا  مهاجــرت،  درون مایه هــای  شــده اند،  ترجمــه  مختلــف 
دیــد:  هــم  او  تحقیقــی  کتاب هــای  عنــوان  در  می تــوان  را  دغدغه هــا  ایــن  می کننــد. 
ــتعماری )۱996(. ــه پسااس ــاره تجرب ــی درب ــراس ورود: تامالت ــی )2۰۰9(، ه ــای دگرجای بوطیق

بــه نوشــته ســایت شــاعر، شــعرهای کتــاب آخــرش، محــل تولــد، در جاهــای مختلــف 
تجربــه ی  و  نیویــورک؛  و  دهلــی  و  اورشــلیم  تــا  گرفتــه  ونیــز  از  شــده اند،  ســروده 
نمایــش می گذارنــد، مســافری کــه خانــه اش هیچ جــا و  بــه  را  یــک مســافر  تکه تکــه ی 
همه جاســت. مناظــری کــه او تجســم می بخشــد، چــه قــدم زدن در یــک خیابــان باشــد و 
چــه خوانــدن شــعرهای باشــو در کوه هــای هیمالیــا، دیگربودگــی را منعکــس می کننــد. 
مــکان در شــعرهای او بــه یــک چندنــگاره )صفحــه ای کــه چنــد بــار روی آن نوشــته 
تبدیلمــی شــود، و الیه به الیــه خاطــره، خواســت و رویــا را در خــود می گیــرد. باشــند( 

مینا الگزاندر ششمین شاعر آسیایی-آمریکایی است که برای کارگاه ترجمه انتخاب 
کرده ام. امیدوارم سه شعری که از این شاعر می خوانید، به اندازه کافی نماینده ی خصوصیت 

چندفرهنگی و جهان وطنی آثارش باشند.

 هیچکس نمی داند 
نام من یعنی بندر
مینا الگزاندر  |مسعود غفوری
کارگاه ترجمه شعر 6
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Lychees

 Terrace deep as the sky.
 Stone bench where I sit and read,

I wandered by myself
 Into the heart of the mountains of Yoshino.

—In one hand a book, in the other, a bag made of newsprint
No weather-beaten bones here

Just lychees bought in the market
Thirty rupees per kilogram.

 Stalks mottled red tied up with string,
—Flesh the color of pigeon wings

 Sweet simmering.
Sunlight bruises air

Pine trees blacken.
Where shall I go?

 The Dhauladhar peaks
Are covered in snow.
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| سرخالوها
به عمق آسمان، یک ایوان.

نیمکت سنگی که بر آن می نشینم و می خوانم،

تنها پرسه می زدم
در دل کوه های یوشینو.

در یک دستم کتاب، و در دیگری پاکتی از کاغذ روزنامه–
اینجا خبری از استخوان های آفتاب زده نیست

فقط سرخالوهایی که از بازار خریده ام
هر کیلو سی روپیه.

ساقه های لکه لکه  قرمز بسته با ریسمان،
گوشت شان رنگ بال کبوتر-

جوشش آرام و شیرین.
آفتاب تن هوا را می ساید

درختان کاج به سیاهی می روند.
من کجا بروم؟

قله های داالدار
پوشیده از برف اند.

درباره ترجمه:
ــتم(  ــی داش ــان دسترس ــه بهش ــی ک ــاندر )چندتای ــر الکس ــاب آخ ــش اول کت ــعرهای بخ در ش
به هم آمیختگی تجربه ی ســه فرهنگ )شــرق دور، شــرق و غرب(، بیش از همه چیز خودنماییمی 
کنــد؛ چیــزی کــه در ایــن شــعر هــم می بینیــم. بنــد دوم، یعنی ســطرهایی که ایتالیک نوشــته شــده 
و از کتابــی کــه گوینــده در دســت دارد نقــل شــده اند، گفته هــای ماتســو باشــو شــاعر معــروف 
ژاپنــی دربــاره یکــی از هایکوهایــش هســتند. چنــد ســطر بعــد نیــز بــه یکــی دیگــر از کتاب هــای 
ــد  ــود. می توانی ــی ش ــاع دادهم ــاب زده  ارج ــتخوان های آفت ــفرنامه ی اس ــوان  س ــا عن ــو ب باش
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تصــور کنیــد کــه حــال و هــوای ایــن نوشــته ها چطورنــد. ایــن را هــم اضافــه کنــم که  یوشــینو  
اســم شــهری اســت در ژاپــن کــه بــه درختــان ســاکورا و شــکوفه های گیالســش معــروف اســت.
بــا همــان  فارســی  )کــه گاهــی در  عنــوان شــعر،  ســرخالوها   عیــن حــال، خــود  در 
اســم لیچــی خواندهمــی شــود(، بــه میــوه ای اطالقمــی شــود کــه اصالتــا بومــی جنــوب 
)آیــا  شــود  کاشــتمی  دنیــا  نقــاط  اکثــر  در  امــروزه  امــا  اســت،  هندوســتان  و  چیــن 
بــه  جابجایــی  ایــن  نیــز  پــول  روپیــه   واحــد  اســت؟(.  شــاعر  نظــر  مــد  دگرجایــی 
نامــی  هــم  ســفید(  رشــته کوه های  معنــی  )بــه  می دهــد.  داالدار   نشــان  را  هندوســتان 
اســت کــه بــه ادامــه کوه هــای هیماالیــا در شــمال کشــور هندوســتان اطالقمــی شــود.

می خوانــد،  کتــاب  در  را  اولــی  نیســت.  مــکان  دو  ایــن  از  هیچ کــدام  در  گوینــده  امــا 
و دومــی را در روزنامــه. او جایــی اســت کــه طبیعــت نــه مثــل شــعرهای ژاپنــی حــس 
رمانتیــک و اســتعالیی دارد )دل کوه هــا، تنهایــی(، و نــه مثــل دنیــای هندوســتانی، حــس 
ــه زوال  ــش روب ــی اســت کــه طبیعت ــول، ســاقه، گوشــت، ...(. او جای ــی )پ فیزیکــی و این-دنیای
و خشــن اســت: آفتــاب تــن هــوا را می خراشــد، و درختــان کاج بــه ســیاهی می رونــد. 
وقتــی بــا ایــن خوانــش به ســراغ ترجمه شــعر رفتــم، تغییــر حس و لحن هــا ســخت ترین بخش کار 
بودنــد. یــک شــاعر می توانددر کوتاه ترین ســطرها، چنــد حس و لحن را همزمــان منتقل کند؛ اما 
وای بــه حــال مترجــم شــعر! هر طــرف را کــه بگیرد، کلمــات از چند طــرف دیگر فــرار می کنند.

و در آخــر چنــد نکتــه ســریع: newsprint بــا روزنامــه کمــی فــرق دارد. ایــن واژه بــه 
ــود.  ــی ش ــود اطالقم ــی ش ــا چاپم ــر آنه ــت ب ــای ارزان قیم ــه روزنامه ه ــی ک ــای کاه کاغذه
ــه  ــت ک ــم هس ــک گل ه ــم ی ــد اس ــردم، هرچن ــه ک ــر ترجم ــال کبوت pigeon wings را ب
بومــی فلوریــدای آمریــکا و )بــه شــکلی ســمبولیک بــرای ایــن شــعر( در معــرض خطــر اســت. 
ایــن  بــه  شــعر  معنــای  کــه  حالــی  در  هســتند،  دوســطری  شــعر  بندهــای  چــرا  امــا 
احترامــش  بــه  هــم  مــن  و  اســت،  شــاعر  انتخــاب  ایــن  باالخــره  نمی دهــد؟  تــن  فــرم 
اســت. شــده  تکــرار  مســاله  ایــن  هــم  بعــدی  شــعر  دو  در  داشــتم.  نگــه  را  فــرم  ایــن 

Where Do You Come from?

I come from the nether regions
 
They serve me pomegranate seeds with morsels of flying fish
 
From time to time I wear a crown of blood streaked grass.

 
 
Mama beat me when I was a child for stealing honey from a honey pot

 
It swung from the rafters of the kitchen.
 
Why I stuffed my mouth with golden stuff, no one could tell.
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King Midas wore a skin that killed him.
 
My nails are patterned ebony, Doxil will do that
 
 They made a port under my collar bone with a plastic tube that runs into
a blood vessel
 
 
 
I set out with mama from Bombay harbor
 
— Our steamer was SS Jehangir, in honor of the World Conqueror
 
They say he knelt on the battle field to stroke the Beloved’s shadow
 
 
The waves were dark in Bombay harbor, Gandhi wrote in his Autobiogra-
phy
 
Writing too is an experiment with truth
 
No one knows my name in Arabic means port
 
 
On board white people would not come near us
 
Were they scared our brown skin would sully them?

 
Mama tried to teach me English in a sing song voice
 
 
So you can swim into your life she said
 
Wee child, my language tutor muttered ruler in hand, ready to strike
 
Just pronounce the words right:
 
 
Pluck, pluck             Suck, suck
 
 
Duck, duck          
                                           
 
Stuck, stuck                               



207دوماهنامه ادبی . شماره  ششم 1398

| از کجا می آیی؟
مینا الگزاندر

من از سرزمین های پایین دست می آیم
آنها با دانه های انار و لقمه های ماهی پرنده از من پذیرایی می کردند

گاه به گاه من تاجی از چمن آغشته به خون بر سر می گذارم

مامان وقتی بچه بودم به خاطر دزدین عسل از ظرف عسل کتکم زد
ظرف از تیرهای سقف آشپزخانه آویزان بود

چرا من دهانم را از چیزهای طالیی پر می کردم، کسی نمی دانست

شاه میداس پوستی داشت که به کشتنش داد.
ناخن های من طرح آبنوس گرفته اند، داکسیل این کار رامی کند

آنها از زیر استخوان کتفم یک لوله ی پالستیکی رد کردند تا به یک رگ خون وارد شود

با مامان از بندرگاه بمبئی راه افتادیم
کشتی بخار ما اس. اس. جهانگیر بود، به احترام آن فاتح جهان-

آنها می گویند او در میدان جنگ زانو زد تا سایه ی معشوق را نوازش کند.

گاندی در خودزندگی نامه اش نوشته: موج ها در بندرگاه بمبئی تاریک بودند
نوشتن هم تجربه کردن با حقیقت است.

هیچکس نمی داند نام من در زبان عربی یعنی بندر.

روی عرشه، مردم سفیدپوست نزدیک ما نمی شدند
آیا می ترسیدند که پوست قهوه ای ما آنها را آلوده کند؟

مامان سعی می کرد با نوایی آهنگین به من انگلیسی یاد بدهد

می گفت تا بتوانی درون زندگی ات شنا کنی
معلم زبانم خط کش در دست، آماده ی زدن، زیر لب می گفت کوچولو

کلمات را درست تلفظ کن:

مکیدن، مکیدن کندن، کندن   
سر دزدیدن، سر دزدیدن

گیر افتادن، گیر افتادن    
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درباره ترجمه:
مــن ایــن شــعر را یکــی از شــعرهای پــروزن الگزانــدر می دانــم، پــر از الیه هــای مختلــف معنایــی، 
ارجــاع بــه اســطوره ها، روایــت هوشــمندانه و درون مایه هــای عمیق حاکــی از درگیری بــا بیماری، 
ــرار  ــد. تک ــه می کنن ــده عرض ــه خوانن ــان را ب ــی، خودش ــدون خودنمای ــه ب ــان ک ــرت و زب مهاج
کلمــات، تصاویــر، و مفاهیــم ســاختار شــعر را شــکل می دهــد، و در عیــن حــال بــر بریدگی هــا نیز 
تاکیدمــی کنــد. یــک نکتــه ی مهــم را دربــاره ی فرم این شــعر هــم نباید نادیــده گرفت: ســطرهای 
ــد؛  ــا اینکــه مشــخصا در بندهــای سه ســطری ترتیــب داده شــده اند( از هــم جــدا افتاده ان شــعر )ب
یعنــی شــاعر تصمیــم گرفتــه بعــد از هــر ســطر، یــک ســطر خالــی بگــذارد، و بعــد از هــر بنــد، دو 
ســطر خالــی. ایــن فاصلــه در فــرم شــعر، در محتــوای شــعر هــم بــه زیبایــی منعکــس شــده اســت.
در خوانــش مــن )کــه امیــدوارم خیلــی منحــرف نباشــد( ایــن شــعر روایــت مهاجــرت 
ــه  ــد. البت ــی کن ــه مهاجرتم ــدی ناگفت ــه مقص ــی ب ــادرش از بمبئ ــا م ــه ب ــار ک ــه ای بیم ــت. بچ اس
مقصــد آنقدرهــا هــم نامعلــوم نیســت. خــود شــاعر در کودکــی بــه انگلســتان مهاجــرت 
مقصــد ســرزمین  اســت.  بــه همیــن خاطــر  هــم  بــه گانــدی  ارجــاع  احتمــاال  و  کــرده، 
باالدســت اســت، ســرزمین مــردم سفیدپوســت و انگلیســی زبان. حــاال ایــن کــودک بایــد 
دانه هــای انــار و ماهی هــای پرنــده را فقــط بــه یــاد آورد. حــاال او بایــد تلفــظ درســت 
باشــد. داشــته  بهتــری  زندگــی  جدیــدش  ســرزمین  در  بتوانــد  تــا  بیامــوزد،  را  کلمــات 
مجبــورم بحــث دربــاره ترجمــه را بــا همیــن چهــار کلمــه ی انتهــای شــعر شــروع کنــم. هــر کــدام 
از ایــن کلمــات معناهــای ارجاعــی زیــادی دارنــد، هــم بــه عنــوان فعــل، و هــم بــه عنــوان اســم. 
مثــال duck رامــی شــود بــه عنــوان فعــل، بــه ایــن کلمــات نیــز ترجمــه کــرد: غوطــه خــوردن، 
غوطــه ور ســاختن، ســر زیــر آب بــردن، جاخالــی دادن؛ و بــه عنــوان اســم، می تــوان ایــن معادل هــا 
را گذاشــت: غوطــه، غــوص، مرغابــی! کلمــات انگلیســی مشــخصا طــوری انتخــاب شــده اند کــه 
بی ریشــه بــودن، اســارت، و تــالش بــرای زنــده مانــدن را در ذهــن خواننــده برجســته کننــد، و در 
عیــن حــال ریتــم و صــدای یکســانی داشــته باشــند. در چنین مواردی اســت کــه زبــان در ترجمه ی 
شــعر بــه ناچــار الکنمــی شــود و خصوصیــت ترجمه ناپذیر بودن شــعر خــودش را به رخ می کشــد. 
امــا بــه هــر حــال بایــد راهــی پیــدا کــرد: مــن هــر چهــار کلمــه را بــه حالــت مصــدری و بــا تلفظــی 
ــح دادم.  ــرم کلمــات ترجی ــه صــدا و ف ــا را ب ــت معن ــی در نهای ــا مشــابه ترجمــه کــردم، ول تقریب
یکــی دیگــر از کلمات کلیدی و پرمعنای شــعر، کلمه ی port اســت.  بندرگاه  معادل ســاده ای 
بــرای ایــن کلمــه اســت، امــا وقتــی در زمینه ی بیمارســتان اســتفادهمی شــود )در ســطر نهــم( دیگر 
ایــن معــادل جوابگــو نیســت. راه حــل مــن؟ تغییــر ســاختار جملــه و اســتفاده از فعــل  رد کردند  
بــه ایــن منظــور کــه هــم بــه زمینــه ی پزشــکی ســطر توجه کــرده باشــم، و هــم به تکــرار ایــن کلمه 
در ســطرهای بعــد. بــه هــر حــال، مفهوم حمــل کردن و جابجا شــدن یکی از ســتون های ســاختاری 
شــعر اســت: وارد کــردن دارو بــه خــون، وارد شــدن زبــان بــه ذهن، جابجا شــدن آدم هــا در جهان.

و دو نکتــه ی دیگــر دربــاره ی ارجاعــات شــعر، کــه بــه درک بهتــرش کمکمی کند:  داکســیل  
ــه  ــق ب ــا تزری ــد ب ــه بای ــت ک ــرطان اس ــد س ــی داروی ض ــده، نوع ــعر آم ــتم ش ــطر هش ــه در س ک
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ــت. ــده اس ــعر آم ــم ش ــطر نه ــل در س ــن عم ــف ای ــود. توصی ــار ش ــدن بیم درون رگ وارد ب
ــه او  ــزوس ب ــرف دیونی ــه از ط ــت ک ــطوره ای اس ــاهان اس ــی از پادش ــز یک ــداس  نی ــاه می  ش
ــال  ــه ط ــرد ب ــس می ک ــش لم ــای بدن ــر ج ــا ه ــه ب ــه را ک ــر چ ــد: ه ــا ش ــی عط ــدرت عجیب ق
ــی  ــت حت ــر نمی توانس ــون او دیگ ــود، چ ــم ب ــنده ای ه ــدرِت کش ــن ق ــا ای ــد. ام ــل می ش تبدی
بخــورد و بیاشــامد، و مجبــور شــد نــزد دیونیــزوس بــرود و بخواهــد ایــن قــدرت را از او 
ــه  ــالف آنچ ــر خ ــت )ب ــخص نیس ــا مش ــطوره ها دقیق ــداس در اس ــاه می ــان کار ش ــرد. پای بگی
ــا شستشــوی بدنــش در  راوی شــعر می گویــد( چــون دیونیــزوس او را راهنماییمــی کنــد کــه ب
ــداس یــک داســتان دیگــر هــم دارد کــه  ــد. شــاه می ــل کن ــدرت را زای ــن ق ــه، ای یــک رودخان
ــدارد. ــعر ن ــن ش ــه ای ــی ب ــه ربط ــه البت ــد، ک ــوش االغ در می آی ــکل گ ــه ش ــش ب در آن گوش

Stone Oven

Kasr Avenue was where the birds lived,
In a mud silo millet seeds flourished
 
All winter long and through the dry season
Laila was in my soul, also Majnoon’s madness.
 
I was a girl growing up and you, crossing the
—Nile—yes a flat boat is all you had
 
Came in, trousers wet and flapping,
Sat down with your back to me.
 
Hunayn ibn Ishaq the great physician
Thought of the heart as the oven of the body
 
In the Grand Hotel the waiters wear
Cummerbunds, always maroon, over tunics, white
 
I asked for a lemonade with crushed ice
Majnoon lived with his goats in the desert north of here
 
On a mountain of sand, where the sky turns dark
The color of millet burnt in a stone oven
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| اجاق سنیگ
خیابان قصر جایی بود که پرنده ها زندگی می کردند

در انباری از ِگل، دانه های ارزش جوانه زدند

در تمام زمستان و در طول فصل خشک
لیال در جانم بود، و دیوانگی مجنون هم

من دختری در حال بلوغ بودم و تو
در حال گذر از نیل –آری، تنها چیزی که داشتی یک قایق بارکشی بود-

آمدی، پاچه شلوارت خیس و آویزان
پشت به من نشستی

ُحنَین ابن اسحاق، طبیب بزرگ،
قلب را اجاق بدن می دانست.

پیشخدمت ها در گراند هتل
شال کمر می بندند، همیشه خرمایی، روی ردای سفید

من لیموناد خواستم با یخ خردشده
مجنون با بزهایش در صحرایی در شمال اینجا زندگی می کرد

روی کوهی از شن، جایی که آسمان به تاریکی می رود
به رنگ ارزن وقتی در اجاق سنگی می سوزد.
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درباره ترجمه:
کلمــات،  تکــرار  بــا  الگزانــدر  دیگــر  شــعرهای  مثــل  هــم  شــعر  ایــن  ســاختار 
دیگــر  شــعر  دو  بــا  هــم  شــعر  مفاهیــم  اســت.  گرفتــه  شــکل  ارجاعــات  و  تصاویــر 
می کنــم. بســنده  کوتــاه  نکتــه  چنــد  ذکــر  بــه  پــس  دارنــد.  واضحــی  شــباهت های 
کــرد؛  ترجمــه  هــم  کســر   بــه  خیابــان  را   Kasr Avenue نــام  می شــد 
کــرد.  ترجمــه  بــزرگ   بــه  هتــل  را   Grand Hotel می شــد  کــه  همچنــان 
بیشــتر  را  خــودم  ترجمــه ی  کلمــه،  دو  ایــن  مــورد  در  فروتنــی،  کمــال  در 
آشــناترند. فارســی زبان  خواننــده  بــرای  دو  هــر  مــن،  تصــور  بــه  چــون  پســندیدم، 

در شــعر از یــک نــوع قایــق نــام بردهمــی شــود، flat boat، کــه در واقــع نوعــی قایق اســت که 
بــرای حمــل مســافر و بــار در مســافت های کوتــاه اســتفادهمی شــود. ترجمــه ی تحت اللفظــی نــام 
آن بــه گــواه فرهنــگ آریان پورمــی شــود  قایــق ته پهــن، قایــق ته تخــت . ولــی ایــن ترکیــب 
بــا  تــه  در بافــت شــعر خــوب نمی نشســت. بــه همیــن خاطــر، نــام توصیفــی آن را ترجیــح دادم.
ُحنَیْــن بــن اســحاق نیــز بــه گــواه ویکیپدیــا، از  بــزرگان مشــهور و تأثیرگــذار مســیحی 
ــل  ــود. تام ــالدی ب ــم می ــده نه ــی در س ــروف دوره عباس ــک مع ــمند و پزش ــطوری و دانش نس
ــده می گــذارم. ــه عهــده ی خوانن ــردن از ایــن دانشــمند در ایــن شــعر را ب ــام ب ــاره ی دلیــل ن درب
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در بندر چشمهای کبوِد تو
بارانهایی از نور، شنیدنی است

و خورشیدهای ستمگر ... و بادبانهایی
که کوچ به سوی مطلق را تصویر می کند

در بندِر چشمهای کبود تو
پنجره های دریایی گشوده ای است

و پرندگانی که در آفاق دور در پروازند
به جستجوی جزیره هایی که آفریده نشده

در بندر چشمهای کبود تو
برف، در تموز می بارد

و زورقهایی آکنده از فیروزه
که دریا را در خویش غرقه ساخته 

اما خود غرقه نگشته

در بندر چشمهای کبود تو
چونان طفلی بر صخره ها می دوم

بوی دریا را استشمام می کنم
و همچون گنجشکی بالغ باز می گردم

در بندر چشمهای تو
رؤیای دریا و دریاها را می بینم
و میلیونها ماه را صید می کنم
و رشته های مروارید و زنبق را

در بندر چشمهای کبود تو
سنگها، در شب، سخن می گویند

در دفتر چشمهای رازدار تو
کیست که هزاران ترانه نهفته است؟

ای کاش من ای کاش من 
دریانوردی بودم

یا کسی بود که زورقی به من می داد
تا هر شب

بادبان خویش را برافرازم
در بندر چشمهای کبود تو.

 نامه ای عاشقانه 
برای همرسم

عبدالوهاب البیایت
ترجمه به فاریس :  از کتاب شعر معاصر عرب
| محمدرضا شفیعی کدکین
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القصیَده البحرّیه
في مرفأ عینیِک األزرق
أمطاٌر من ضوٍء مسموع

و سموٌس دائخٌه .. و قلوع
ترسُم رحلتَها للُمطلق..

في مرفأ عینیِک األزرق
ُشبّاٌک بحرّي مفتوح

و طیوٌر في األبعاد تلوح
تبحُث عن ُجُزٍر لم تُخلَق..

في مرفأ عینیِک األزرق..
یتساقط ثلٌج فی تّموز

و مراکُب حبلی بالفیروز
أغرقِت البحَر و لم تغرق..

في مرفأ عینیِک األزرق
أرکُض کاطفل علی الَصخِر

أستنشُق رائحَۀ البحِر..
و أعوُد کعصفوٍر مُرَهق..

في مرفأ عینیِک األزرق..
أحلم بالبحر و باالبحار
و أصیُد مالییَن األقمار
و ُعقوَد اللؤلؤ والزنبق

في مرفأ عینیِک األزرق
تتکلُّم فی اللیل األحجار..
في دفتر عینیِک الُمغلق
َمن خبّأ  آالَف األشعار؟

لو أنّي .. لو أنّي .. بّحار
لو أحٌد یمنحني زورق..
أرسیُت قلوعي کلَّ مساء
 في مرفأ عینیِک األزرق..
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محمود دولت آبادی )۱۰ مرداد ۱۳۱9( نویسنده، نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس 
اهل ایران است.

اســت. دولت آبــادی  اثــر  مشــهورترین  کلیــدر  جلــدی(  )ده  بلنــِد  رمــان 
آثــار دولت آبادی به زبان های انگلیسی،فرانســوی،ایتالیایی، نروژی،ســوئدی،چینی،کردی 
عربی،هلندی،عبــری و آلمانــی ترجمــه شــده اند.محمود دولت آبــادی چندیــن نمایش نامه 
و فیلم نامــه را بــه نــگارش درآورده اســت. او همچنیــن ســابقه بازیگــری بــرای کارگردانان 
معتبــری چــون عباس جوانمــرد و بهرام بیضایــی و داریــوش مهرجویی در تئاتر و ســینما 
را دارد،]۱8[ اقتبــاس از آثــار دولت آبــادی ســاخت چنــد فیلــم را به همــراه داشته اســت.
رخ  خراســان  روســتاهای  در  دولت آبــادی  نوشــته های  اکثــر  فضــای 
می کشــد. تصویــر  بــه  را  ایــران  شــرق  روســتاییان  مشــقت  و  رنــج  و  می دهــد 

میخالســکی  یــان  ادبــی  جایــزه  برگزیــده   2۰۱۳ ســال  در  دولت آبــادی 
توســط  فرانســه  هنــر  و  ادب  شــوالیه  جایــزه   2۰۱4 ســال  شــد.در  ســوییس 
شــد. اهــدا  دولت آبــادی  محمــود  بــه  تهــران  در  فرانســه  دولــت  ســفیر 

دولت آبــادی در ۱۰ مــرداد ۱۳۱9 در روســتای دولت آبــاد ســبزوار متولــد شــد. 
ــالت  ــان تحصی ــس از پای ــت. او پ ــام داش ــول ن ــدرش عبدالرس ــه و پ ــادرش فاطم م
مقّدماتــی در روســتا بــه ســبزوار رفــت و بــه مشــاغل گوناگــون پرداخــت. ســپس بــه 
مشــهد رفــت و آنجــا بــا ســینما و نمایــش آشــنا شــد. ســال ۱۳۳8 به تهــران رفت و ســال 
بعــد در تئاتــر پــارس مشــغول کار شــد. از آغــاز دهــه چهــل در کالس هــای نمایــش 
ــز آغــاز کــرد. ــا شــرکت کــرد و بازیگــر نمایــش شــد و کم کــم نوشــتن را نی آناهیت

شعر     داستان    گپ
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یان   گفتگو با نورا ناجار
شاعر و داستان نویس قبریس 
| محمدحسیین باغسنگاین

اشاره: 
اجــداد نــورا ناجاریــان از پناهنــدگان ارمنــی بودنــد کــه در آغــاز قرن بیســتم بــه قبرس 
مهاجــرت کــرده انــد. تحصیــالت ابتدایــی اش در مدرســه ای ارمنــی در قبــرس بــوده 
اســت و بعــد از آن بــه مدرســه ای خصوصــی رفــت. نــورا فــارغ التحصیــل دانشــگاه 
منچســتر در رشــته زبــان هــای مــدرن و زبان شناســی اســت. بعدهــا به قبرس بازگشــت. 
خــودش مــی گوید:. مــن در لیماســول زندگــی مــی کــردم و حــاال ســاکن نیکوزیــا 
هســتم و مــی کوشــم شــعر و زندگیــم انعکاســی از هویــت قومــی و فرهنگــی کشــورم 
ــم. : ــا هــم مــی خوانی ــم کــه ب ــرار کردی ــا ایشــان گفتگویــی اختصاصــی برق باشــد. ب

چقدر طول می کشد تا داستان ها و یا اشعار یک مجموعه کامل شود و به صورت کتاب 
منترش شود؟ 

نورا نجاریان: برای من سه تا چهار سال. گاهی کم گاهی زیاد.

ایــن صــورت  بــه  بایــد  کــه  کنیــد  ایــن موضــوع هــم فکــر مــی  بــه  آنهــا  در موقــع نوشــنت  آیــا 
کنیــد؟  منترششــان 

ــی  ــک شــاعر اســت. بیشــتر خــودم را شــاعر م ــن، شــروع کار ی ــه ... شــروع کار م ــدا، ن در ابت
دانــم تــا داســتان نویس.مــن هنــوز شــعر مــی خوانــم و بــه وقــت داســتان نویســی هــم شــاید مــی 
کوشــم شــاعر باشــم بیشــتر. یــک شــاعر معمــوال کمتــر بــه فکــر عواقــب نوشــتن اســت. مــا کاری 
ــه تدریــج،  ــاه ب ــه انتشــار نداریــم بیشــتر اصــل نوشــتن مهــم اســت. نوشــتن داســتان هــای کوت ب
تبدیــل بــه یــک عــادت شــد و بعدهــا کــه بســیاری از داســتان هــای مــن در مجــالت مختلــف 
منتشــر شــد و در مســابقات مــورد تمجیــد قــرار گرفــت. حــاال بعــد از ایــن همــه ســال بــا خــودم 
مــی گویــم چــرا کــه نــه؟ داســتان هــم گوشــه ای دیگــر از عالــم نوشــتن اســت کــه اهمیــت دارد 
ــرای مــن  ــرای نوشــتن داســتان وقــت بیشــتری گذاشــت. کاری کــه ب و فکــر مــی کنــم: بایــد ب

رضایــت بخــش اســت .
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ــن  ــرای ای ــد ب ی داری ــر ــل به ــما دلی ــه ش ــا ن ــتند؟ ی ــر هس ــری گذارت ــون تاث ــاه؟ چ ــتان کوت ــرا داس چ
ــی؟  ــه ادب گون

ــه نوشــتم  ــی ب ــل تمایل ــن دلی ــه همی ــرم، ب ــی ب ــذت م ــاه ل ــا کوت ــای واقع ــه ه ــن از نوشــتن نام م
داســتان بلنــد و حتــی رمــان نــدارم. حســم ایــن بــود ایــن گونــه هــا بــه درد مــن و حــرف هــای 
ــاه نویســی هاســت  ــن کوت ــودن خــودش بخشــی از همی ــن نمــی خــورد. شــاعر ب ــورد نظــر م م
ــه نظــرم کلمــات بیشــمار و زیــاد  وقتــی شــعر مــی نویســیم، عمــال کوتــاه نویســی مــی کنیــم. ب
ــا  ــدارد ت ــه ن ــزار کلم ــش از ه ــه بی ــازی ب ــاه نی ــتان کوت ــر ضــروری هســتند. داس و تهاجمــی غی
ــات  ــخ ادبی ــب داســتان هــای مهــم و تاثیرگــذار تاری ــدگار باشــد. اغل ــر گــذار و مان بجــا و تاثی
ــوان گفــت  ــده اســت .مــی ت ــه نتیجــه رســیده و بارآم ــر ب ــم در کلمــات کمت را کــه مــی خوانی
داســتان کوتــاه بســیار موثرتــر اســت. نظــم داســتان هــا و هارمونــی یــک مجموعــه یکــی از اصلی 
تریــن دغدغــه هــای مــن بــوده کــه بیشــتر ایــن مســال فکــرم را درگیــر مــی کنــد. بیشــتر داســتان 
هــا مــی تواننــد از نظــر تئــوری دســته بنــدی شــوند، هرچنــد مــن قصــد نداشــتم داســتان هــای 
 Ledra Street( مربــوط بــه موضوعــات مشــابه را بنویســم بــه عنــوان مثــال مجموعــه داســتان
Armida(, 2۰۰6(( ایــن مجموعــه بــا تعــدادی از داســتان هــای موجــود در قبــرس شــروع مــی 
شــود، امــا بــه مــکان هــای نامشــخص و تــم هــای جهانــی ختــم شــده و بــه نظــرم مجموعــه بایــد 
همانجــا در آخریــن داشــتان بــه پایــان می رســید. یعنــی در همــان پایان داســتان  ده شــب در فیلم  

.
کلمه داستان   برای شما چه مفهومی دارد؟

کــه  قدرتــی  دارم.  دوســت  را  قدرتــش  هــم  مــن  و  اســت  قدرتمنــد  جادویــی  داســتان 
ــد و  ــد ... بخندان ــط بده ــا رب ــا دنی ــما را ب ــد ش ــی توان ــد م ــی ای ــم م ــه در قل ــه ای ک ــد کلم چن
ــی  ــی و ب ــه یادمادن ــر ب ــد تاثی ــی توان ــی م ــه خوب ــاه ب ــتان کوت ــک داس ــدازد. ی ــه بیان ــه گری ب
ــده  ــه خوان ــی ک ــای کوتاه ــتان ه ــن داس ــی از بهتری ــذارد. بعض ــده اش بگ ــر خوانن ــدی ب مانن
ام بــه قلــم تاثیرگذار جنــت فریــم   بــوده و بــاور دارم کــه در داســتان هــای مالیخولیایــی 
دارد. وامــی  تحــرک  بــه  را  خواننــده  مــن  کــه  هســت  جادویــی  و  قــدرت  چنیــن  او 
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آیا هنگام نوشنت داستان، خواننده   ای هم دارید؟

ــه. خواننــدگان و مخاطبــان مــن اغلــب غریبــه هایــی هســتند از کشــورهای مختلــف  راســتش ن
کــه از طریــق نوشــته هــای مــن بــه ســمتم مــی آینــد.  فقــط امیــدوارم مــرا دوســت داشــته باشــند!
ــا موقعیــت سیاســی و   اغلــب فکــر مــی کنــم چــه طــور مــی تــوان کاری کــرد کــه داســتانی ب
ــب باشــد.  ــده غیرقبرســی جال ــک خوانن ــرای ی ــد ب ــن کشــور بتوان ــی ای ــرس و بوم فرهنگــی قب
ــرف  ــم را ص ــر جوانی ــتر عم ــخصه بیش ــه ش ــه ب ــرا ک ــت چ ــوار اس ــوع دش ــن موض ــح ای توضی
ــال دو  ــه عم ــرس ک ــوب قب ــمال و جن ــن ش ــم همی ــای دوری نروی ــرده ام. ج ــوال ک ــن س همی
ــار  ــن ب ــرای اولی ــال 2۰۰۳ ب ــش.  در س ــگفتی های ــا و ش ــی ه ــا زیبای ــتند ب ــه هس ــور جداگان کش
ــرای اولیــن  ــود امــا مــن ب ــه نوعــی هــم وطــن مــن ب در عمــرم یــک قبرســی تــرک دیــدم. او ب
ــه  ــد ک ــود دارن ــراه خ ــی هم ــت های ــوب واقعی ــمال جن ــن ش ــردم. ای ــی ک ــات م ــا او مالق ــار ب ب
ــک  ــن ی ــوید. ای ــه نش ــی متوج ــک غیرقبرس ــوان ی ــه عن ــما ب ــه ش ــی ک ــه کس ــت ب ــن اس ممک
ــم رســید. ــه ذهن ــع نوشــتن داســتان )Ledra Street ( ب ــی اســت کــه موق ــر منطق حــس غی

ــعر در  ــک ش ــی در ی ــت زندگ ــرد و دهش ــک م ــی ی ــی و تصادف ــی معن ــرگ ب ــتانی از م  داس
ــی  ــن اتفاق ــن همی ــتتید. ای ــش نیس ــه ای بی ــا غریب ــت ام ــن شماس ــه وط ــی ک ــرس. جای ــمال قب ش
اســت کــه در شــعرهای مــن هــم مــی افتــد.  مایلــم بــه خواننــدگان خــودم بگویــم کــه شــعر و 
داســتان هــای مــن همــه واقعیــت هــا را نمــی گوینــد. بــه نظــر مــی رســد بســیاری از مخاطبــان 
ــد کــه در آغــاز نوشــتن ســعی  ــد مــی دانن ــده ان ــرا خوان ــا شــعرهای م مــن کــه داســتان هــا و ی
ــم. ایــن موضــوع  ــی معرفــی کن ــه خوب مــی کنــم شــخصیت اصلــی داســتان و شــعر خــودم را ب
خــود بــرای مــن مهــم اســت کــه خواننــده مــن بدانــد بــا چــه کســی طــرف اســت تــا بعــد از آن 
بتــوان بــه راحتــی اســراری را بــا او در میــان گــذارد. آنجاســت کــه مــن بیشــتر بــه عنــوان نــورا 
ناجاریــان مــی نویســم تــا یــک شــاعر و یــا نویســنده . واقعیــت ایــن اســت کــه یــک نویســنده 
ــوان نویســنده و شــاعر در  ــه عن ــذ ب ــر روی کاغ ــر بگــذارد چــه ب ــران تاثی ــر دیگ ــد ب ــد بتوان بای
یــک موقعیــت تخیلــی و چــه در زندگــی واقعــی. ایــن یکــی از رویدادهــای لــذت بخــش تــر 
در اصــل نوشــتن اســت. ایــن کــه  شــما بتوانیــد هــر چــه کــه مــی خواهیــد انجــام دهیــد، هرچــه 
ــد  ــد. هیــچ کــس نمــی توان ــا شــود و هــر کــه را کــه بخواهیــد دریابی ــد، مهی کــه دوســت داری
ــی در داســتانی  ــی جای ــی، نویســنده آمریکای ــس پال ــد. همانطــور کــه گری ــف کن شــما را متوق
ــا هــر کلمــه اش واقعیــت اســت. ــداده اســت  ام ــات رخ ن ــن اتفاق ــچ کــدام از ای ــود هی ــه ب گفت

https://en.wikipedia.org/wiki/Nora_Nadjarian

دو شعر از نورا ناجاریان 
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بازگردان| فریبا مقدم

کارت پستالی از کرینه: *
خیابانهای کرینه را تا لنگرگاه پیمودم.

ماهی و غذای ترکی خوردم
دستبندی برای دوری از چشم بد خریدم
به زبان ترکی حرف زدم و دوغ نوشیدم 

به سی سال پیش سفر کردم.
سی سال از زمان را دور ریختم

اما چرا سبک نمی شوم؟
چرا جوانی دوباره به سراغم نمی آید. 

چرا آرزو نمی کنم که اینجا نبودم

*کرینه: شهری در بخش اشغالی قبرس

پرواز با شاگال *
پرواز می کنیم

در سکوت
بی همراهی ابری

شنا می کنیم
دست و پاهایمان

روی بامها، مزارع و چراغهای خیابان

بر فراز و روی آسمان سر می خوریم 
نفسهامان را به دنبال می کشیم به دور برگها

و صدای ضعیفشان مثل نت های کمانچه است.
آه! 

چگونه بی شکست یا لغزش 
روی بامی سبز، بی کبودی و نرم 

فرود می آییم 
هیج کس نمی پرسد

اما همه در شگفت اند 
همگی به بوم آسمان نگاه می کنند

و چشم در هم می کشند
تمام روز و تمام شب آه می کشند.

این رویایی است که فقط من و تو می بینیم
نه هیچ کس دیگر 

هیچ کس 

*مارک شاگال نقاش برجسته فرانسوی
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 شعر سپید، شعر امروز
 
| به انتخاب حمیدرضا اکبری شروه

|زهرا حدادی
به خودت چنگ زدم

که دلم فریاد هایش، برده هوش و بی 
قرارم

به که گویم
دوره را فرهادهایش

کوه نه، شیرینی فروش و
دگر الباقی قصه نگویم

به چه آسودمگر این جان، جز تو جانم 
به چه جرم

که ب گوشه چشم تو بست، این نگاهم

هر شبم را به شب شعر می نوازی، می 
سرایم

همه را که هیچ انگار، کلبه ای چون
با حضورت به خودم حصار کردم

کوله بار راز انگار، جای شالق روی 
دوشم

ضعف من ببخش و درمان
که ز سرمای زمانه، به تنم حریر دارم

آنچه را بر لب دعا بود 
به همان درد، آزمونم

گله هم نزد تو العفو، می دونم اجازه 
دارم

امروزا بس که خیانت، حراج گران دارد
بشنواز بغض گلویم، محرمی جز تو 

ندارم

گرچه خستم از زمانه، اما هرگز نبریدم
زخم سنگین دلم را، مرهمی ساز ای 

طبیبم!

|نادر ابراهمییان
سال ها ست

قطاری در سرم ایستاده است
و در دلم 

ازدحام ایستگاهی بین راهی است
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با مسافرانی خسته و غمگین
کجای مسیر زندگی ام پیاده شدی؟

که هیچ قطاری دیگر
هیچ کس را 

به هیچ کجای هیچ قصه ای نمی رساند!

|شهره رنج ور
رفتن

همان آمدن بود
توتنها

بایدجایتراعوض می کردی
صورتت را با لبخند

جامی کردی
کمی دوستت دارم را

درآرواره هایت
وآغوشی

که انتظار بکشد
تازندگی ساده لوحانه
درهر چیزی رخ بدهد

مثال درآخرین بوسه ای که نبود
آخرین چای دونفره

سالمی که می توانست
عمربیشتری داشته باشد

مقصدهمیشه برای کسی نیست
که چمدان رابرداشته

ودستهایش را
برای خداحافظی 

آویزان کرده!

|زهره چورلی
کاش یک گله اسب بودیم

سریع و ساکت و بی پروا
تمام روز را می دویدیم

و زمین زیر سم هایمان نفس می زد

خورشید که راهی خانه اش می شد
و گله خسته به خواب می رفت

ما یکدیگر را مالقات می کردیم
تو از یال های بلندم می گفتی

من از سیاهی شب ها
که پر رنگ تر می شود

از گرد و خاکی می گفتی
که امروز در چشمت فرو رفت

من از باران
که هروقت بخواهم آرام می بارد

فکر می کنم باید سال ها مقابلت بایستم
و بارها توی صورتت فوت کنم

تا واضح تر ببینمت
امروز نقاشی ات کردم

شبیه اسب نبودی
شبیه پرنده هم نبودی

شبیه هیچ چیز دیگر هم نمی توانی باشی
تو خود منی!

|فرشته شفقت
باران ادامه ي شعرهاي من است 

و ابر 
من دیگر من 

فرشته اي که بي پروا مي بارد 
باران 

ادامه ي تسلسل شاعرانه ي من است 
بر فلسفه ي پوچ نداشتنت  

حضور شاعرانه ي من است در آسمان 
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دوست داشتنهایم 
هوا که ابري مي شود 

کافیست از خانه بیرون بیایي 
دستهایت را باز کني 

تا ذرات  دیگري از ماه مقصود
تو را سیراب کند 

 حاال خیس مي شوي 
خیس واژه هاي ممنوعه 

و گونه هایت بوسه باران مي شود 
از بارش رگباري شعرهایي که عطر مرا 

مي دهند 
باران ادامه ي من است 

ادامه ي شعرهایي که چاپ نشده اند!
 

|فاطمه بهزادی
قناعتمی کند آیینه دیدن را

وقتی تنگ دستی آب 
نعشگی تبخیر را 

در شوکت آه می رقصاند 
تاخالصه شود رویای شبانه اش 

در آغوش اشک ها  
تا در  اسارت غمزهِ دریا 

در ساحل مژگانی اش 
خمار می شود بخت تبسم هایم! 

|آذردخت ضیایی
اسبی است 

وحشی 
در نگاه تو پیدا و

در چشمهای من می دود 
چشمی از دشت بریده

و رنگ پریده 
خیره به اسبهایقهوه ای

به دنبال خیابانی 
به نام تو 

که نیستی 
که نمیشناسمت
اما شک ندارم

چشمهایت هرگز 
اسب وحشی نداشته 

پیش از آنکه به من نگاه کرده باشی!

|مهدیه رشیدی
مادر با برگ های پاییزی 

 برایم دامن می دوخت 
 گفتم: پاییز نمی پوشم.   

 بعد چمدانم را بستم 
 تا از قاره ای دور 

 بهار بیاورم
هر چه بال می زدم 

هر فصل که می  آمد 
 هر فصل که می رفت 

 فصل بعد پاییز بود
مادرم پای چرخ خیاطی 

 کنار پنجره به برف خیره شده بود 
 و برف روی سرش را سوزن می زد 

 بال کرختم را به سویش بردم 
 گفتم: دیدی؟ گفته بودم پاییز 

نمی پوشم!   
قیچی را برداشت 

 زمستان را از بالم جدا کرد
بهار از راه رسیده بود

روی پاهای مادرم خوابیده بودم 
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 پرستوها آواز می خواندند 
 پاییز می آمد 

و دامنم را رها نمی کرد!

|رجب افشنگ
گردن زدن که کاری ندارد

مثل مرغی 
که سرش را می بُّری و

پوستش را می َکنی 
آویزانش می کنی 

بر چنگک عمودِی سالّخ خانه

کاری ندارد گردن زدن 
تفنگی که به دستت می دهند و

می گویند 
شلیک کن

شلیک کن به سیبل مقابل 
به مردی که روزی 

در کنار تو می جنگید
زیر یک پرچم مقدس !

|راحیل پویان واال
1

از گلویم پایین نمیرود
 بغضی که به گردنم انداخته ای

به زنجیر  کشیده است
بال و پرم  را!

 
2

پر از اشک می شود

خانه باغ شعرهایم
از  کیلومترها انطرفتر

پشت واژه نبودنت!

3
دل بسته ام

به تیک  های عصبی 
چشمم که می پرد

انتظار امدنت را میکشم! 

|حسیز دیمل کتولی
در همه ی گفته های تو باران بود

در شنیده های من سنگ
من به عصیان کلمه پی برده بودم

به منطق باروري انگور
آفتاب از آسمان می چیدم

زمین بارور نشد
جز انگور که طعم گریه داشت

نمی توانستم ثابت کنم 
که هراس در همه ی آدمیان هست

پلک هایم که رو به سنگینی می رفت
کوزه کوزه شراب از من می ریخت!

|عباس گلستاین
1

خودم را کسی نکشت 
                                      جز خودم

که بر جنازه اش 
                                        بهمن دود 

می کند
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2
از زبان پزشک می ترسم

                                    شبکه ای از 
خبرهای ناگوار

از زبان کالنتری
                           پوشه ای از اتهام 

                           با غلط های امالیی
از نگاه بررس

که چشم در چشم
                             چشم از شعرت 

می کند
از خط کشی های عبور

                                   که چراغ 
قرمزش راهنماست

و کلمه ای
بی آن که پرنده  باشد

                    پرواز رسم می کند
می ترسم از خودم: 

                              نکند از دهان شعر
                             واژه ای بپرد

که پنج اش 
                با پرنده ُو پرواز مشترک 

باشد!

|جعفر رود سرایب
ما برای مرگ آماده نبودیم اما

زندگی دست هایمان را
بسته بود

وقتی هم که مردیم
چشم های ما نمی شکفت

پاهای ما نمی دوید
لبهای مان هوای لبخند داشت

این منم انسان
با حاشیه های مبهمی از جنون

و رقصی بلند
در خاطره ی کوهی عمیق

که روزی روزگاری
دره هایش را

فتح خواهم کرد
ما برای زندگی آماده ایم اما

مرگ دست های مان را
برای آغوشی جاودان

بازکرده است!

|ایوب بادوام
افسوس امواج دریا می برد سوی آب 

های دور مرا
تو را می دیدم کنار ساحل با باران اشک 

هایت نگاهم می کردی 
ضربات امواج که حمله ور می شد مرا 

می کوبید احساس نمی کردم 
من خیره چشمانت بودم

چشمانی که مرا می خواند
انگار این باران اشکان تو که غرقم می 

کرد
حسرت به دلم لحظه ای چشمان سیل 

زده ات را در آن شب طوفانی بینم
دریغا سر به سر موج بود و گرداب

امواج مرا سوی گرداب ها می کشید 
در آن حین با صدایی گرفته فریاد زدم

باز خواهم گشت
تو نیز فریاد زدی

صد افسوس و دریغ 
صدای غرش امواج و کشش گرداب ها 

امان نداد بفهمم چی می گویی!
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1
زیبایی

در شرِم لبخنِد تو بود اولین بار
بعدها در صدای من

نام کوچکت را که می خواندم!

2
حاشیه نمی رویم

متن این دریا
زادگاه نهنگ است

این را، یکی
به مارماهی ها برساند!

3
بگو تمام سربازی ام را

سینه خیز بروم، می توانم
تا خوِد صبح

دوش فنگ بایستم همین جا؛ می توانم
اصاًل تمام عمر می توانم
سرویس بچه هایت باشم

جریمه ام کن!
آقای فرمانده!

اما مشِق کشتن نمی توانم
دوِر پادگان را برایت 

کالغ پَر بروم؟

|بهرام مژدیه
1

لطفا
از بین سنگ ها 

سنگین ترینش را 
روی سینه ام بگذار

تا کسی سنگم را به سینه نزند!

2
می توانی بروی

با اولین نگاه
راه خانه را گم کنی

یا در ایستگاه دوم
از بین شانه ها ، شانه ای را زیر سر 

بگذاری
حواست پیش من نباشد

من سالهاست در کنار تو
خودم را بخواب زده ام!

|بهروز قاسمی
زندگی

قصیده بلند آرزوهایی است 
به رنگ آسمان

ترجیع بند باران است 
در لهجه ترانه های زیتون

زندگی
تصویر نیلوفرهای عاشق است

در قاب چشمان مسافران عاشق
که از دیدن باران

جغرافیای خوشبختی را
جستجو می کنند در شبنم دستهایشان

رّد پای خورشید است
که پدیدار می شود

 از میان پاییز زخمی
زندگی

 طعم چند شاخه نبات 
بوی شکوفه های نارنج  

رقص محبوب شقایقهاست!
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|مهدیه چرمچیان لنگرودی
1

نمی خواهم
این بهار را

نمی خواهم بهاری را
که سپری شود

در تنهایی و بی تو بودن

بهاری را می خواهم
در کنار اویی که وفا داشت

نمی خواهم
آن پیمان شکن زمستان زده را

من آن اردیبهشت گرم و سبز را
در کنار تو

روی ریل های پل ورسک
می خواهم

2
زیباترین بهار

آغشته به عطر نسترن
کنار برکه ای کوچک

تکیه داده ام
به بید مجنون

در سکوت
به انتظار تو

ای یار قدیمی
بیا که

فراموش شده ام

3
حوالی پاییز می آیی

هنگام غروب دل انگیز 
وقت لمس برگ های زرد و نارنجی

پس منتظرت خواهم ماند
تا اوج عاشقانه ها

دوشادوش نیمکت منتظر!

|سید حسن حسیین تیل آباد
انقدر که غار میرفتم 

با عنکبوتها ته نشین شده بودم 
و رماتیسم گرفتم

با زخم زبان 
کالغ ها اعتراض میکردند

کوهنورد شدم
و این داستان منیست 

که از مدل خود بیرون زده 
و به داخل گرویده 

فقط باید کمی راه بلد باشی 
بگذار جهان به مسیر میسر باشد
حتی اگر مرا روز یکشنبه یافتی 

اعتراف کن 
به خیابان شلوغ نشو 
که جمهوری آهن 

از زوال عقل خوش تراش شده است
و هنوز فقر آهن دارم 

چرا خورشید آنقدر عصبی می تابد
شقیقه ام گیج گاه تفنگ هفته است

کی شلیک می شود 
تو نوروز را جشن میگیری

و سال نو را!
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|سید مهتاب میرقاسمی
شب 

مرا صدا میزند 
به عمق چاهی تنها

که از تنگنای تشنگی میگرید
پنجرهها هنوز بیدارند 

و کبوترها
به صورت ماه نوک میزنند
و من به کوچهی چشمهایم

آب میپاشم
برای طوفانی از جنوب 

با بوی نفت ونیشکر
و ماهیانی مرده

عابری نیست !
کفشهای حضور لنگ میزنند 

و هنوز کوچهها
برای دیدن ماه

از جغدها شمع میگیرند!

|سمانه حجت انصاری
دختر چشم جادو
دختر چشم جادو

بزار باد موهاتو شونه کنه
تن زیباتو بسپار به موج

بزار دریا باهاش عشق بازی کنه
دختر چشم جادو

نگاه کن به گل
بزار از برق چشمات

زنده بمونه، پژمرده نشه
دستاتو ببخش به قفس

تا به پرنده جرأت آزادی بده

دختر چشم جادو
چشمای تو رنگ کوهه

تر هم که بشه بازم باشکوهه
سر تا پای تو عشقه

سوز داره
نزدیک که می شی

از داغی تنت تنم می سوزه
خوشبختی توی وجودته

هر چی می بخشی انگار زیادتر می شه
دختر چشم جادو

جادوی نگاه تو
به سنگ هم قدرت عقیق می ده

نگاه کن به من
نگاه کن به شب

نگاه کن به هر چی خوب
به هر چی بد

بزار از خوشی نگاه تو
هر بی رنگی خوشرنگ بشه!

|معصومه کیان پور
به این پرده ها اعتمادی نیست

به این حصارهای آویخته
در چشم هایی که 

آواز باد، پنهانش نمی کند
سکوت چنان خسته 

از پنجره ی اتاق می گریزد 
که به استکان چای می چسبم و 

با دهان تو شعر می خوانم
انگار کلمات 

از آتشی که از دیوارهای خانه گذشته 
است 

سرد می شود
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فکرهای رفته باز می گردند
باد البه الی پرده ها دویده است 

و من به تنهایی شهری هستم
که در هر کوچه اش
خواب تو را می بیند!

|لطف اهلل پور عبداهلل
باوری نیست به نوشته هایم

به عینکم
که مدام باید پاکش کنم

به  قلبم
که  سرگردان  بخود میکوبد

تاشک را به رگهایم بریزد
جز به او

که هیچ وقت رهایم نمی کند
با بهانه ای- بی بهانه

آنچنان 
می بوسد دروغ را

با آرامش  
که خنده ها
به گریه ها

شک  نکنند
این گرداب مهیب

صفحه ای از شناسنانه ام شده، 
دلخوش است 

با  دیگران 
مثل گوسفندی که

نترسیدن از آب رودخانه را 
به عبور یکی میداند!

|  آزاده حسیین
1

سن زمین 
سن همین حرف ها 

که از دهان تو می آیند 
و تازگی بهار را

هشدار می دهد    
به خشم و آسودگی مرموِز طراوتی 

که در رودخانه ها و دیوانگی 
سایه را 

از آفتاب ذره ای در آبشار می گیرد 
سن تراشه ای از معانِی تاک در تاریک 

در من ادامه ی موقت پاییز است . 

2
بشارت ویرانی 

به عشوه های ساعتی   که آفتاب گردان 
است

تا حضوِر تو گنجی باشد
   در آفتاب  

  و ایمان عیب  در جوانه های درخِت 
سیب

اگر چه ما مهمان ِعمارِت حرفـیم
در جمله های کوتاه مدِت جفت با پایاِن 

آیینه 
و دستگاهِ غمی که معمولی ست 

همیشه فایده ای میاِن عمر ما 
و تشریِف رنگ های مقدس در نیمه 

های خالِی پاییز است 
 ویرانی از کدام طرف می آیــد 

پنهانت کنم میاِن معمارِی ذکر    و 
اسلیمِی انهدام

دلپذیرِی لبخندی که با حضور تو 
هماهنگ است . 
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3
ردیابی صدای تو 

در جمله های روشِن چشمی که می 
گوید:

  در این ابدهای موقت دوستت دارم  .

     4
و از میان این همه پیامبر                              

یکی فقط یکی 
شعاع معجزه اش  مرا دختر عموی 

درخت خواهد کرد 
از من نپرس کدام رنگ را دوست تر 

داری 
من نام رنگ ها را نمی دانم 

و از میان صداها 
تنها صدای زنده ی باد را 

البه الی گفت و گوی تمنـا     تشخیص 
می دهم 

و می شنوم  کسی به  آب می گوید : .
می گوید :.

آنقدر آهسته می گوید 
که هیچکدام از ذرات این هوای 

دلواپس 
دلهره های تکان را تجربه نخواهد کرد 

شعاع معجزه ای روی چشم های من 
است 

پیامبری از عرش امضاهای گمشده 
وقتی که می آید 

با آسمان داخِل لیوان که سرنوشِت 
تشنگِی رنگین کمان ها را 

با خود به سایه ای بنفش تر  می برد
به عمق لحظه ای از درخت خواهم رفت   

 5
در جست و جوی آن آخرالزمان در 

دقیقه ی رنگ 
زنهار ارغوان موقت 

بنفش دیوانه
وابسته ام به آن همه موضوع چشم تو 

و راز صورتِی چندمین عدم 
در دقایق نیلوفر و عسل

به معنِی صبح
زمان ناپذیری دهانی که تبسم است و 

جوانه ی انجیر 
بیهوده ی مساوی ها یا حالتی که عمر 

نسیم در شگفت درخت را 
بیهوش می شود .    

6
حوارِی عالی مقاِم نور 

در ازل های چشم در قدیِم نگاه 
توهمی که دچار شدن به مفاهیم شکل 

در تنفس و حرف را 
قالب تهی می کرد  

من از حوادِث دلداگی 
و هنگامه ای صبور می آیم 

وجد حزن در صبحگاه آفتابی که از 
چهار گوش های سفید می آید 

و در ردیف های سکوت
روی هوا 

مرمت روح مرا 
از همان وقت ها که هیچ کس درخت 

نبود 
به طراّری نور    در اذهان باد 

و اکسیژن صمیمی آرامش 
مبتال می کرد .  
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پسر مرد ثروتمندی، از دانشگاه فارغ التحصیل می شد...
چند ماهی بود که از پدرش درخواست یک ماشین جدید داشت. می دانست پدرش بسیار 

پولدار است. 
کــرد،  دعــوت  مطالعــه  اتــاق  بــه  را  او  پــدرش  فرارســید،  فارغ التحصیلــی  روز 
داد. او  بــه  کادوپیــچ  هدیــه ای  و  گفــت  تبریــک  او  بــه  را  موفقیتــش  و  فارغ التحصیلــی 

پســر بــا نگاهــی مایوســانه هدیــه را بــاز کــرد و بــا یــک مجلــه زیبــا و بــا جلــد چرمیــن 
عصبانیــت  بــا  پســر  بــود.  شــده  نوشــته  آن  جلــد  روی  جوانــی  نــام  کــه  شــد  مواجــه 
رفــت.... بیــرون  اتــاق  از  و  کــرد  پــرت  زمیــن  بــه  را  مجلــه  بــرد،  بــاال  را  صدایــش 
ــق و  ــدرش موف ــون پ ــر همچ ــود. پس ــده ب ــی ندی ــدرش را از روز فارغ التحصیل ــوان، پ ــر ج پس
ثروتمنــد شــد، دارای خانــواده و نیــز خانــه ای زیبــا و مجلــل. یــادش آمــد کــه پــدرش 
ــد... ــوش کنن ــا را فرام ــته ه ــه گذش ــد ک ــیده باش ــت آن رس ــت وق ــن اس ــود و ممک ــی ش پیرم
کــرده  فــوت  پــدرش  کــه  ایــن  بــر  مبنــی  کــرد  دریافــت  پیامــی  آن،  از  پــس  دقیقــاً 
بپــردازد.  امــالک  از  مراقبــت  امــور  بــه  تــا  بازگــردد  خانــه  بــه  بایــد  و  اســت 
جــوی  و  جســت   بــه  بازگشــت،  خانــه  بــه  پشــیمان  پســرعزادار،  کــه  زمانــی 
بــود. گذاشــته  کنــار  روز  آن  کــه  دیــد  را  مجلــه ای  و  پرداخــت  پــدر  مهــم  اوراق 

ورق  ســرعت  بــا  را  صفحــات  کــه  همینطــور  و  کــرد  بــاز  را  مجلــه 
افتــاد.  زمیــن  بــه  مجلــه  الی  از  خــودرو  ســوئیچ  یــک  مــی زد، 
نوشــته: برگــه  روی  کــه  دیــد  پســر  بــود...  ســوئیچ  همــراه  فــروش،  برگــه 
   هزینه کامل پرداخت شده است، این ماشین به هرکجا تو را برد در مورد این خاطره بنویس تا 

همیشه آن را به یادداشته باشی  . 
دوستت دارم.  پدر

 مرد ثروتمند 
و پرسش
 
ترجمه| فاطمه شیرازی
تکلیف دانشجویی
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 A rich man's son was graduating college.

 For months, the son was asking his father for a new car, knowing that his
 father had more than enough money
 When graduation day came, the young man's father called him into the
 study. The father handed him a wrapped gift and congratulated him
 about his graduation and his achievement
 Looking disappointed, the son opened the gift to find a lovely, leather
 bound journal, with the young man's name embossed on the cover. He
 angrily raised his voice, threw down the journal and stormed out
 The young man had not seen his father since graduation day. He
 became successful and was wealthy like his father, with a beautiful
 home and family. He came to realize his father was aging and it may be
 time to put the past behind them
 Just then, he received a message that his father had passed, and he
 had to return home to take care of the estate
 As the mourning son regretfully returned home, he began searching
 through his father's important papers and saw that still new journal, just
 as he had left it
 He opened it, and as he flipped through the pages a car key dropped
 from the back of the journal
 A dealer tag was attached to the key that read   Paid in full. Wherever
this car takes you, write about it to remember it forever

   Love, Dad 

A Rich Man
and His Son 
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این یادداشت ها حاصل سفری هفت روزه به کشور روسیه است. در این سفر، دیده ها 
          و نا دیده ها در هم آمیخته اند و خاطراتی داشته و نداشته بر تن کاغذ نشانده اند.

هنوز سه شنبه
ســه شــنبه اســت و مــن هنــوز برمــدار گورســتان قدیمی تیخویــن در کنــار صومعه ی نووســکی در 
گردشــم. روی مــزار داستایوفســکی درنگــی می کنــم و خطــاب بــه تندیــس نیم تنــه او می گویــم:
- جنــاب داســتا! تمــام کتاب هایــت بــه فارســی ترجمه شــده اســت. البتــه، ما هنــوز عــادت نداریم 
از مؤلــف یــا ناشــر اجــازه بگیریــم و ترجمــه کنیــم. هــر چــه دســتمان رســید، بــه شــیوه ی جاهلیت 
اولــی، صاحــب می شــویم. اگــر هــم کســی بــه مراممــان نباشــد، برایــش مــرگ روا می داریــم.
نــگاه می کنــد. احتمــال می دهــم کــه فارســی  بــه مــن  تندیــس داســتا گنــگ و گیــج 
می کنــد  اعتــراض  وگرنــه  نمی فهمــد  مــرا  زبــان  کــه  ایــن  از  خوشــحالم  نمی دانــد. 
می افتــم.  ماجرایــی  یــاد  کرده ایــد.  ترجمــه  را  کتاب هایــم  اجــازه  بــدون  چــرا  کــه 
در  کــه  خبرنــگاری  می خوانــدم.  خودمــان  روزنامه هــای  از  یکــی  در  گزارشــی  زمانــی 
ــیا  ــن دوره   گارس ــه در ای ــود ک ــته ب ــود نوش ــرده ب ــرکت ک ــکو ش ــینمایی مس ــنواره س جش
بــود. ویــژه ی جشــنواره  مهمــان  ادبیــات،  نوبــل  برنــده ی  و  شــهیر  نویســنده ی  مارکــز  

گزارشگر می نویسد:
- بعد از معرفی خودم به مارکز گفتم شما در ایران خیلی مشهور هستید.

با تعجب نگاهم کرد و گفت:
- چطور مشهور شدم؟

گفتم:
داریــد! بســیاری  خواننــدگان  و  اســت  شــده  ترجمــه  فارســی  بــه  شــما  آثــار  تمــام   -

 داستان هایی را  که
به داستا  گفتم 
گزارش سفر به مسکو |مویس بیدج
قسمت پنجم و یاپاین
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ــه ور  ــراض غوط ــحالی و اعت ــی و خوش ــب و گیج ــان تعج ــی می ــز در احساس ــدم مارک دی
شــده اســت. پرانتــز بــاز البتــه ایــن لحظــه از روانشناســی و تأکیــد بــر احســاس های 
بســته! پرانتــز  اســت.  قلــم  ایــن  تراوشــات  از  مارکــز  بــه  بــرده  یــورش  متضــاد 

مارکز جواب داد:
- مگر نباید اجازه بگیرید؟ مگر نباید به صاحب اثر و ناشر او احترام بگذارید؟ مگر نباید 

نسخه ای از کتاب هایم را برایم بفرستید؟
به تندیس داستا گفتم:

- حاال شما یک قرن است که مرده اید، مارکز را بگو که از مرگ سیراب نشده است! 
ــم: ــرش گفت ــم. آخ ــره می رفت ــو طف ــق گفتگ ــی از منط ــک جورهای ــتم ی ــن داش ــه م البت

- تندیس جان! من که روســی بلد نیســتم و اصال نوشــته های شما از روسی برگردان نشده و به 
واســطه ی زبــان دیگــری به فارســی درآمده اســت. جنایــت و مکافاتش هم گردن من نیســت!

ــد.  ــت افکنده ان ــل اقام ــیاری رح ــدان بس ــکی، هنرمن ــان نووس ــن خیاب ــتان تیخوی در گورس
ــاکوف  ــکی کورس ــار او ریمس ــکی و کن ــزار چایکوفس ــکی م ــر از داستایوفس ــی دورت کم
ــم  ــان کناره ــد و قبرش ــت بودن ــم دوس ــی ه ــیقیدان در زندگ ــن دو موس ــت. ای ــته اس نشس
افتــاده اســت. کورســاکوف کــه ســمفونی  شــهرزاد  را بــر اســاس مطالعــات او در 
ــی  ــروی دریای ــواده در نی ــه زور خان ــت، ب ــده اس ــف ش ــب تألی ــک ش ــزار و ی ــاب ه کت
ــا  ــود. ب ــه ب ــت از او گرفت ــال ها وق ــی او س ــفرهای دریای ــود و س ــده ب ــتخدام ش ــیه اس روس
ــر اســاس  ــای آن ب ــد ت ــده اســت کــه چن ــادگار مان ــه ی ــار برجســته ای از او ب ــن حــال آث ای
اســت. شــده  تألیــف  پوشــکین   و  الکســاندر  گوگــول   داســتان های  نیکــوالی 
ــنامه های  ــا و نمایش ــتان فیلم ه ــن داس ــد. از روی ای ــه می دانن ــول را هم ــنل ِ گوگ ــتان ش داس
متعــدد ســاخته شــده اســت. کارمنــدی دون پایــه بــا زحمت فــراوان، با روشــن نکــردن چراغ، 
ــرای خــود شــنلی می خــرد، امــا همــان شــب اول، شــنل  ــا حــذف وعده هایــی از غــذا ب و ب
او بــه ســرقت مــی رود. کارمنــد دون پایــه از غصــه شــنل بیمــار می شــود و ســپس می میــرد. 
داستایوفســکی گفتــه اســت همــه ی مــا نویســنده ها از زیــر شــنل گوگــول بیــرون آمده ایــم. 
ایــن داســتان گوگــول همیشــه مــرا بــه یــاد داســتان کوتاهــی از چخــوف می انــدازد. 
ــان مــرگ صاحــب  ــا تفــاوت می ــد. ام ــوان مــرگ کارمن ــا عن ــز قصــه ای دارد ب چخــوف نی
ــود و  ــار می ش ــه بیم ــی از غص ــه اول ــت ک ــن اس ــوف در ای ــد چخ ــول و کارمن ــنل گوگ ش
می میــرد و دومــی از تــرس بیمــار می شــود و جــان می ســپارد. هــر دو شــخصیت کارمندنــد.
در داســتان چخــوف، کارمنــد هــوس می کنــد بعــد از عمــری بــه دیــدن یــک تئاتــر 
بــرود. در لحظــه ای از نمایــش عطســه اش می گیــرد و متوجــه می شــود کــه تراوشــی 
ــد  ــه بع ــه ب ــن لحظ ــت. از ای ــیده اس ــژ پاش ــه در ل ــخصی بلندپای ــه روی ش ــه ی او ب ار عطس
ــد  ــی کن ــه عذرخواه ــد ک ــعی می کن ــد اول س ــود. کارمن ــاز می ش ــک آغ ــرای تراژی ماج
امــا رفتــه رفتــه متوهــم می شــود کــه آن شــخص بلندپایــه او را نمی بخشــد و ممکــن 
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ــد  ــاری می کن ــی پافش ــان در عذرخواه ــد. او چن ــت بده ــغلش را از دس ــه زودی ش ــت ب اس
ــرد. ــه می می ــرس و غص ــپس از ت ــی آورد. او س ــتوه م ــه س ــام را ب ــب مق ــخص صاح ــه ش ک

ادبیــات داســتانی روســیه بخصــوص در قــرن نوزدهــم سرشــار از شــکوه و شــوکت و 
ــزاران  ــرف دل ه ــد ح ــه می توانن ــده اند ک ــته ش ــان نوش ــتان ها چن ــن داس ــت. ای ــی اس زیبای
نفــر در اقلیم هــای دیگــر و دور از روســیه باشــند. یکــی دیگــر از بــزرگان اهــل قلــم 
روس،  میخائیــل ناباکــوف  اســت کــه کتاب هایــی چنــد از او بــه فارســی درآمــده اســت. 
ــا  ــرن بیســتمی اســت امــا سرنوشــتی مشــابه دیگــران داشــته و ب ــد کــه ق ــن نویســنده هرچن ای
بی مهــری حکومــت روبــرو بــوده و ســالیان درازی از عمــر خــود را در غربــت و تبعیــد 
ــد  ــس از تبعی ــا پ ــت، ام ــی می نوش ــه روس ــتان  هایش را ب ــت داس ــت. او نخس ــده اس گذران
و کــوچ و مهاجــرت بــه آمریــکا زبانــش را بــه انگلیســی برگردانــد. مهم تریــن رمــان 
ناباکــوف  لولیتــا  نــام دارد کــه مرحــوم مغفــور  ذبیــح اهلل منصــوری  نویســنده ی قــدر و 
ــده اســت. ناگفتــه نمانــد کــه  ــه فارســی برگردان مترجــم متفنــن پنجــاه شــصت ســال پیــش ب
ــرف  ــل و تص ــا دخ ــت و ب ــرده اس ــال ک ــز اعم ــر نی ــن اث ــود را در ای ــیوه ی خ ــوری ش منص
ــری از  ــه دیگ ــت. ترجم ــرده اس ــل ک ــد تبدی ــه دو جل ــزوده و آن را ب ــان اف ــتره رم ــر گس ب
لولیتــا نیــز چهــار پنــج ســال پیــش بــه قلــم  اکــرم پدرام نیــا ، پزشــک و نویســنده 
ــن  ــت. ای ــده اس ــر ش ــتان منتش ــه در افغانس ــده ک ــد آم ــادا پدی ــاکن کان ــی س ــم ایران و مترج
رمــان بــه دلیــل مغایــرت بــا شــئونات رایــج در روزگار جامعــه ی مــا از ســوی وزارت ارشــاد 
مجــوز چــاپ نگرفتــه و در کنــار کتاب هایــی ماننــد  اولیس جویــس نشســته اســت.

گورســتان تیخویــن خیابــان نووســکی هنرمنــدان بســیاری بخصــوص آهنــگ ســازان 
به نــام روس را بــه حضــور همیشــگی پذیرفتــه اســت. دقایقــی را در ایــن گورســتان بــه 
گــردش و گــذر زمــان ســپری می کنــم و ایــن پرســش همیشــگی از ذهنــم می گــذرد 
ــه  ــر ب ــال گان س ــزار س ــت ه ــا هف ــام ب ــه ی خی ــق گفت ــا طب ــد و آی ــگان کجاین ــن رفت ــه ای ک
ســرند؟ یــا نــه؟ اکنــون در همیــن یادســتان ِ فراموشــی نشســته و آهنــگ می نوازنــد. 
محرومیــم؟ شنیدشــان  و  دیــدن  از  مــا  هســتند،  دیگــری  فرکانــس  در  چــون  امــا 

خیابان نووسیک
ــان  ــه خیاب ــتان ب ــم. از گورس ــوی برس ــای دنی ــه کاره ــد ب ــدارم و بای ــت ن ــن وق ــش از ای بی
تنهــا  نــه  خیابــان  زیباتریــن  کــه  نووســکی   می گــذارم.  الکســاندر  قــدم  نووســکی 
از  یکــی  کــه  بــوده  شــاه زاده ای  اوســت،  نــام  بــه  روســیه  تمــام  در  بلکــه  پیتــرز،  در 
ــدم  ــکی ق ــان نووس ــه خیاب ــی ب ــد. وقت ــمار می آی ــه ش ــوئدی ها ب ــه س ــارزه علی ــان مب قهرمان
می گذاریــد انــگار بــه خیابــان تاریــخ قــدم گذاشــته اید. خیابانــی بــا معمــاری شــگفت 
ــود  ــا وج ــیحی کلیس ــب مس ــام مذاه ــرای تم ــا ب ــکوه. در اینج ــاختمان های باش ــز و س انگی
ــان  ــا خیاب ــه  اینج ــف آن گفت ــوی در توصی ــنده ی فرانس ــک نویس ــه ی ــوری ک ــه ط دارد. ب
ــرای  ــی ب ــی و اجتماع ــف مذهب ــات مختل ــان طبق ــن خیاب ــت . در ای ــب اس ــاری مذاه بردب
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ــان  ــد. جوان ــا کرده ان ــه ای برپ ــود زاوی ــرای خ ــز ب ــازان نی ــطرنج ب ــد. ش ــی دارن ــود جایگاه خ
نیــز در کافه تریاهــای متعــدد نــرد دوســتی می بازنــد و بــه ســالمتی هــم لبخنــد می زننــد!

خیابــان نووســکی چهــار - پنــچ کیلومتــر درازا دارد، اما دیــدن آن حتما  روزی بــه درازای یک 
ــوف  قرقیزســتانی  ــز آیتمات ــان  چنگی ــن رم ــم کــه ای ــه نگذاری ــرد. ناگفت ــت می گی ــرن  وق ق
کــه بــا ترجمــه  محمــد مجلســی  آن را خوانده ایــم، بحــث جالبــی دارد از حکومــت شــوروی 
ــید.  ــه رخ می کش ــود را ب ــدار خ ــه، اقت ــیای میان ــورهای آس ــر کش ــان روس ب ــلطه زب ــا س ــه ب ک
می خواســت  دلــم  همچنیــن  و  بنویســم  بیشــتر  آیتماتــوف  دربــاره ی  می خواســت  دلــم 
ــد روزه  ــن خواب هــا در یــک ســفر چن ــا هیچ کــدام از ای ــروم ام ــرز ب ــوزه ی ناباکــوف در پیت م
ــد. ــا بلندن ــاه و آرزوه ــان کوت ــه زم ــه همیش ــرا ک ــد. زی ــداری بپوش ــه ی بی ــت جام نمی توانس

شکالت های پروی�ز اعتصامی
مــن ایــن ســفرنامه را بایــد بــه ســرانجام برســانم. ایــن روز آخــر ســفر مــن بــه ســرزمین شــوراهای 
ســابق و بی مشــورتی های الحــق اســت. سه شــنبه روزی اســت از قــرن بیســت و یکــم. معمــوال 
ــت  ــون  درس ــافر کالمجن ــد  المس ــه می گوین ــن ک ــت. ای ــول والس ــفر روز ح ــر س روز آخ
گفته انــد. هیــچ دیده ایــد وقتــی داریــد می رویــد، چــه شــاداب و شــادمانه قــدم برمی داریــد؟ امــا 
روز برگشــت، بــرق از پولــک آدم مــی رود و چــون ســربازی نــه شــهید شــده و نــه پیــروز، دســت 
خالــی بــه وطــن برمی گــردد. مــن نمی خواســتم چونیــن ســرباز ســرباری باشــم؛ باخــودم گفتــم:

- دست خالی به مام وطن برنمی گردم. باید با خودم نسبتی از پیروزی را حمل کنم.
در  لبخندزنــان  و  پیروزمندانــه  مــا  همســفر  خانــواده  چنــد  هتــل،  البــی  در 
پرســیدم: داشــتند.  باخــود  شــکالت  از  مملــو  جعبه هایــی  آنــان  بودنــد.  تکاپــو 

- این شکالت را از کجا خریدید و چه می نامند؟
مردی گفت:
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- پروین اعتصامی!
فکر کردم سر به سرم می گذارد. گفتم:

- شما اهل ادبیات هستید؟
- نه!

- پس پروین اعتصامی را از کجا می شناسید؟
گفت:

- از روی شکالتش! مسافران ایرانی اسم این شکالت را گذاشته اند پروین اعتصامی
ــگاه  ــم و ن ــه شــکالت را از دســت او گرفت ــردم و جعب ــد! دســت ب یقیــن کــردم مــزاح می فرمای
ــا آن چارقــد معــروف قبــل از رســم شــدن مقنعه هــا  ــق!  پرویــن اعتصامــی ب کــردم. جــل الخال
روی جعبــه شــکالت نشســته اســت! حــروف روســی روی جعبــه بــرای مــن مفهومــی نداشــت. 
ــفر  ــرم. همس ــی بخ ــن اعتصام ــد پروی ــرم و چن ــره بب ــده به ــت باقیمان ــن فرص ــد از ای ــم بای گفت
ــادم.  ــت او راه افت ــاره ی دس ــا اش ــن ب ــت و م ــوپرمارکت را گف ــانی س ــی از نش ــی، مجمل ایران
پرویــن اعتصامــی حقــاً کــه شــاعری مردمــی اســت. زبــان ســلیس و شــفافی دارد و موضوعــات 
اجتماعــی در لبــاس ســنتی و خودمانــی. بســیاری از ســروده های او در خانــه و آشــپزخانه اتفــاق 
ــبانی مســتی را  ــیار  او شــاه کار اســت: پاس ــن مناظــره  مســت و هوش ــه نظــر م ــا ب ــد. ام می افت
پیــدا می کنــد و در دلــش عروســی راه می افتــد کــه روزی غیــر حــالل او تأمیــن خواهــد شــد. 
ــه در  غافــل از ایــن کــه مــرد مســت، هشــیارتر از اوســت و اجــازه نمی دهــد کــه پاســبان - البت
ــی را  ــه زن ــبان چان ــذارد. پاس ــتش می گ ــف دس ــش را ک ــد و حق ــره ای برس ــه به ــاه- ب ــان ش زم
ــه ســیگاری  ــد، ب ــر نمی آی ــول چایــی هــم گی ــی پ ــد و ســرانجام وقت ــاال شــروع می کن ــرخ ب از ن
ــد نیســت:  ــم ب ــه را بخوانی ــن منظوم ــی از ای از هــر نوعــی راضــی می شــود! دراینجــا دو ســه بیت

محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت
مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست
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گفت مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی
گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست

این مناظره همچنان ادامه پیدا می کند تا این که به شاه بیت می رسد؛ وقتی محتسب یا مأمور یا 
همان پاسبان می گوید:

گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کاله
ــد: ــواب می ده ــت ج ــیده اس ــمیرانوف نوش ــیه اس ــد در روس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــرد مس و م

گفت: در سر عقل باید، بی کالهی عار نیست!
پرویــن  دنبــال  بــه  ســن پیترزبورگ  شــهر  ســوپرمارکت های  در  وقتــی  منظومــه  ایــن 
اعتصامــی می گــردم، زیــر لــب مزمــزه می کنــم. از خــودم هــم نمی پرســم کــه  مزمــزه  
پرســیدم: و  برخــوردم  ایرانــی  مــردان  و  زنــان  بــه  راه  در  یــا  مضمضــۀ .  اســت  صحیــح 

- آقا پروین اعتصامی خریدید؟
- بله دیروز از بازار خریدم!

- خانم شما؟
- آقامون دیروز خرید. اما نمی دانم از کجا؟

دلم می گوید کار سختی است. نشانی نداری، نام روسی شکالت را هم نمی دانی. اگر عربی بود 
می گفتی:

- البرفین االعتصامي!
و کار راه می افتــاد. امــا اینجــا روســیه اســت مغــازه بــه مغــازه ســرک می کشــم و عکــس 
کتــاب  می کنــم،  مکــث  کتاب فروشــی  یــک  جلــوی  می زنــم.  دیــد  را  اعتصامــی  پرویــن 
شــعر  آنــا اخماتــووا  بــا چشــمان خاکســتری روی جلــد نشســته اســت. دلــم می گویــد: 

- کاشکی عکس  آخماتووا  روی شکالت بود! باالخره کشور خودشان است و خوب است از 
شاعر مشهورشان که در قد و قواره پروین اعتصامی ماست، تجلیلی کرده باشند! 

صدای شعرخوانی آنا آخماتووا با من راه می افتد در پیاده روهای گل کاری شده پیترز طنین 
می اندازد:

من چون عاشقی چنگ به دست نیامده ام
تا در دل مردم رخنه کنم

شعر من صدای پای یک جزامی است
به شنیدن صدای آن ناله خواهی کرد

ین و نفر
هرگز نه شهرتی خواستم نه ستایشی

سی سال تمام 
در زیر پای نابودی زیستم

نمی توانیــم آخماتــووا را بــا پرویــن مقایســه کنیــم. چــون ایــن مشــهورترین شــاعر روس بــا فــروغ 



239دوماهنامه ادبی . شماره  ششم 1398

بیشــتر هم خوانــی دارد. شــباهت ایــن دو، عــالوه بــر زندگــی پرتنــش و اقبــال و ادبــار در زندگــی 
ــان  ــای مردمانش ــا و حرمان ه ــه از آرمان ه ــد ک ــم می رس ــه ه ــز ب ــه نی ــن نکت ــی، در ای اجتماع
ــی و  ــری و اجتماع ــای فک ــالف فضاه ــم اخت ــنی و ه ــاوت س ــم تف ــا ه ــد. ام ــخن می گوین س
ــووا در  ــد. آخمات ــل می کن ــت  تبدی ــه  غرب ــترگ را ب ــاعر س ــن دو ش ــت  ای ــی  قرب سیاس
ــده  ــر ش ــی منتش ــروده های او از دوره نوجوان ــود و س ــده )۱889( ب ــد ش ــاهی متول روزگار پادش
بــود، امــا بیشــتر آثــار او در روزگار اســتالین پدیــد آمــده اســت. دورانــی تلــخ کــه بــر حافظــه 
ــه  ــد، ب ــر بودن ــل ادب و هن ــه اه ــر او ک ــه همس ــن از س ــت. دو ت ــیده نیس ــان پوش ــی جه جمع
ــود  ــرده ب ــر ب ــتالین به س ــدان اس ــال ها در زن ــر او س ــد. پس ــده بودن ــپرده ش ــدام س ــای اع جوخه ه
ــود،  ــه ب ــرای نجــات پســرش گفت ــووا در مــدح اســتالین ب و هیچ کــدام از شــعرهایی کــه آخمات
ــدره  ــود.  آن ــرده ب ــه ک ــد را تجرب ــدان و تبعی ــزه ی زن ــز م ــود او نی ــود و خ ــیده ب ــودی نبخش س
ــد،  ــن ش ــوروی تعیی ــی ش ــت فرهنگ ــر سیاس ــوان مدی ــه عن ــتالین ب ــوی اس ــه از س ــف  ک ژدان
طرحــی را بــه اجــرا در آورد کــه در آن هنــر را بــه دو بخــش تقســیم می کــرد.  هنــر درســت ، 
ــس  ــه از هیچ ک ــت  ک ــر نادرس ــود و  هن ــوروی ب ــاد ش ــول اتح ــورد قب ــه م ــری ک ــی هن یعن
ــم  ــان رئالیس ــوروی هم ــرش ش ــورد پذی ــات م ــا ادبی ــه تنه ــود ک ــد ب ــد. او معتق ــه نمی ش پذیرفت
سوسیالیســتی اســت. او ســپس افــرادی را کــه در چارچــوب دکتریــن ژدانــف قــرار نمی گرفتنــد، 
نویســندگان  کانــون  از  را  اخماتــووا  آنــا  اقــدام خــود  اولیــن  در  او  می ســاخت.  مطــرود 
ــت:  ــد. او گف ــان ران ــر زب ــی ب ــه ی معروف ــاره ی او جمل ــرد و درب ــراج ک ــوروی اخ ــاد ش اتح

- آنا اخماتووا نیمی راهبه و نیمی روسپی است!
ایــن شــاعر زیبــا رو و زیبــا ســرود روس کــه اصالتــی اوکراینــی داشــت و تبــارش بــه 
ــقانه های  ــی و عاش ــی و عاطف ــیار اجتماع ــتان های بس ــس از داس ــید پ ــول می رس ــان مغ چنگیزخ
لطیــف و دشــوار، در ســال ۱966 در ســن هفتــاد و هفــت ســالگی درگذشــت. او مــورد 
ــره ســاختند و شــاعران  ــدان بســیاری از او پرت ــود و هنرمن ــز ب توجــه جامعــه ی هنــری روســیه نی
پاســترناک   نیــز  بوریــس  او  دل دادگان  از  یکــی  ســرودند.  شــعر  او  بــرای  بی شــماری 
ــز  ــترناک نی ــاره پاس ــث در ب ــود. بح ــو  ب ــر ژیواگ ــاهکار  دکت ــق ش ــهیر و خال ــنده ش نویس
ــت. ــه اس ــکالت غریب ــن ش ــرای یافت ــب ب ــتابزده اینجان ــار ش ــا رفت ــه ب ــری دارد ک ــار دیگ گفت

من باید پس از خرید شکالت به سرعت به هتل برمی گشتم که وسایل را آماده بازگشت به 
میهن کنم.

اکنــون کــه ایــن یادداشــت را بــه پایــان می رســانم، در هواپیمــا نشســته ام؛ در ارتفــاع ده 
کیلومتــری بــه آبی هــای دریــای خــزر خیــره شــده ام و غــرق در ایــن فکــرم کــه بعــد از حــدود 
ــت.  ــده اس ــا ش ــر پ ــا ب ــه کلیس ــن هم ــور ای ــوراها چط ــتی ش ــت سوسیالیس ــال، در حکوم 8۰ س



240دوماهنامه ادبی . شماره ششم 1398

ــه ی  ــابه نمون ــاری مش ــای درب ــه ه ــا دسیس ــود؟ آی ــی ش ــئله دارم ــت مس ــراژدی همل ــرا ت  چ
ــت  ــرا در همل ــس چ ــت؟ پ ــوده اس ــادی نب ــری ع ــی، ام ــای اروپای ــر درباره ــت در سراس همل
ــراز  ــه ت ــت را ب ــی تواندهمل ــه م ــه ی هولناکمــی شــود؟ شکســپیر چگون ــک فاجع ــه ی ــل ب تبدی
یــک نمونــه نمــا typical  برمیکشــاند و در شــخصیت هملــت تمــام تضادهــا و تــراژدی 
هــای عصــر شکســپیر را در مــی یابیــم؟ شکســپیر چگونــه بــدون از دســت دادن ویژگــی 
هــای فــردی هملــت کــه دقیقــا موجــب تشــدید موقعیــت هــا در نمایشــنامه ی هملتمــی 
شــود، بــه تمامیــت عصــرش دســت پیــدا کنــد؟ هملــت ایــن دالور کــه شمشــیر خــوب 
میزنــد، ایــن مــرد عاقــل کــه کتــاب هــای عجیبــی میخوانــد و ایــن عاشــق مومــن، چــرا 
ــرد و کار  ــی ب ــیر نم ــه شمش ــت ب ــم دس ــه از خش ــدر، بالفاصل ــل پ ــه راز قت ــردن ب ــی ب ــد از پ بع
ــه آگاهــی مســئله داری مــی شــود. ــل ب ــدری خــود را نمــی ســازد؟ و آگاهــی هملــت تبدی ناپ
نــدارد  ابایــی  اســت،  بــوده  لــوکاچ  تاثیــر  تحــت  همــواره  کــه  آنجایــی  از  نگارنــده   
اســت  نکــرده  آغــاز  را  نابــی  و  مبتکرانــه  پژوهــش  هیچــگاه  کنــد  اعــالم  اینکــه  از 
لــوکاچ  کــه    physiognomy فکــری  شناســی  قیافــه  را  خــود  گاه  عزیمــت  و  
قــرار میدهــد. بررســی کــرده اســت،  بــا همیــن عنــوان  در مقالــه ی برجســته ی خــود 
   شــرط الزم بــرای پرداخــت قیافــه شناســی فکــری، عرصــه ی فراخ،ژرفــا و کلیت در شــخصیپ 
پــردازی اســت. اگرچــه پایــه ی تعقــل بســیار باالتــر از میانگینی اســت کــه در زندگــی روزمره به 
آن برمیخوریــم نتیجــه ی کار نــه تضعیــف بــل کــه تشــدید فردیت در شــخصیت پردازی اســت... 
پرداخــت و پــرورش قیافــه شناســی فکــری وابســته بــه برداشــت ژرف از امــر نمونــه نما اســت. هر 
انــدازه نویســنده بــا شــدت و دقت بیشــتری عصر خود و مســائل عصــر خود و مســائل اصلی آن را 
دریابــد کمتــر اثــری پیــش پاافتــاده پدید مــی آورد.  )قیافه شناســی فکــری در شــخصیت پردازی 
در کتــاب نویســنده، نقــد و فرهنــگ گئــورگ لــوکاچ بــا ترجمــه ی علــی اکبرمعصــوم بیگــی(

 
لــوکاچ کــه در آخریــن اثــر مربــوط بــه دوران جوانــی اش بــه شــکل غامضــی بــه بررســی شــکل 

 خشم هملت 
شکلی از دنیای دون صفتی
 یادداشیت بر هملت ا ثر ویلیام شکسپیر
| کمال محمودی
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ــه مفهــوم فــرد مســئله دار میرســد کــه  لــوکاچ  هــای اســتعالیی آفرینــش ادبــی مــی پــردازد، ب
ــل و کشــاش  ــوکاچ آنجــا تقاب ــد. ل ــای نثــری مــدرن مــی دان ــر از هــگل آن را ویژگــی دنی متاث
فــرد و جهــان کــه از طریــق ماجــرای قهرمــان و از ســرگذراندن تقابــل جهــان و جمــع بــا فردیــت 
قهرمــان نمــود مــی یابــد، ویژگــی رمــان میدانــد. و درام را شــکل اســتعالیی مــی دانــد کــه ماجــرا 
در آن وجــود نــدارد و قهرمــان پیشــاپیش همــه چیــز را پذیرفتــه اســت کــه در تقابــل بــا قهرمــان 
ــت  ــوع و کیفی ــه ن ــد.  و اینک ــت کن ــود را ثاب ــان خ ــا ج ــی رود ت ــه م ــت ک ــان اس ــی رم اهریمن
واکنــش چگونــه اســت لــوکاچ بــرای آن انــواع مختلفــی برمیشــارد.  امــا خصلــت مشــترک ایــن 
ویژگــی هــا ایــن اســت کــه جــان و جهــان در تقابــل بــا یکدیگــر قــرار دارنــد. ایــن شــکل هــای 
اســتعالیی عبــور از حماســه و تــراژدی بــه رمــان و فلســفه در نظریــه ی رمــان شــکل خطی نیســت 
کــه بــا عبــور از یــک مرحلــه، مرحلــه ی جدیــد بــی ربــط بــه مراحــل قبلــی پدیــدار گــردد، بلکــه 
لــوکاچ شــکل هــای میانــی و عناصــر مشــترک  ایــن صــورت هــای اســتعالیی را در یــک اثــر 
ــد کــه نشــان  ــزه حــرف میزن تشــخیص میدهــد. بارهــا از حماســه ســازی در رمــان و درام رمانی
میدهــد کــه در بیــن ایــن صورتبنــدی هــای کلــی، صــورت هــای میانــی نیز قابل تشــخیص اســت. 
امــا لــوکاچ  در دوره ی بعــدی کاری اش نیــز، مفهــوم فــرد مســئله دار را حفظمــی کنــد، 
ــت.  ــی اس ــه نمای ــه نمون ــه از آن جمل ــد ک ــی افزای ــری م ــم دیگ ــای مه ــی ه ــه آن ویژگ ــا ب ام
شــخصیت هــم از طریــق ویژگــی هــای فــردی خــود قابــل شناســایی اســت و هــم ایــن ویژگــی 
ــود و  ــی ش ــه نمام ــه نمون ــل ب ــخ تبدی ــه و تاری ــت جامع ــا کلی ــاط ب ــل ارتب ــه دلی ــردی ب ــای ف ه
ــم  ــان ه ــد. قهرم ــی یاب ــر م ــا آن دوره تغیی ــه ب ــت ک ــاص اس ــده ی دوره ای خ ــخصیت نماین ش
ــد و هــم  ویژگــی هــای فــردی یعنــی شــور و عواطــف و افــکار خــود را تشــدید شــده مــی یاب
ــه را  ــی زمان ــم و اساس ــائل مه ــردی اش، مس ــای ف ــه ه ــا و خصیص ــی ه ــن ویژگ ــق همی از طری
ــا در  ــژه ه ــت اب ــق تمامی ــی از طری ــن ویژگ ــه ای ــت ک ــد اس ــا معتق ــوکاچ ام ــد. ل ــاب میده بازت
ســاختار تاریخــی و جهانــی و در چارچــوب مســائل خــاص یــک اثــر خــود را نشــان میدهنــد.
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ــطح  ــه س ــت ب ــته اس ــا وابس ــتان اساس ــان داس ــه ی قهرم    مرتب
آگاهــی او و ظرفیــت آگاهانــه ی در برکشــیدن آنچــه در 
ــه ســطح خاصــی  ــی اســت ب ــردی و فرعــی و جزئ هســتی او ف
از کلیــت. شکســپیر کــه شــگرد تــوازی را در بســیاری از 
ــه  ــرد. همــواره مرتب ــه کار مــی گی درام هــای پختگــی خــود ب
بــرای  هــا  توانایــی آن  مبنــای  بــر  را  ی شــخصیت خــود 
ــازد- ــی س ــن م ــان معی ــت ش ــه کل سرنوش ــه ب ــم آگاهان تعمی

توانایــی و قابلیتــی کــه آن هــا را قــادر مــی ســازد تــا در 
ــان( ــی... هم ــه شناس ــل کنند  )قیاف ــتان عم ــان داس ــام قهرم مق

 
ــه نمایــی شــخصیت هــا الزم  مــا در مــی یابیــم کــه بــرای نمون
اســت کــه موقعیــت هــای خاصــی برگزیــده شــوند و قهرمانانــی 
در دل ایــن موقعیــت هــا حضــور یابنــد کــه از موقعیــت هــای 
ــک  ــی از ی ــت( کلیت ــاری همل ــه ی درب ــورد دسیس ــرد) م منف
ــت و  ــی دس ــائل مهم ــا مس ــه ب ــه آن جامع ــازند ک ــاع بس اجتم
پنجــه نرممــی کنــد. توطئــه ی قتــل پــدر هملــت در تشــدیدیافته 
تریــن حالــت و بــه صــورت انبوهــی از فجایــع و خیانــت هــا و 
بــی وفایــی زن و خنجــر از پشــت زدن بــرادر برگزیدهمی شــود 
و قهرمــان کســی اســت کــه آگاهــی بیشــتری بــه ایــن وضعیــت 
دارد بــرای هــم میــن او تبدیــل بــه قهرمــان اصلیمــی شــود، کــه 
ــاند.  ــی برکش ــورد کل ــک م ــه ی ــات را ب ــام جزئی ــی تواندتم م

تولســتوی علیرغــم ایــن کــه شکســپیر را بــه ســخره میگیــرد، و 
ــا  ــد. در آناکارنین ــن نویســنده ی تمــام اعصــار میدان او را بدتری
بــه ایــن آگاهــی دســت پیدامــی کنــد. آگاهــی از ایــن امــر کــه 
ســقوط نزدیــک اســت و تنهــا بعــد از آنکــه آنارنینــا تصیمیــم 
ــراف،  ــای اش ــدی دنی ــا پلی ــه تنه ــرد، ن ــی می گی ــه خودکش ب
بلکــه ددمنشــی سراســر روســیه بــر او محــرز می گــردد. و 
ــی می گــردد.  ــدی و تباه ــر پلی ــه مناظ ــل ب مناظــر شــهری تبدی
ــا در لحظــات  ــا کــه حضــور او محــدود اســت و تنه آناکارنین
خاصــی ســر بــر مــی آورد، تجلــی اصلــی عصــری اســت 
کــه  نابــودی اشــرافیت آن در چشــم انــداز آتــی، امــری 
ــن  ــی تری ــا ســقوط خــود کــه در عاطف ــا ب حتمــی اســت. و آن
بــه  و شــخصی تریــن موقعیــت خــود قــرار دارد، تبدیــل 

توطئه ی قتل پدر هملت در 
تشدیدیافته ترین حالت و 
به صورت انبوهی از فجایع 
و خیانت ها و بی وفایی زن 
و خنجر از پشت زدن برادر 
برگزیده می شود
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واقعیــت عینــی عصریمــی شــود کــه ســقوط آن)عصــر( حتمــی 
ــتایی  ــب زاده ی روس ــن نجی ــا در لوی ــی ام ــن آگاه ــت. ای اس
ادامــه می یابــد. و بــه شــکل دیگــری دگرگــون می شــود.

ــه  ــق قیاف ــته در خل ــتادان برجس ــی از اس ــلما یک ــتوی مس    تالس
شناســی فکــری اســت  )همان( امــا چالــش هــای لویــن و 
ــدی را  ــداز بع ــم ان ــه چش ــت ک ــت اس ــا واقعی ــری اش ب درگی
میگشــاید، نقطــه ی اتوپیایــی کــه در آن میتــوان بازهــم برعلیــه 
جنایــت شــهری فایــق آمــد. آگاهــی هملــت اگرچــه دگرگــون 
ــد.  نمــی شــود امــا همــواره ســندی اخالقــی باقــی خواهــد مان
کاری کــه هملــت بــا مــرگ خــود انجــام میدهــد، تنهــا نیــروی 
ــی دارد.  ــه م ــتوار نگ ــدی را، اس ــای بع ــران ه ــر بح ــی ب آگاه
ــا  ــش ب ــه در جدال ــرا ک ــت، چ ــئله دار اس ــت مس ــی همل آگاه
ــح  ــه راز وقی ــان ب ــت ناگه ــه همل ــی ک ــان واقعیت ــت، هم واقعی
ــه  ــر چ ــد. اگ ــی مان ــاکام م ــه ی اول ن ــرد، در وهل ــی میب آن پ
آناکارنینــا بعــد از ناکامــی، خــود بــه تبدیــل بــه همــان جامعه ای 
ــه او  ــرای نمون ــود، ب ــاخته ب ــرود س ــا را مط ــه آن ــود ک ــی ش م
ــی  ــان هنگام ــای رم ــا در انته ــد. ام ــب ده ــد فری ــم میخواه ه
ــر  ــت اجتمــاع ب ــدرت واقعی ــا تمــام ق ــد ب ــی کن کــه ســقوط م
ــد از  ــار بع ــن اســت کــه هرب ــا در لوی ــی شــود. تنه ــر م او ظاه
ــا واقعیــت در  ــاز برمی خیــزد و بیشــتر و بیشــتر ب ناکامــی اش، ب
مــی آمیــزد و بــا آن یگانــه میگردد.امــا  لویــن همــواره آگاهــی 
ــاره ی اوضــاع نــدارد ،ایــن  همــان چیــزی اســت  درســتی درب
کــه لــوکاچ بدرســتی آن را یکــی وجــوه اصلــی سیماشناســی 
فکــری میدانــد. امــا او از طریــق همیــن آگاهــی مخــدوش بــه 
وحــدت و تمامیــت خویــش دســت مــی یابــد.   تغییــر عقیــده 
ــت  ــر جه ــی او، تغیی ــفته و دم دم ــر آش ــن، تفک ــی لوی ی دائم
ــه آن ســر قطب  )همــان(   ــه ی او از ایــن ســر قطــب ب ــی تابان ب
ــت  ــک واقعی ــه ی ــل ب ــت، تبدی ــی همل ــز آگاه ــت نی در همل
بــرون بــود مــی شــود و بــا   مــن   عقالنــی اش، تنهــا امــا 
ــد و  ــی می مان ــتی، باق ــای بهش ــا و نیروه ــمان ه ــا آس ــه ب یگان
بــرای افــراد حاضــر در نمایشــنامه بیگانــه مــی مانــد. امــا لویــن 
ــش  ــت و  زبان ــی اس ــزد، مردم ــی آمی ــم م ــا در ه ــوده ه ــا ت ب
طعنــه زن نیســت؛  بــا بهشــت زمینــی و فرشــتگان زمینــی همدلی 
ــز  ــت جنون آمی ــان همل ــا زب ــدد. ام ــی پیون ــان م ــد و بدان می یاب
ــش شــده  ــر از پی ــن حــال خردمندت ــا ای ــت آور اســت، ب و اهان

 تالستوی مسلما یکی از 
استادان برجسته در خلق قیافه 

شناسی فکری است
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ــه یکبــاره او در مــی یابــد کــه زمیــن،  اســت. و نیــرو و شــور اخالقــی اش آزاد گشــته اســت. ب
جــای لجنــزار و متعفنــی اســت و بادهــای زندگــی را آلــوده تــر از طاعــون می انــگارد. او تنهاتــر 
ــراد  ــن اف ــی بی ــه دیالوگ ــت ک ــن اس ــواه ای ــود گ ــت خ ــوگ در همل ــود و مونول ــمی ش از پیش
ــان  ــر خودآگاهــی قهرم ــی گواهــی ب ــوگ هملت ــا مونول ــرار باشــد.  ام ــد برق ــش نمــی توان نمای
نســبت بــه کل اثــر اســت. امــا درون گویــی لویــن ایــن زهرخنــد هملــت را ندارد.اگرچــه هملــت 
ــرار  ــرافی ق ــم اش ــن نظ ــارج از ای ــه خ ــت ک ــرادی اس ــا اف ــا ب ــی او تنه ــا همدل ــت ام ــه اس بیگان
دارند؛بــا گورکنــان و هوراشــیو کــه نگهبــان ســاده ای بیــش نیســت. ایــن افــراد تنهــا شــخصیت 
هــای زائــدی نیســتند کــه نقــش ســیاه لشــکر را بــرای قهرمــان بــازی میکننــد بلکــه خودشــان بــا 
تجاربــی کــه از ســرگذرانده انــد بــا هملــت وحــدت مــی یابنــد. امــا آن هــا نمیتواننــد خصلــت 
ــه کلیــت عصــر خــود  ــا ایــن جزئیــات را ب کلــی حــوادث را دریابنــد و کوشــش نمــی کننــد ت
مرتبــط ســازند. هوراشــیویی حامــل پیــام هملــت در هنگامــه ی جنــگ بــا لهســتان میگــردد. امــا 
ــه  ــری نســبت ب ــی کمت ــه نمای ــان را تکــرار کند.چــرا کــه از نمون ــدکالم قهرم ــی توان ــا م او تنه
هملــت برخــوردار اســت. او گرچــه ماجــرای خــاص خــود را از ســرگذرانده اســت امــا چیــزی 
بــرای یــاد دادن نــدارد، چــرا کــه کلیــت نیســت و تنهــا مــی تواندبــه کلــی بــودن هملــت یــاری 
ــی  ــاکاری و دوروی ــان    ری ــت  در می ــت و همل ــادار اس ــن و وف ــتی موم ــا دوس ــا تنه ــاند.  ام برس
اشــراف همســنخ خــود، تنهــا تکیــه گاه اش افــرادی دون پایــه اســت. اینجــا نقطــه ای اســت کــه 
قهرمــان مــی تواندراهنمــای روشــنایی بــرای عمــل خــود بیابــد.  قهرمــان در ایــن دوران، شــاهزاده 
ــردم  ــای م ــوده ه ــا ت ــت و تنه ــنا اس ــد آش ــار فاس ــگ درب ــه و نیرن ــه حیل ــه ب ــت ک ــت و اوس اس
میتواننــد بــه او یــاری رســانند. لویــن اگرچــه نجیــب زاده اســت، امــا یگانگــی بیشــتری بــا تــوده 
هــا دارد و نمونــه ی برجســته ی اســت کــه  در میــان تــوده هــا و در کنــار آن هــا  قــرار میگیــرد. 

 
ــدید  ــت. ش ــرار داده اس ــگاه ق ــه ی پرت ــر لب ــت و او را ب ــوده اس ــان گش ــت  ده ــی در همل مغاک
ــرا  ــردد چ ــن گ ــاوت درام تعیی ــر متف ــط ژان ــی تواندتوس ــا م ــش، تنه ــای نمای ــودن برخورده ب
ــه هــای  ــق ماجراهــای شــدید و صحن ــا از طری ــد درام تنه ــی گوی ــوکاچ م کــه همانطــور کــه ل
تعالــی یافتــه بــه پیــش رانــده شــو د. بــه زبــان هــگل درام بــر حــول تمامیــت ماجــرا میگــردد و 
شــدیدترین تضادهــا تنهــا بــه واســطه ی کشــمکش تنــد و شــدید و فشــرده ی قهرمــان بــا افــراد 
ــا فســاد و تباهــی عصــر  ــه منصــه میرســد.  امــا او نیــز حداکثــر درگیــری را ب حاضــر در درام، ب
خــود دارد، هرچنــد بــه انــدازه ی تولســتوی واقعــی نیســت. و بــه قــول هــگل تمامیــت ابــژه هــا 
در آن وجــود نــدارد و بــه همیــن خاطــر اســت کــه  نیروهــای اجتماعــی و اقتصــادی در هملــت 
پنهــان مانــده اســت؛ امــا آگاهــی او)هملــت( هــم بــر ایــن بحــران، ترســیم گشــته اســت. اوضــاع 
ــه  ــا را ب ــه جنــگ اســت و دعواهــای ارضــی اروپ نابســامان اســت، دانمــارک در خطــر ورود ب
کام تباهــی مــی کشــاند. فئودالیســم توســط نیروهــای درونــی، بــه خودویرانگــری رســیده اســت. 
خانــواده هــای اشــرافی محــل جنایــت و توطئــه هســتند و آگاهــی مولــف )شکســپیر( در دوران 
گــذار قــرار دارد امــا  هملــت بیشــتر بــه درون خــود فــرو مــی رود. و چــاره ای جــز ایــن نمــی 
یابــد کــه نمایــش جنــون عصــر خویــش باشــد. او یــک نمایــش جنــون آمیــز همــراه بــا لودگــی 
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ــت.  در  ــد اس ــرافی جدی ــارت دوران اش ــی و حق ــر لودگ ــه نماینگ ــی ک ــب میدهد؛خصلت ترتی
ظاهــر امــر قهرمــان دیوانگــی خــود را  بــرای محافظــت از خــود و نقشــه هایــی کــه در ســر مــی 
پرورانــد، بــروز مــی دهــد. امــا هملــت بــه یــاری ایــن دیوانگــی و جنــون کــه در شــکل باالیــی 
بازتولیدمــی شــود، بــه تمــام الگوهایــی کــه ایــن نظــم از او  بــر ســاخته اســت، پشــتمی کنــد. و 
ناگهــان زمیــن را قابــل ســکوت نمــی یابــد؛ او بــه مــرگ دعــوت مــی کند.مســلح بــه جنونیمــی 
شــود کــه همــه جــای دانمــارک را فراگرفتــه اســت، جنونــی کــه باعــث جنایــت هولنــاک مرگ 
ــون و جنایــت عصــر خویــش را  پدرمــی شــود. امــا هملــت از ایــن نقطــه میخواهــد کلیــت جن
ــد.  ــد. داوریمــی کن ــد. خــود را زخــم میزن ــد. او محاکمهمــی کن ــف نمــی مان ــد. او متوق دریاب
ــدل  ــتقل ب ــت مس ــک واقعی ــه ی ــود را ب ــن خ ــی م ــه تمام ــود و ب ــی ش ــر و قانونم ــود دادگ خ
ــرد.  ــخره میگی ــه س ــت را ب ــدارد و واقعی ــذر می ــرافی برح ــان اش ــود را از دون ــازد. او خ ــی س م
  آگاهــی خونیــن   هملــت در برابــر مغاک واقعیــت او را به درون هدایت می کند، و این شــاهزاده 
ی دانمارکــی بــه خــود نهیــب میزنــد. همــان نهیبــی کــه راســکولنیکوف هنــگام رفتــن بــه ســوی 
جنایــت بارهــا بــه خــود مــی زنــد. هملــت بــه نــاگاه در مــی یابــد کــه تمــام شــکوه و نظم اشــرافی 
کــه خــود نمونــه ی واالی آن بــود در هــم ریختــه اســت و همــه جا بوی خــون و پلشــتی می دهد. 

 
هملــت حادثــه ی مــرگ پــدر را تنهــا پیــش درآمــد درامــی طوالنــی مــی دانــد کــه بــه زودی 
بــر صحنــه ی اروپــا ظاهرمــی شــود. هملــت بایــد حقیقــت را دریابــد و پیــش چشــم همــگان آن 
را برمــال ســازد.هملت قهرمــان کلیــت اســت. مــی خواهــد عصــرش را در خــود منعکــس ســازد. 
او مــی خواهــد بــا ایــن نمایــش تمــام وجــدان هــا را مخاطــب خــود ســازد. هملــت ســوژه هــای 
فکــوری مثــل خــود مــی طلبــد ولــی آن را نمــی یابــد و تنهــا مــی شــود. اینجــا بــار دیگــر قیافــه 
شناســی فکــری ســربرمی آورد چــرا کــه الیرتیــز بــرادر اوفلیــا کــه از همــان تربیــت شــاهزادگی 
و مهــارت در شمشــیربازی و شــرافت هملــت برخــوردار اســت ،امــا تنهــا واکنــش احساســی بــه 
جنایــت عصــر خــود نشــان میدهــد چــرا کــه  بــه ماننــد هملــت نمــی توانــد کلــی باشــد. هملــت 
بــرای غلبــه بــر بــی خانمانــی بــه  خــرد الهــی تمســک مــی جویــد کــه بــه شــکل مضحکــی دیگــر 
وجــود ندارنــد. و ایــن تمســک جویــی اتفاقــا بیشــتر بــه ایــن کمکمــی کنــد کــه دریابیــم نظــم 
فئودالــی دیگــر وجــود نــدارد. در عصــر شکســپیر تــوده هــا  تقریبــا هیــچ بــه شــمار مــی آینــد، 
بــرای همیــن حضــور آن هــا در نمایشــنامه هــای شکســپیر اینگونــه بــه نــدرت اســت و گاه چنــان 
مــی نمایــد کــه از ســر اتفــاق بــوده اســت. امــا همچنــان تنهــا افــرادی هســتند کــه هملــت مــی 
توانــد بــه آنــان اعتمــاد کند.همانطــور کــه لــوکاچ در نامــه ای دربــاره ی شکســپیر بــه مردمــی 
ــه  ــان نویســندگان عصــر خــود اشــارهمی کنــد.  هملــت کــه میخواهــد ب ــودن شکســپیر در می ب
ــه  ــری  را تنهــا ب ــد، تئات ــی دریاب ــه عیان ــدرش را ب ــد و راز مــرگ پ ــدا کن ــن دســت پی نقطــه یقی
امیــد دســت یابــی بــه ایــن حقیقــت جزئــی ترتیــب داده اســت و ایــن تئاتــر بــه نــاگاه صحنــه ی  
ــه تالقــی  نبــرد نیروهــای بیشــمار عصــر خــود مــی گــردد. همانطــور کــه درام هملــت تبدیــل ب
نیروهــای واقعــی و عمــده ی عصــر مــی شــود. هملــت قبــل از شــروع تئاتــر ســاختگی اش، در 
ــدرت  ــا ق ــد؛ هملــت مــی تواندب ــرا مــی خوان ــوده واری، نیروهــای گذشــته را ف شــکل بســیار ل
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ــته  ــه گذش ــت ب ــال جنای ــه دنب ــی ب ــود، حت ــی خ ــم بخش تعمی
ــر  ــا همس ــاره ی هکیوب ــت درب ــی همل ــک گوی ــا راه  برد.ت ه
پریــام و مــادر هکتــور،  تــراژدی تــروا را بازســازی مــی کنــد 
ــد. ــی طلب ــش م ــه چال ــرافی را ب ــم اش ــت نظ ــکوه و عظم و ش

هملــت مــی تواندفشــرده و محــل تجمیــع نیروهایــی باشــد 
ــت. ــه اس ــترش یافت ــر او گس ــد از عص ــر او و بع ــا عص ــه ت ک

 
نیرویــی کــه محــرک جنایــت اســت و در هملــت پنهــان مانــده 
اســت، آن را بایــد بــورژوازی نوظهــور خوانــد، کــه هیــچ چیــز 
را در امــان نگــه نمیــدارد. اوفلیــای پاک سرشــت و عفیــف هــم 
الجــرم بایــد قربانــی گــردد. اوفلیــا نیــز تنهــا بــا مــرگ منفعالنــه 
ــی  ــان م ــش نش ــرش واکن ــفته ی عص ــر آش ــه عص ــود، ب ی خ
دهــد. هملــت در سراســر مونولــوگ هــا و دیالــوگ هــا و 
ــی  ــر ناتوان ــا ب ــی باره ــش، گوی ــای گاه و بیگاه ــه زدن ه طعن
ــی  ــه م ــت، صح ــده اس ــدر ش ــه مق ــی ک ــر نیروی ــود در براب خ
گــذارد.    تعقــل اســت کــه مــا را ترســو مــی گردانــد     حــزم 
و اراده بــا احتیــاط در هــم آمیختــه و مانــع عمــل مــی گــردد   
ــاد  ــر ایج ــت د ر تئات ــط همل ــا توس ــذاری ه ــه گ ــن فاصل اولی
حقایــق  بازگویــی  ابــزار  بایــد  کــه  تئاتــری  شــود.  مــی 
توســط رویاهــا  نمایشــنامه هربــار  نظــم عــادی  و  گــردد، 
پاشــد.  مــی  فــرو  هــم  از  هملــت  درونــی  مجــادالت  و 
هملــت کــه در آغــاز تشــنه ی انتقام جویی اســت بــه یکباره می 
فهمد که دروغ و جنایت الگوی دنیایی اســت که در آن زیســته 
اســت و توســط آن بــه مقــام و جایــگاه دســت پیدا کرده اســت.

ــی  ــای درون راه پیدام ــه دنی ــرون، ب ــای بی ــت از دنی ــد همل نق
ــد  ــی کن ــش م ــود را نکوه ــل خ ــری عم ــی ثم ــا ب ــد. او ام کن
ــدا  ــاری پی ــر سرنوشــت و هســتی احســاس رقــت ب و او در براب
مــی کنــد. واقعیــت نیــز امــا بیــکار نمــی مانــد و هملــت جــوان 
ــاب نمــی آورد. کالدیــوس عمــو و  ــه را بیشــتر از ایــن ت دیوان
ــه ی  ــا درمیان ــرد ت ــد او میگی ــه تبعی ــم ب ناپــدری هملــت، تصمی
راه هملــت را از میــان بردارنــد. امــا بازهــم ایــن حقیقــت اســت 
کــه پیروزمــی شــود. شمشــیر او را آلــوده کــرده انــد، امــا بازهم 
هملــت بــا مــرگ خــود حقیقــت را افشــا مــی کنــد. همانطــور 
ــا  ــد. ام کــه همــکاران مفیســتوفلس گــور فاوســت را مــی کنن
حقیقــت انســان و سرنوشــت سرشــت انســانی پیروزمــی شــود.
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ــرون  ــرافی و ق ــم اش ــردن نظ ــخره ک ــر مس ــوت اگ دون کیش
وســطایی باشــد،هملت شــکل جــدی وقاحــت بــورژوازی 
ــل  ــت تبدی ــه اســت. همل ــا لودگــی درهــم آمیخت اســت کــه ب
بــه نمایــش خونیــن دنیــای جدیدمــی شــود کــه ســایه ی 
ــای  ــن دنی ــه اســت. ای ــر آن ســایه انداخت مــرگ و سرنوشــت ب
ــت  ــا ژس ــواره ب ــا هم ــردد، ام ــان میگ ــرگاه پنه ــد از نظ جدی
فکــری هملــت فراخواندهمــی شــود. امــا در فاوســت ایــن 
ــی  ــد از دوران ــرن  بع ــد ق ــه چن ــرا ک ــت چ ــوده اس ــرو گش نی
نوشــته شــده اســت کــه هنــوز نیــروی عصــر جدیــد بــه تمامــی 
محــرز نشــده اســت. فاوســت آلمانــی دســت بــه عمــل میزنــد 
و از هیــچ جنایتــی بــرای رســیدن بــه پیشــرفت، پرهیــز نمیکنــد.
   در شــر مــی تواندبــذر خیــر نهفتــه باشــد، اما در همــان حال در 
واالتریــن اســاس مــی تواندامــری شــیطانی خفتــه باشــد و امــری 
شــیطانی از دل آن ببالــد... فاوســت بــه یــاری مفیســتوفلس، بــه 
ــش  ــاد کن ــه انقی ــت ب ــرای درآوردن طبیع ــی ب ــوزه ی فعالیت ح
بشــری دســت مــی یابــد. بــا وجــود ایــن، در اینجــا مفیســتوفلس 
ــای او  ــالش ه ــن ت ــر واالتری ــی ناپذی ــار جدای ــه ی ــار دیگــر ب ب
بدلمی شــود..  ) مطالعاتی درباره ی فاوســت گئــورگ لوکاچ( 

 
امــا  ایــن نیروهــا در هملــت تبدیــل به یــک محــرک درونی می 
گردنــد، او حتــی بــه خــود نهیــب میزنــد کــه دســت بــه جنایــت 
نزنــد. خشــم هملــت شــکلی از دنیــای دون صفتــی اســت کــه 
بــه آن معتــرض اســت و پــاک می مانــد. او نمــی توانــد ناپدری 
خــود را کــه از جنایــت خود پیشــمان گشــته اســت را با شمشــیر 
از پــا دربیــاورد و بــر او احســاس ترحــم مــی کنــد.او بــر پوچــی 
ــا  ــرد. ژســت او بارهــا ب ــی مــی ب ــار پ ــن سرنوشــت فاجعــه ب ای
ترســویی و بزدلــی در هــم مــی آمیــزد، گویــی میترســد کار از 
اینکــه هســت بدتــر شــود. هملــت میخواهــد نیــروی جدیــد را 
مهــار ســازد؛همان نیرویــی کــه بــا پــول و جــاه طلبــی و مــکاری 
نمایانــده می شــود. گویــی میخــواد نظــم همیشــه آرام اشــرافی 
را بــه جــای خــود برگردانــد، امــا اینگونهنمــی شــود چــرا کــه  
ایــن نقطــه ای برگشــت ناپذیــر اســت. پــول و طالیــی کــه در 
فاوســت گوتــه آشــکارگی بیشــتری مــی یابــد. فاوســت آلمانی 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــل عمل ــی اه ــورژوازی آلمان ــت ب ــا ژس ام
هرچــه زودتــر دســت بــه کار شــود و بــا عمــل واقعیــت خــود 

 تالستوی مسلما یکی از استادان 
برجسته در خلق قیافه شناسی 
فکری است
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ــاق مطالعــه اســت و  ــم اســت و منحصــر در ات ــکار فاوســت اگرچــه در آغــاز عقی ــد. اف را بیافرین
اگرچــه او در ســیر ماجــرا، هربــار بــه اتــاق مطالعــه ی خــود بــاز نمــی گــردد و غــرق در افــکار بــی 
ســروتهنمی شــود، امــا همــواره فکــر خــود را بــرای برندگــی و عمــق  دادن بیشــتر بــه عمــل خــود 
بــکار مــی بنــدد. امــا زوال فئودالیســم و بــورژوازی بریتانیایــی تندرآســا پیــش مــی رانــد و جنایــت 
پشــت جنایــت مــی آفریند.واکنــش اخالقــی تــر هملــت بــه دنیــای دون صفــت شــاید از ایــن رو 
باشــد کــه نیروهــای جدیــد کــه بــا خودویرانگی فئودالیســم همزمان گشــته اســت، جنایت بیشــتری 
مــی آفرینــد و گویــی چیــزی جلــودار آنــان نیســت. و هملــت بایــد نســبت بــه آن هشــدار دهــد.
ــر آن ســرپوش بگــذارد. امــا نمایــش جنــون آمیــز خــود  ــا انتقــام ب  هملــت در آغــاز میخواهــد ب
ــن جنایــت  ــان هملــت تمــام ای ــرد. هوراشــیو از زب ــه راه دیگــری مــی ب هملــت ناخواســته او را ب
ــا   ــوان ب ــت بت ــدوار اس ــه امی ــدارد ک ــی پن ــا م ــه ه ــه و توطئ ــت و دسیس ــراف در طبیع ــا را انح ه
نیــروی اخالقــی و بازگویــی حقایــق راز بــر آن غلبــه کنــد. چیــزی کــه هوراشــیو از طریــق هملــت 
ــن  ــه چنی ــد. اینک ــی یاب ــت م ــه آن دس ــرای درام ب ــان ماج ــود در جری ــاص خ ــات خ ــا تجربی و ب
ــوط مــی  ــردازی مرب ــه شناســی فکــری در شــخصیت پ ــه قیاف ــی رخ میدهــد هــم ب آگاهــی کاذب
شــود کــه برخــالف چیــزی کــه ادعامــی شــود، همــواره صحیــح نیســت، همانطــور کــه لویــن در 
آناکارنینــای تولســتوی اغلــب آگاهــی کاذب و نادرســتی دارد. همچنیــن مــی تواندنشــانگر ژانــر 
ادبــی درام باشــد کــه مثــل رمــان هجوآمیــز شهســواری دون کشــیوتی بــه صــورت ماجراجویــی 
ــر شــود. ماجــرا وجــود دارد  ــا عمــل درگی ــر ب ــد بیشــتر و نزدیک ت ــد کــه بتوان بزرگــی درنمی آی
امــا ایــن ماجــرا بــا تمامیــت ابــژه هــا چنــان کــه در مــورد رمــان مــی بینیــم ، ترکیــب نمــی شــود. 
ــت بیشــتر  ــدارد، همل ــار می ــورد درام اظه ــوکاچ در م ــه کــه ل ــت درام همانگون ــل خصل ــه دلی و ب
ــد  ــی یاب ــتی م ــکل سرنوش ــه ش ــی را ب ــود. او زندگ ــک ش ــی نزدی ــه زندگ ــد ب ــی توان ــن نم از ای
ــه  ــی کــه ب ــان داشــت.  او هنگام ــت درام ــن از لکــه  ی واقعی ــوان دام ــی ت ــرگ م ــا م ــا ب کــه تنه
نــاگاه بــا گورگــن هایــی کــه قبــل از آن جــدی نــگ رفتــه بــود، همکالممــی شــود و گورکــن 
ــی  ــه راز مــرگ و زندگــی بیشــتر راه م ــت و حــرص و آز آشــنا میســازند، او ب ــا جنای ــا او را ب ه
ــا تنهــا هملــت  ــه ســمت مــرگ راه مــی ســپارد. هملــت مــی آمــوزد ام ــد و  بیشــتر و بیشــتر ب یاب
اســت کــه مــی توانــداز هــر مــوردی کــه مــی بینــد، بــه انضمامــی کــردن کلیــت یــاری برســاند. 
ــه ای  ــار، نفــی حقیقــت طلبان ــراث فکــری او هرب ــا می ــد بمیرد،ت ــر بای ــه حکــم تقدی ــا ب هملــت ام
ــد مهــار کنــد، زیــرا کــه علیرغــم تمــام جــاه  باشــد.  مــرگ اســت کــه حــرص و آز را مــی توان
ــر مــرگ هذیــان اســت. لــوکاچ بدرســتی  طلبــی هــا و توطئــه هــا و جنایــت، هــر چیــزی در براب
گفتــه بــود بهشــت دانتــه از زمیــن شکســپیر هــم واقعــی تــر اســت و بــه کلیــت زندگــی نزدیــک 
ــت  ــورژوازی  عصــر شکســپیر اســت و همل ــودن ب ــارس ب ــت درام و ن ــن خصل ــا ای ــر اســت. ام ت
قهرمــان ایــن زمــان تاریخــی اســت. امــا او بــه حقیقــت شــهادت میدهــد آن هــم در جهانــی کــه 
ارزش هــای الهــی و نظــم هســتی آن دچــار اغتشــاش گشــته اســت. فاوســت اگرچــه در صحنــه 
ــدد امــا آســمان فاوســت، اوتوپیــای زمینــی اســت کــه فاوســت را  ــه آســمان مــی پیون ی آخــر ب
ــا و  ــا آســمان ه ــی ســازد. او)فاوســت( ب ــک م ــان خــود نزدی ــی زم ــای تخیل ــه سوسیالیســت ه ب
بهشــت بــه ایــن خاطــر مــی پیونــدد کــه میخــواد حــوزه ی مســتقلی نســبت بــه آگاهــی اهریمنــی 
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ــت  ــی همل ــا بیهودگ ــد.  ام ــب ده ــتری ترتی ــی  بیش ــش عمل ــر نمای ــار دیگ ــا ب ــد. ت ــته باش داش
بــرای ایــن اســت کــه میخواهــد بــا اخالقــی کــردن ایــن ارزش هــا و نظــم هــا در برابــر جنایــت 
ــوم  ــوی هج ــد جل ــی توان ــه او نم ــت ک ــن اس ــت در ای ــراژدی همل ــتد. ت ــا بایس ــج روی ه و ک
دنیــای جدیــد را بگیــرد. دنیایــی کــه خــدا و ارزش هــای اخالقــی اش مــرده اســت. آگاهــی 
ــی  ــم م ــت در ه ــا واقعی ــت ب ــا همل ــت ام ــر اس ــراخ ت ــان ف ــا جه ــه ب ــه در مقایس ــت اگرچ همل
ــر شــکاف هــای درونــی عصــر خــود فائــق  ــا اخالقــی کــردن ب آمیــزد و مــی توانــددر آخــر ب
ــر آن هــا صحــه مــی گــذارد. ــا او ایــن نیروهــا را تشــخیص داده اســت و بدرســتی ب ــد. ام بیای
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ــدارد  ــر موثــری در دوران معاصــر وجــود ن ایســنا: به شــکل عــام مــی شــود گفــت کــه هیــچ اث
کــه بــا متــون گذشــته در گفت وگــو نباشــد، مســتقیم یــا غیرمســتقیم. بوف کور  ، مــردی 
بــا کــراوات ســرخ  ، مرثیه بــرای ژالــه و قاتلــش   و... مدیــون شــناخت وحــدت وجــود 
ــاملو  ــعر ش ــت. ش ــدس اس ــاب مق ــن کت ــدار لح ــروغ وام ــی   ف ــتند. آیه های زمین ــی هس عرفان
زاده زبان تاریــخ بیهقــی   اســت، شــعر اخــوان در زیربنــای خــود زبــان فردوســی را دارد 
ــد. ــظ بخوانن ــی و حاف ــه نظام ــت ک ــرده اس ــه ک ــوان توصی ــاعران ج ــه ش ــا ب ــود باره ــا خ و نیم

لحــن  کهــن  متــون  براســاس  خــداوردی  آقــای  اگــر  نمی شــد  نوشــته  رمان آلــوت   
ــا  ــدارد. و م ــکان ن ــیک ام ــای کالس ــدون پایه ه ــر ب ــت ادب معاص ــد گف ــا بای ــد. دقیق نمی آفری
ــی آدم  ــه  افســانه ایران ــو چطــور برپای ــو کالوین ــال ایتال ــم مث ــی می بینی شــگفت زده می شــویم وقت
لتــی   رمان ویکنــت شقه شــده   را می نویســد و مــا خــود از ایــن گنجینه هــا غافــل هســتیم. 

شــازده کوچولــو ســیاره اش را بــه خاطــر ایــن تــرک کــرده کــه گلــش از او قهــر کــرده اســت، 
ــرغ  ــدم م ــده، یعنی صبح ــظ آم ــت از حاف ــم در دو بی ــن ت ــم همی ــه می بینی ــت ک ــب اس ــا جال ام
ــاغ بســی چــون تــو شــکفت/ گل  ــاز کــم کــن کــه در ایــن ب ــا گل نوخاســته گفــت/ ن چمــن ب
بخندیــد کــه از راســت نرنجیــم ولــی/ هیــچ عاشــق ســخن ســخت بــه معشــوقه نگفــت  ، و شــاید 
ــده. ــی را می خوان ــع فارس ــه مناب ــت ک ــوده اس ــش ب ــری الهام بخ ــرای اگزوپ ــت ب ــن دو بی همی

در ادبیــات مــا افســانه ها و داســتان هایی هســت کــه وقتــی بــه شــباهت آن هــا بــا برخــی از آثــار 
ادبــی جهــان نــگاه می کنیــم، می بینیــم کــه ادبیــات معاصــر مــا در اغلــب مواقــع از عنصــر خیــال 
و زیبایــی بی بهــره اســت. در حالــی کــه فیلمســاز ژاپنــی، کوبایاشــی ایــن قــدرت را دارد کــه از 
ــا نگاهــی جهانــی بســازد. از افســانه های مــا  افســانه بومــی زن برفــی  ، اپیزودهای کوایــدان   را ب
ــد. ــرد و ویرانه هــای مــدور   را عرضهمــی کن ــل بورخــس اســت کــه بهــره می ب نویســنده ای مث

ی سوگوار  زورقی با سه پر

| شاپور جورکش 
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داســتان مرگ آرتورشــاه  ، دســت مایه بســیاری از آثــار ادبــی شــده اســت. در شــعری بــه 
ــی  ــرت برونینــگ می خوانیــم کــه آرتــور در لحظــه آخــر عمــر خــود در حال ــام از راب همیــن ن
ــا  ــه دری ــر و ب ــیر را بگی ــن شمش ــود می گوید ای ــور خ ــن سلحش ــه آخری ــت ب ــی اس ــه زخم ک
ــدد و  ــع می بن ــد در آن طم ــیر را می بین ــر شمش ــرق جواه ــی زرق و ب ــور وقت ــدازد  . سلحش بین
ــت  ــتی و عدال ــدار راس ــد پاس ــو بای ــاه می گوید ت ــم  . آرتورش ــردد و می گوید انداخت بازمی گ
ــداز  . و  ــا بین ــه دری ــیر را ب ــرد و شمش ــته، بازگ ــو را بس ــم ت ــرات چش ــو جواه ــی تالل ــی ول باش
ــی  ــد و وقت ــی کن ــور را اجرام ــتور آرت ــوم دس ــار س ــا ب ــود ت ــی ش ــار تکرارم ــه ب ــرا س ــن ماج ای
شــاه از او می پرســد چه دیــدی؟   می گوید زورقــی بــا ســه پــری ســوگوار آماده انــد تــا 
ــی  ــای ایران ــی از عرف ــتانی از یک ــعر و  داس ــن ش ــن ای ــت بی ــی اس ــباهت غریب ــد  . ش ــو را ببرن ت
بــا نــام علــی وراق کــه دست نوشــته ای را بــه یکــی از مریــدان مــی دهــد کــه بــه دجلــه 
بدهــد،  بــه آب  را  نمی آیــد آن  دلــش  را می خوانــد  وقتــی دست نوشــته  مریــد  بینــدازد. 
می گوید هیــچ  .  مریــد  دیــدی؟  .  می گوید چــه  اســتاد  می گوید انداختــم  .  و  برمی گــردد 
ــار  ــه ب ــد از س ــداز  ، و بع ــرد و بین ــی، برگ ــادار باش ــرادت وف ــه م ــد ب ــو بای ــتاد می گوید ت اس
ــد و  ــکافته ش ــد آب ش ــد می گوی ــدی؟  . مری ــد چه دی ــی وراق می پرس ــم  . عل می گوید انداخت
دســتی آمــد و دست نوشــته را گرفــت   و بعــد می پرســد حاال حکمــت ایــن کار چــه بــود؟   وراق 
می گوید رســاله ای نوشــته بــودم و بــرادرم خضر نســخه ای از آن خواســته بــود، برایش فرســتادم.  

جالــب اســت کــه در شــرق، اهمیــت متــن مکتــوب و کلمــه اســت کــه بــرای مریــد 
انگیــزه و وسوســهمی شــود و در غــرب زرق و بــرق جواهــر. امــا پژوهشــی الزم اســت 
این کــه  و  داشــته،  وجــود  غربــی  نســخه  از  پیــش  خیلــی  شــرقی  روایــت  دریابیــم  تــا 
دارنــد؟!  بی نیــازی  حــس  بومــی  خیال انگیــز  آثــار  مطالعــه  از  مــا  نویســندگان  چــرا 
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ــقی دارد،  ــه عاش ــه ن ــی ک ــت. جای ــران اس ــه زار ته ــان الل ــل کارم در خیاب مح
نــه تماشــاخانه ای و نــه بــا آن همــه الکتریکــی هــای پــر از هــراِس چــِک 
ــه  ــری. الل ــه بب ــه خان ــری و ب ــر گی ــی ب ــی چراغ ــی از ویترین ــی توان ــتی، م برگش
ــی  ــد. مردهای ــی ان ــر تنهای ــه سراس ــت ک ــی اس ــد مردهای ــت و آم ــل رف زار مح
ــد. ــی کنن ــدل م ــش رد و ب ــان فح ــی ش ــلوار تنهای ــت و ش ــه در ک ــده ام ک را دی

ــبه  ــوای کس ــی و دع ــه تلفن ــن مکالم ــه حی ــی ک ــای رکیک ــش ه ــد و فح  تنهاین
ای مــی دهنــد، غصــه هــای بــی شــمار آن هاســت کــه همچــون دملــی چرکــی 
ــی  ــش م ــه زار پخ ــوار الل ــفالت ناهم ــف آس ــد و ک ــی کن ــاز م ــر ب ــر آن س ه
ــت و  ــر پش ــری پ ــای فرف ــه موه ــده ام ک ــری دی ــه کارگ ــی از طبق ــود. مردهای ش
ــپ  ــار و الم ــای ب ــن ه ــان کارت ــتی هایش ــرخ دس ــا چ ــد. ب ــناک دارن ــی ترس هیبت
ــد. ــی آین ــش م ــه ای  پی ــای ترکی ــی ه ــک کودتاچ ــل تان ــد. مث ــی کنن ــل م حم

ــک  ــاره تان ــه یکب ــرم. ب ــی گی ــاه م ــه ای پن ــم راه باریک ــم و در خ ــی ترس ــن م  م
مــی ایســتد و مــرد کارگــر بــا هیبتــی ترســناک مــی گوید: بــرو.   آرام و 
مهربــان مــی گوید: بــرو.    اللــه زار معتــاد و دزد و مهنــدس بــرق و زنــان 
تنهاســت. بــه دســت هــم دارد. اللــه زار گلــزار آدم هــای  کولــی اســپند 

 بیســت ســال از ایــن اللــه زار گذشــته ام. نــه تماشــاخانه ای دارد، نــه  گلــزاری، 
امــا مــن بیشــتر از همــه خیابــان هــای تهــران دوســتش دارم. آن قــدر زخمــی ســت 
کــه مگــر مــی شــود از آن گذشــت و شــعری نســرود.  مگــر مــی شــود خورشــید 
کلمــات را از البــه الی موهــای شــعرم بیــرون نکشــم و پیشــکش آن نکنــم؟! اللــه 
زار، آدم هــای گزارشــم را بــه دســت قلمم ســپرده و بــه کار و بــار روزمرگی خود 

 خورشید را به موهایم 
سنجاق زده ام

|   گالیا توانگر
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ادامــه داده اســت. یــک بــار بــا باربــران اللــه زار و باردیگری بــا کارگــران تولیدی 
هــای لبــاس کوچــه برلــن کــه در دخمــه هــای هــزار تــوی زیــر زمینــی بــرای لقمــه 
ای نــان بــدون حــق بیمــه و نــه حتــی بازنشســتگی بــر پارچــه عمرشــان کــوک مــی 
زننــد، ناهــار خــورده ام. چــرا نبایــد عاشــق ایــن خیابــان و ُجــزام دردش نباشــم؟ 
چنــد وقــت پیــش دوســتی از شهرســتان زنــگ زد و گفت: کجــا ببینمــت؟   
گفتم: اللــه زار!   گفت: نــه آن جــا نمــی آیــم. شــنیده ام خیابــان درســتی نیســت!  

ــل باربرهایــش و کارگــران جــوان نجیبــش.  ــی اســت؛ مث ــان نجیب ــه زار خیاب  الل
مثــل لوطــی هــای مــو فرفــری کــه هنــوز مــی داننــد حــق تقــدم بــا یــک بانوســت. 
مثــل مــن کــه بیســت ســال از جوانــی ام را در کوچــه هــای اللــه زار گشــته ام و از 
دردهــا نوشــته ام. بایــد بدانــی چطــور بنگــری کــه از اللــه زار خورشــیدی بچینــی 
و بــه خانــه ببــری؟ گاه بایــد خورشــیدی را کــه چیــده ای الی موهایــت ســنجاق 
کنــی و قایمــش کنــی. نمــی شــود خیلــی چیزهــا را روشــن کــرد بــا این خورشــید. 
روشــن شــود، مثــل فیــش هــای حقوقــی نجومــی مــی شــود؛ دل را آتــش مــی زند. 

ــدت  ــه ش ــه ب ــی ک ــوب هاســت. آدم های ــان خ ــه زار خیاب ــم؛ الل ــی گوی ــط م فق
ــوز هــم  ــن نادرســتی هــا هن ــان همی ــرز، می ــی م ــی ب ــن تنهای ــان همی ــد و می تنهاین
ــه زار  ــای الل ــوز هــم کارگــر در ســرما و گرم ــادی هســت. هن درســتی هــای زی
ــر  ــرد. ه ــی گی ــود را م ــی خ ــتمزد ذره بین ــد و دس ــی ده ــل م ــود را ُه گاری خ
کــس مــی خواهــد مــرا ببینــد، بیایــد اللــه زار، خورشــید بچینیــم و بــه خانــه ببریــم.
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تهران:  حسینیه امام خمیین دیدار شاعران با رهبر معظم انقالب
قبل از برپایی نماز مغرب و عشا  دوشنبه 30  ارديهبشت 1398

تهران:  حسینیه امام خمیین دیدار شاعران با رهبر معظم انقالب
محسن مومین رییس حوزه هنری   و مرتیض امیری اسفندقه شاعر و مجری 

دوشنبه 30  ارديهبشت 1398
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تهران : سایه اقتصادی نیا به هنگام امضای کتاب له و علیه ویرایش 
  ارديهبشت ماه 1398

تهران حوزه هنری: صادق رحماین، سعید بیابانیک، مصطفی کارگر 
دوشنبه 30 ارديهبشت 1398
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بوشهر: عیل هوشمند و صادق رحماین در ساحل خلیج فارس 12 ارديهبشت 1398
رگداشت مانا یاد احمد اقتداری  پس از مراسم برز

خانه شاعران : ساعد باقری، بهزاد زری�ز پور، سهیل محمودی، محمد رمضاین فرخاین و بیوک ملیک
شیرازه شعر انجمن شعر جوان، 27 فروردی�ز 1398
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تهران :محله دریان نو: مرنیض امیری اسفندقه، صادق رحماین، سیدعیل موسوی گرمارودی 
 محمدابراهمی کبابیاین و امیر بیات     17  ارديهبشت ماه 1398

 ایالم: رونمایی  و برریس مجموعه شعر محمدرضا رسمت پور با عنوان خانم فنوباربیتال  
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واری  و مشفق کاشاین تهران: حسیز آیه، ؟ حسن امیز سبرز

، ساعد باقری، سعید بیابانیک، هادی منوری،  خانه شاعران : با حضور بیوک ملیک ، علیرضا سپایه الئیز
مینا اروجلو، فاطمه ساالروند، مریم حسیین قهرودی ؛ شیرازه شعر انجمن شعر جوان، 28 خرداد 1398
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تهران: بنیاد ادبیات و شعر ایرانیان، محمدحسن شهسواری در گردهمایی  معملان داستان نوییس
 شنبه 21 ارديهبشت 1398

تهران: بنیاد ادبیات و شعر ایرانیان، ابوتراب خسروی در گردهمایی  معملان داستان نوییس
 شنبه 21 ارديهبشت 1398
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تهران دیدار در رادیو: محمد درودگری و صادق رحماین 18  ارديهبشت 1398

تهران فرهنگسرای شفق: ظیبه رحماین و پرستو یمیین 
رگداشت مرحوم احمد ابومحبوب 18 ارديهبشت ماه 1398 برز
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تهران:  محمدرضا تریک، سید ضیاالدی�ز شفیعی و احمد نادمی
نمایشگاه کتاب تهران  ارديهبشت 1398

تهران: عیل دهبایش، بهران احمدیان و شاه منصور شاه میرزا
پنج شنبه صبح های بخارا  2 خرداد 1398
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شیراز:  روز سعدی و تقدیر  کاووس حسنیل از دکتر محمود طاوویس

گرگان  خانه کتاب : عیل سطویت قلعه،  علیرضا اب�ز قاسم،  حبیب موسوی یب باالین روزبه 
گیالسیان، سارا سعیدی، و نمیا صفار، 
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رگوار مرتیض امیری اسفندقه تهران:  شهرک مسکوین فجر مراسم هفمت مادر برز
زرتشت اخوان ثالث و بهرام پروی�ز گنابادی 18 خرداد  1398

رگوار مرتیض امیری اسفندقه تهران: شهرک مسکوین فجر مراسم هفمت مادر برز
دکتر محمدرضا شفیغی کدکین 18 خرداد 1398
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تهران:  جلسه کوتاه با داستان در فرهنگسرای اندیشه به دعوت سیدمهدی شجاعی

تهران:  جلسه کوتاه با داستان در فرهنگسرای اندیشه به دعوت سیدمهدی شجاعی
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 چامه د ان
|دیداری کوتاه با پدیدآورندگان

رمــان   یک ســری  البتــه 
کــه  شــود  ترجمهمــی 
فــالن  رمــان  می گوینــد 
بیســار  رمــان  و  فرانســه  از 
این هــا  کــه  فرانســه  از 
یک ســری  اســت،  چــرت 
ارزش  اصــال  کتاب هــا  از 
صرفــا  و  ندارنــد  ادبــی 
داســتان هســتند. در فرانســه 
ــی  ــا گفتهم ــن کتاب ه ــه ای ب
)ایســتگاه  گار  شــود رمان 
در  شــما  یعنــی  راه آهــن(  ، 
یــک ایســتگاه راه آهــن آن 
می خوانیــد  و  می خریــد  را 
ــد  ــار بگذاری ــاید در  قط و ش
این کتاب هــا  برویــد.  و 
تنــد  و  تنــد  ایــران  در 
نــه  کــه  می شــوند  ترجمــه 
نــه  دارنــد  معتبــری  ناشــر 
شناخته شــده ای.  مترجــم 

جعفر ابراهمییمهشید نونهالی

اگــر  مــا  امــروز  ادبیــات 
بخواهــد صدایــش بــه دنیــا 
برســد مــی بایســت از گنجینه 
و  فولکلــور  ادبیــات  هــای 
کهــن پایــه و مایــه بگیــرد 
ــا شــنیدن و خوانــدن  امــروز ب
ــات کهــن  ــه هــای ادبی گنجین
لــذت مــی بریــم و از ایــن 
همــه ســادگی و حــس هــای 
انگیزشــان شــگفت زده  دل 
ــت  ــه نیس ــویم ، گزاف ــی ش م
بــا  بایاتیــالر  بگویــم  اگــر 
بــازی کالمــی کــه گاه در دو 
ــل  ــه مهم ــتین ب ــراع نخس مص
مــی گرایــد ، چنــان جادویــی 
و دل نشــین اســت کــه اگر بنا 
ــا هایکــو هــای  باشــد آن را ب
ارزیابــی  و  مقایســه  ژاپنــی 
کننــد کفه تــرازوی بایــا تیالر 
ســنگین تــر خواهــد بــود .

در آغــاز کارم اگــر زمانــی 
فــروغ  نــادری    در کافــه 
می دیــدم  را  فرخــزاد 
چــون  نمی رفتــم  جلــو 
بــا  زمانــی  می خواســتم 
فــروغ آشــنا شــوم کــه شــعرم 
امــا  کنــد.  پیــدا  تَشــُخص 
ــان امــروز خیلــی ســریع  جوان
اثــری را چــاپ می کننــد و 
ــچ  ــار هی ــل آث ــن دلی ــه همی ب
ــا از  ــدارد و  کاره ــی ن مفهوم
ژرفــا بــه ســطح آمــده اســت.
ــاً  ــاعر قطع ــعر دو ش ــان ش زب
اســت؛  متفــاوت  هــم  بــا 
نزدیــک  از دوســتان  یکــی 
الهــی  بیــژن  شــعر  در  مــن 
هــم  و  زبــان  هــم  بــود. 
اندیشــه در شــعر هــر دوی 
مــا متفــاوت اســت در حالــی 
ــر  ــا در ژان ــر م ــر دو نف ــه ه ک

ممی.  موید
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محمد درودگری عیل مسعودی نیا کورش ادیم

درکتــاب لبخنــد شــاعر  تمــام 
نفــر  دو  جــز  بــه  شــاعرها 
ــتند،  ــات نیس ــد حی ــه در قی ک
خندیــدن  حــال  در  همــه 
ویژگــی  یعنــی  هســتند 
پرتره هــا  و  کتــاب  ایــن 
شــاعرها  کــه  اســت  ایــن 
در حــال خنــده هســتند یــا 
در وضــع لحظــه ای خوبــی 
قــرار داشــتند و بــه لحــاظ 
ویژگــی  شناســی،  زیبایــی 
خاصــی وجــود نــدارد کــه 
از پرتره هایــی کــه  آنهــا را 
گرفتــه  ادبــا  یــا  شــعرا  از 
شــده، متمایــز کنــد و از ابتــدا 
ــتم. ــی نداش ــچ ادعای ــز هی نی

ــه ایــن دلیــل کــه 7۰ شــاعر  ب
ــد،  ــده می بینی ــال خن را در ح
توجــه  قابــل  کتــاب  ایــن 
ــروژه،  ــان پ ــا در هم ــت ام اس
ــود  ــی وج ــای متنوع عکس ه
بــا  روزی  حتمــاً  کــه  دارد 
ــم  ــی می توان ــای متفاوت ایده ه
ــذارم  ــش بگ ــه نمای ــا را ب آنه
متفاوتــی  کتاب هــای  یــا 
چــاپ شــود بــرای مثــال مــن 
از برخــی شــعرا، عکــس طنــز 

و  خســته ام  غرولنــد  از 
از  مبــادا  کــه  بیمنــاک 
ــا  ــم ب ــت دل ــادت و خباث حس
خیلی از شــعرها ایــن روزگار 
صافنمــی شــود و شــعر خیلــی 
ــت از  ــر اس ــر و مهم ت بزرگ ت
مــن و امثــال مــن کــه زمانــی 
ــی  ــه جای ــم ب گمــان می کردی
از  نرســیدیم.  و  می رســیم 
وضعیــت کنونــی شــعر ایران، 
خاصــه آنچــه منتشــرمی شــود 
خشــنود نیســتم. امــا هنــوز 
ــی  شــعر خــوب و شــاعر خیل
شــعر  نیســت.  خــوب کــم 
خســوف  مــا،  روزگار  در 
کــرده. ایــن خســوف هــم 
موقتــی خواهــد بــود و دور 
نیســت کــه بــاز بنشــینیم و 
درخشــش  بــه  بزنیــم  زل 
خیره کننــده و بهــت آورش

شــعر هنــر ملــی ماســت. مــا 
شــعر  مقابــل  در  ایرانیــان 
ــی شــویم.  ــی مســحور م به راحت
و  می لــرزد  دلمــان  و  دســت 
دلیــل  بی آنکــه  می پذیرمــش 
بخواهیــم. شــعر خطابــه نیســت، 
نیســت، دســتورالعمل  تحلیــل 
و مصوبــه الزم االجــرا نیســت 
کــه پشــِت گــوش بیاندازیــم. 
ــت، از دل  ــرف دل اس ــعر ح ش
دل  بــر  الجــرم  برمی خیــزد، 
ــک  ــردن ی ــاره ک ــیند. نظ می نش
الک پشــت در بیــان نیما، شــکل 
اســت.  جهــان  دیــدن  دیگــر 
ــد آب  ــهراب می گوی ــی س وقت
نمی کنیــم.  نکنیــد،  گل  را 
را  ســبزه ها  و  قانــون چمن هــا 
پاســداری می کننــد.  شــاعران 
شــاعران اند کــه بایســتی چشــم 
ــر را  ــند؛ خط ــان باش ــدار جه بی
در دوردســت ها ببیننــد و عشــق 
کننــد.  منتشــر  اجتمــاع  در  را 
رســای  زبــان  و  مردم انــد  از 
اهــل  خویــش.  زمانــه  مــردم 
طبیعت انــد و ملتــزم بــه رعایــت 
آن، ماننــد فــروغ کــه از ســالله 
ایــن  تنفــس  بــود و  درختــان 
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عبدالجبار کاکایی رویا شاه حسیز زاده محمدعیل بهمین

اولیــن بــار کــه بــا منــزوی 
را  شــعرش  و  شــدم  آشــنا 
ایــن  شــنیدم حــس کــردم 
ــزی  ــه چی ــت، بلک ــعر نیس ش
کــه  اســت  شــعر  از  فراتــر 
مــا  دارد.  الزم  مــا  روزگار 
در  را  شــاعرانمان  بهتریــن 
ــان خــود،  تاریــخ، ذهــن و زب
حافــظ،  ماننــد  اشــخاصی 
ــی  ــا و فردوس ــعدی، موالن س
ــن   ــد از ای ــم. شــاید بع می دانی
افــراد، صد هــا یــا بیــش از 
یــک میلیــون شــاعر دیگــر 
هــم داشــته ایم. ایــن ســؤال 
اگــر  کــه  می آیــد  پیــش 
ادبیــات  تاریــخ  ابتــدای  از 
شــاعران  همــه  حــاال  تــا 
مــرور  را  فارســی زبان 
فقــط حــدود  کنیــم، چــرا 
اگــر  نهایتــش  یــا  هشــت 
ــود، ۱۰  ــاد ش ــی زی ــم خیل ه
ــا، ســعدی،  ــل موالن شــاعر مث
بــه  می شناســیم،  را  حافــظ 
نــام  و  داریــم  این هاعالقــه 
حافظه مــان  در  شعرشــان  و 
بــا  و  اســت  مانــده   باقــی 
می کنیــم؟  زندگــی  آن هــا 

نه تنهــا  جشــنواره ها   
تأثیــر ندارنــد بلکــه ســبب 
ــای شــاعر  ــل پ می شــوند مقاب
هــم  ســنگ اندازی هایی 
ــده شــدن  بشــود و گاهــی برن
ــرای شــاعر  در جشــنواره ای ب
کنــد.  ایجادمــی  دردســر 
برگزیــده  بــا  کــه  اتفاقــی 
شــدن در جشــنواره شــعر فجر 
بــرای مــن رقــم خــورد. چون 
همــه خودشــان را صاحــب 
فکــر  و  می داننــد  حــق 
ضایــع  حقشــان  می کننــد 
شــده کــه برنــده نشــده اند. 
وقتــی مــن برنــده شــدم بــرای 
حاشیه ســازی هایی  مــن 
شــعرهای  حتــی  شــد، 
منتشــر  را  قبــل  دهه هــای 
نشــان  تــا  بودنــد  کــرده 
ــده  ــی برن ــاعر ضعیف ــد ش دهن
ــت، در  ــده اس ــزه ش ــن جای ای
ــر چــه  ــاعر ه ــه ش ــی ک حال
بیشــتر پیــش مــی رود شــعرش 
امــا  شــود،  پخته ترمــی 
منتقــدان شــعرهای اول مــن 
ــرار داده  را محــل قضــاوت ق
بودنــد؛ البتــه ایــن رفتارهــا 
ــت. ــی نداش ــن اهمیت ــرای م ب

کــه-  ترانه هایــی  انبــوه 
به ویــژه در ســال های اخیــر 
وجهــه  می شــوند  تولیــد  ـ 
و  ندارنــد  ادبــی  جنبــه  و 
پیامــی  و  مفهــوم  فاقــد 
هدفمندنــد. درواقــع تولیــد 
ــارت در  ــای مه ــر مبن ــا ب آنه
ــان  ــردن کالم از می ــوار ک س
بــر  کلمــات  دم دســتی ترین 
ملــودی صــورت می گیــرد. 
کــه  پیداســت  ناگفتــه 
پرداختــن چنیــن ترانه هایــی 
اجتماعــی  مســائل  بــه 
ــن  ــددر ای ــی توان ــر م حداکث
ســطح باشــد کــه نامــی از 
ــده در  ــا پدی ــل ی ــک معض ی
آنهــا گنجانــده شــود. گرچــه 
بســیاری از آنهــا تــا همیــن 
مقوله هــای  وارد  هــم  حــد 
اجتماعــی نمی شــوند؛ چــرا 
کــه نیــازی هــم بــه چنیــن 
ورودی ندارنــد. اساســاً چنین 
بــرای  رســالتی  ترانه هایــی 
ــام  ــالغ پی ــا اب ــی ی ــای معن الق
ندارنــد و حداکثــر کاربــرد و 
کارکــرد آنهــا درگیــر کــردن 
اســت. هیجــان  و  حــس 
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زندگــی  ســبک  تغییــر 
ســویی  از  و  امــروز  انســان 
بــه  علــم  روزافــزون  نفــوذ 
زندگــی مــردم را می تــوان 
ایــن  در  عامــل  مهم تریــن 
زمینــه برشــمرد. آنچنــان کــه 
جایــگاه  بررســی  بــه  اگــر 
خواهیــم  بپردازیــم  شــعر 
دیــد کــه از دوره مشــروطه 
بــه ایــن طــرف بســیاری از 
از  را  خــود  کارکردهــای 
ایــن وظیفــه  و  داده  دســت 
رســانه هایی  بــه  مــرور  بــه 
همچــون روزنامه هــا، ســینما، 
ــت  ــه اینترن ــا ب ــاب و بعده کت
ــن  ــت. از ای ــده اس ــل ش منتق
کــه  اســت  بعــد  بــه  دوره 
ــر  ــه نث شــاهد توجــه جــدی ب
هســتیم چــرا کــه تألیــف و 
ــر  ــف نظی ــوم مختل ــار عل انتش
نثــر رخ  بــه  تنهــا  پزشــکی 
حاضــر  درحــال  می دهــد. 
مخاطــب شــعر تنهــا گروهــی 
هستند.شــاید  نخبــگان  از 
مخاطبــان شــعر در مقایســه 
قابــل  بــا گذشــته کاهشــی 
باشــند.  کــرده  پیــدا  تأمــل 

به طــور کلــی هــر مــاده اولیــه 
بــرای اطالعــات نویســنده یــا 
ــد در  ــر، بی تردی ــاعر معاص ش
اثــرش تاثیــر دارد. آن بخــش 
از اطالعاتــی کــه آموختــه، 
ذهــن  و  فکــر  اولیــه  مــاده 
نویســنده و شــاعر را تشــکیل 
کــه  چیــزی  آن  می دهــد، 
و  دانشــگاه ها  در  امــروز 
کتاب هــای مهــم گفتــه شــده 
ــران  ــات ای ــود و ادبی ــی ش وم
اســت همــان اســت کــه گفتم 
یعنــی شــعر دوره صفویــه و 
ــد.  ــه بع ــم ب ــرن نه ــات ق ادبی
کــم  بســیار  کــه  هرچنــد 
مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد 
ــر  ــار از نظ ــن آث ــرای همی و ب
چنــدان  زبــان  و  اندیشــه 
ــه  ــت. درحالی ک ــه ور نیس مای
و  تواندزبــان  مــی  آن چــه 
معاصــر  شــاعران  اندیشــه 
ادبیــات  کنــد،  قوی تــر  را 
ــخ  ــا اســت، مثل تاری کهــن م
 ، ر   ، کشف االســرا بیهقی  
شــعر عطــار  . کــه نمونــه ایــن 
آثــار را در حــدود 4۰۰ ســال 
اخیــر کمتــر می تــوان پیــدا 
کــرد و در دانشــگاه ها هــم 
چنــدان مــورد توجــه نیســت.

یــک  بازآفرینــی  جهــان 
جهــان گســترده اســت کــه 
بایــد  دنیــا  ایــن  بــه  ورود 
عالقــه،  عشــق،  بــا  همــراه 
توانایــی  و  تخیــل  قــدرت 
نوشــتن همــراه باشــد شــاید 
بازنویســی یــا بازآفرینی هایــی 
دل  بــه  و  می بینیــم  مــا  کــه 
از  یکــی   ، نمی نشــیند  مــا 
نــدارد.  را  شــروط  ایــن 
متــون  بــا  نویســنده  بایــد 
رسمی کالســیک آشــنا باشــد 
و زبــان متــون را دریافــت کند 
و بــا زمانــه و شــرایط تاریخــی 
ــد  ــد ، بای ــنا باش آن دوران َآش
متــن را بــه تمامی بفهمــد و در 
ــت  ــود و در نهای ــرق ش آن غ
ــد.  ــودش کن ــن را از آن خ مت
را  کهــن  متــن  وقتــی  مــن 
ســاده  فکــر  بــه  می خوانــم 
نوشــتن آن نیســتم می خواهــم 
کنــم،  خــودم  آن   از  را  آن 
ــه  ــود و ب ــی ش ــه آن نزدیکم ب
درونــش مــی روم ، از فیلتــر 
خــودم  تجربیــات  و  خــودم 
و محصــول  عبــور می دهــم 
ــه  ــم ک ــق می کن ــدی خل جدی
ــه اش  ــن مای ــول ب ــن محص ای
ــا در  ــت ام ــتان اس ــان داس هم
اســت. تفــاوت  اش  ارایــه 
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 از دهــه ۳۰ و 4۰ وضعیــت 
ــکلی در  ــه ش ــا ب ــی م اجتماع
آمــده که قشــر روشــنفکرمان 
و  اســت  شــده  ســرخورده 
ایــن کــه سیســتمی کــه در 
ــوده، بخــش  جامعــه حاکــم ب
بــه  را  مــردم  از  ای  عمــده 
دیگــر  ســویی  و  ســمت 
ســوق داده اســت، ادبیــات 
هــا  دولــت  طــرف  از  مــا 
و  نشــده  گرفتــه  جــدی 
ــرخوردگی  ــث س ــن باع همی
ــاعران و  ــی از ش ــف بزرگ طی
نویســندگان مــا شــده اســت، 
ــا در حــال حاضــر شــاعر و  م
نویســنده اندیشــمند خــوب 
کــم نداریــم کــه کتابشــان 
تمــام  یــک چاپــش  حتــی 
یــک  یعنــی  شــود،  نمــی 
اگــر  نویســنده  یــا  شــاعر 
باشــد  اصیــل  واقعــا کارش 
داشــته  ایمــان  بــه کارش  و 
ایــن  در  رســالتش  و  باشــد 
ــد،  ــوب بنویس ــه خ ــد ک باش
انتقــال  و  نوشــتن  دغدغــه 
اندیشــه داشــته باشــد، قاعدتــا 
ایــن آدم بــه دنبــال جــذب 
بــود. نخواهــد  مخاطــب 

افغانســتانی  شــاعران  قطعــاً 
شــعر  و  ادبیــات  ارتقــا  بــر 
تاثیرگــذار  کشــورمان 
آن هــا  هــم  بوده انــد. 
هــم  و  بوده انــد  تاثیرگــذار 
گرفته انــد.  تاثیــر  اینکــه 
شــعر  مطــرح  جریــان 
ــان  ــه هم ــق ب ــتان متعل افغانس
در  کــه  اســت  شــاعرانی 
می کننــد.  زندگــی  ایــران 
و  اصلــی  چهره هــای 
جریان ســاز  و  درخشــان 
بچه هایــی  افغانســتان  شــعر 
ــان شــاعری  هســتند کــه جری
در  شاعریشــان  اســتعداد  و 
شــکوفا  کشــف،  ایــران 
اســت. کــرده  رشــد  و 

شــعر  امــروز  بالندگــی   
فارســی متاثــر از هم نشــینی 
تاثیرگــذاری  و  صمیمــی 
بــوده کــه بیــن شــاعران ایــران 
و افغانســتان رخ داده اســت.
خبرگزاری دفاع مقدس

مــوزه  ایــن  بــود  قــرار   :
 ۱4  ، نــادر  تولــد  بــرای 
ــود؛  ــاح ش ــاه، افتت فروردین م
جایــی در بــاغ کتــاب و در 
خانــه شــعر و ادبیــات، امــا 
ــه دالیلــی کــه مــن هــم  ــا ب بن
ــاد. ــاق نیفت ــن اتف ــم ای نمی دان

ــدارک  ــال ت ــووالن در ح مس
ایــن  کــه  هســتند  ایــن 
و  شــود  راه انــدازی  مــوزه 
می خواهنــد  کــه  گفته انــد 
اتفــاق  ایــن  هرچه زودتــر 
خبــر  هیــچ  امــا  بیفتــد؛ 
مــا  بــه  درســتی  و  دقیــق 
ابراهیمــی  نــادر  نمی دهنــد. 
در روز ۱6 خردادمــاه ســال 
ســال  چنــد  از  پــس   ۱۳87
ــردن  ــرم ک ــه ن ــت و پنج دس
درگذشــت بیمــاری  بــا 
ــرا   و پیکــرش در بهشــت زه
ــه خــاک ســپرده شــد )س( ب
ایسنا
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دیابــت دارم و مدتــی طــول 
کشــید تــا توانســتم بــا آن 
و  برســم  ســازگاری  بــه 
اکنــون نیــز در حــال پرهیــز 
غذایــی هســتم. شــعر هــم 
از  پیــش  تــا  می گویــم. 
ایــن اشــعارم را در روزنامــه 
اطالعــات منتشــر می کــردم 
امــا مدتــی اســت همــکاری 
مــدارس  بــه  نمی کنــم. 
مــی روم؛ چــرا که کــودکان 
ــاعری را  ــد ش ــت دارن دوس
کــه شــعرش در کتاب هــای 
درسی شــان بــوده، ببیننــد.

یکــی  بــه  قبــل  مدتــی 
کالســه   ۱۵ مــدارس  از 
محــروم  مناطــق  در 
شــدم.  دعــوت  کرمانشــاه 
بســیار  آمــوزان  دانــش 
پــس  و  خوشــحال شــدند 
ایــن  نــام  حضــورم  از 
را   محمدجــواد  مدرســه 
محبت  گذاشــتند. حضــور 
بچه هــای  میــان  در 
ــت  ــا محب ــتنی، ب دوست داش
ــان خوشــایند اســت. و مهرب
فارس

جواد محبت ساعد باقریاصغر دادبه 
ــمه ها  ــا سرچش ــات م . در ادبی
چــون  ادب،  بــزرگان 
ــعدی،  ــی، س ــی، نظام فردوس
همــه  و  مولــوی  حافــظ، 
بــزرگان هســتند و در  ایــن 
ــه لحــاظ  ــان بعضــی ب ــن می ای
ــری  ــی، نقــش ویژه ت آموزش
ــعدی  ــود س ــل خ ــتند؛ مث داش
کــه بســیار اهمیــت داشــته 
و  بوســتان  گذشــته  در  و 
کتاب هــای  او،  گلســتان 
کــه  اســت  بــوده  درســی 
زبان آمــوزی  نتیجــه  هــم 
ادب  نتیجــه  هــم  و  داشــته 
ــوزی. ــالق آم ــوزی و اخ آم

ــی  ــن الهیج ــد حزی  می گوین
ــد  ــت و آم ــد رف ــه هن ــه ب ک
هندی هــا  بــه  داشــت، 
ــان  ــود کــه زب ــتُلُم کــرده ب اُش
ــما  ــادری ش ــان م ــی زب فارس
آن جــا  بــزرگان  نیســت. 
داده  جــواب  او  بــه  هــم 
فارســی  معلــم  کــه  بودنــد 
شــما مادربزرگ هــای شــما 
ــی  ــم فارس ــی معل ــد؛ ول بودن
نظامــی،  فردوســی،  مــا 
بودنــد.  حافــظ  و  ســعدی 
ایبنا

قــرن  فارســی  هــای  متــن 
ــاده و روان  ــیار س ــارم بس چه
ــد و حتــی بنــده دریــک  بودن
زمانــی بــه دوســتان خــود مــی 
گفتــم ایــن متــن هــا جــزو 
رادیویــی تریــن متــن هاســت. 
و متــن هــای قــرن چهــارم بــه 
طبیعــت زبــان بســیار نزدیــک 
کــه  شــد  چگونــه  و  بــود 
ــد؟  ــاد ش ــه ایج ــدر فاصل اینق
زبــان رفتــه رفتــه تخریــب 
شــده و متاســفم کــه بایــد 
چنــان  مــا  بگویــم  را  ایــن 
هــوای  شــاید  و  بایــد  کــه 
زبــان فارســی را نداشــته ایــم.

کافــی  نیســت  ســختی  کار 
اســت مــردم زبــان درســت را 
بشــنوند بــا بخواننــد. ایــن البته 
ــن  ــه ای ــانی ک ــئولیت کس مس
زبــان را منتشــر مــی کننــد 
بســیار ســخت تــر مــی کنــد.
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از  شــعر  صــورت  ایــن  در 
فرهنگــی  پشــتوانه های 
مســلما  شــود.  خالیمــی 
می کوشــد  خــالق  هنرمنــد 
ــد و نشــانه ها  ــو کن ســنت را ن
و اســتاتیک ســنتی را در بافت 
و قالبــی نــو بــه کار ببنــدد؛ 
بســیاری  کــه  همــان کاری 
روزگار  داستان نویســان  از 
مــا انجــام داده انــد و شــیوه 
حکایت هــای  و  روایت هــا 
و  کــرده  تــازه  را  کهــن 
داســتان های  بافــت  در 
نــو قــرار داده انــد. بســیاری 
هــم  مــا  داستان نویســان  از 
شــیوه های  هــم  مفاهیــم، 
روایــی و هــم تکنیک هــای 
ــن را  ــای که ــتانی قصه ه داس
نــو کرده انــد و در خدمــت 
ــته اند  ــه کار بس ــو ب ــم ن مفاهی
ــت  ــده اس ــودش ش ــن خ و ای
و  شــیوه  و  ســبک  یــک 
زیبایی شــناختی  تجلــی 
امــروز.  ادبیــات  در 

دوســه  تقریبــاً  موقــع  آن 
ــروع بــه  ــه ش ــود ک ــالی ب س
بــودم.  کــرده  رباعی گفتــن 
و  داشــتم  ســال   ۱7 حــدود 
یــک  بــودم.  دانش آمــوز 
ــه  ــا ســرویس مدرســه ب روز ب
خانــه می آمــدم کــه از شیشــه 
ماشــین چشــمم بــه برگ هــای 
بلــوار  در  کــه  افتــاد  زردی 
ــه شــده  چمــران شــیراز ریخت
بودنــد. آنجــا ایــن رباعــی 
اســت  بهــاری  پاییــز 
اســت   شــده  عاشــق  کــه 
خــدا  لطــف  و  گفتــم  را 
ــنیده  ــور ش ــن ط ــه ای ــود ک ب
فکــر  موقــع  آن  شــد. 
ایــن  تــا  بعدهــا  نمی کــردم 
میــزان از آن اســتقبال شــود
مهر.

ــندگان و  ــوان نویس ــل ج  نس
ــد کــه  ــا می خواهن شــاعران م
مــورد اعتنــا و پســند عمومــی 
حالــی  در  بگیرنــد  قــرار 
کــه اعتبــار متــن ادبــی بــه 
ــا  ــت. چه بس ــدن نیس ــده ش دی
کالســیک  مهــم  متن هــای 
کــه  بودنــد  شــاهکارهایی 
در روزگار خودشــان مــورد 
و  نگرفتنــد  قــرار  اقبــال 
دهه هــای  و  ســده ها  در 
شــدند.  کشــف  بعــدی 
ــان مــا عجــول  متاســفانه جوان
می خواهنــد  و  هســتند 
صاحــب  ســرعت  بــه 
ســبک و زبــان و همچنیــن 
رفــع  و  شــوند  شــناخته 
بــه یک ســری  ایــن مســئله 
بک گراندهــای  و  عقبه هــا 
دارد. نیــاز  فکــری 
ایسنا
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محمد پارسا نسب

شــاعران  یــا  نویســنده ها 
را  کهــن  ادبیــات  غالبــا 
این کــه  امــا  می شــناختند 
ــوا  ــن، محت ــدر آن مضامی چق
انتقــال  بتوانــد  قالب هــا  و 
ــور  ــدر منظ ــد و چق ــدا کن پی
را  نویســندگان  و  شــاعران 
بــرآورده کنــد و همچنیــن 
پــس  از  چقــدر  این کــه 
ــد،  ــم بربیاین ــال آن مفاهی انتق
ــال  ــر ح ــه ه ــت.  ب ــم اس مه
ــام  ــای فردوســی، خی حرف ه
ــای  ــه دنی ــوط ب ــا مرب و موالن
فرهنــگ  و  اســت  قدیــم 
آن  و  می طلبــد  دیگــری 
ــروزی کــردن  ــا را ام حرف ه
کار  داشــتن،  نــو  عرضــه  و 
هــر کســی نبــوده. مثــال تقــی 
ــا و  مدرســی در کتــاب   یکلی
ــای  ــد و دنی ــی او   می آی تنهای
عهــد عتیــق و کتــاب مقــدس 
را بازآفرینــی و بازســازیمی 
ــه  ــادی ک ــا دولت آب ــد. ی کن
ــی  ــر بیهق ــته نث ــخت دل بس س
شــاعران  بیــن  در  اســت. 
یعنــی  اســت،  همیــن  هــم 
یــا  اخــوان  مثــل  کســانی 
دل بســته  کدکنــی  شــفیعی  
اســاطیر  قدیــم،  فرهنــگ 

تاریــخ  و  شــاهنامه  کهــن، 
ــث  ــن باع ــتند و ای ــران هس ای
بتوانــد  کســی  شــود  مــی 
آثــار آن هــا را بفهمــد کــه 
خوانــده  را  قدیــم  ادبیــات 
اســت. کــرده  درک  و 

یــا  ایرانــی  یــک  آن چــه 
ملیتــی  هــر  در  فــرد  هــر 
می پســندد ایــن اســت کــه 
دوســت دارد اثــر ســابقه ای 
ــی  ــی و فرهنگ ــی، تاریخ ذهن
ــن  ــس بهتری ــد. پ ــته باش داش
شــیوه ایــن اســت کــه پیوندها 
ــان  ــه در رم ــوند. البت ــع نش قط
ــت  ــخت اس ــی س ــاید کم ش
ایــن موضــوع ضرورتــی  و 
خــود  کــه  البتــه  نــدارد. 
ــاره  ــد درب ــان بای داستان نویس
آن جســت وجو کننــد، بــرای 
این کــه ایــن مســئله نیــز بعضــا 
اســت. آفــت زا  خــودش 

ایسنا

در  آدمــی  تجــارب  اگــر 
شکســت ها به درســتی ثبــت 
ــر و تعمــق شــود،  و در آن تدب
کســب  بــه  منجــر  قطعــاً 
ــد  ــی  خواه ــت در زندگ موفقی
در  کــه  تجربیاتــی  شــد. 
شــبکه دانش آمــوزی کتــاب 
کســب  »کتابــاران«  به نشــر 
در  اگــر  حتــی  می کنیــد، 
آینــده نویســنده هــم نشــدید، 
ــی  ــی از زندگ ــاً در مقاطع قطع
شــما کاربــرد خواهــد داشــت.

مــن در رشــته فنــی تحصیــل 
ــال  ــه دادم و س ــودم را ادام خ
ــی  ــگاه صنعت ۱۳۷0 وارد دانش
شــریف شــدم و موفــق بــه اخذ 
مــدرک مهندســی مکانیــک و 
مــدرِک خلبانــی شــدم و در 
ــان  ــن خلب ــال ۷۱ جوان تری س
ــی  ــور )غیرنظام ــخصی کش ش
شــغل  امــا  بــودم  اداری(  و 
نویســندگی  مــن  اصلــی 
اســت و موفقیت هایــم را در 
ــون شکســت  نویســندگی مدی
ســاخت  پــروژه  در  خــودم 
تک سرنشــین  هواپیمــای 
می دانــم کــه حتــی کتــاب 
ــه« را براســاس شکســت  »از ب
ســاخت  پــروژه  در  خــودم 
تک سرنشــین  هواپیمــای 
ایبنــا نوشــته ام./ 

رضا امیرخاین
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 تقی زاده به تهران که آمدند
من تب کرده بودم

نامه های ملک الشعرای بهار و مجتیب مینوی
 | محمد گلبز

 | از بهار به مینوی
24 بهمن ۱۳27-۱4 فوریه ۱948

دوســت دیریــن مــن بــا کمــال ارادتــی کــه همــواره بــه شــما داشــتم و ایــن ارادت زادۀ 
اعجابــی بــود کــه در هــوش و قریحــت و تحقیــق و دقــت شــما در مــن پیــدا شــده بــود و چــون 
حســود نیســتم و انصــاف دارم شــما را بــرای کشــور مایــۀ مباهــات و ســربلندی می دانــم، 
ــه و ذوق  ــان قریح ــا صاحب ــواره ب ــد هم ــرط حس ــورمان از ف ــزرگان کش ــه ب ــم ک ــی می بین ول
ــا کــه دســت  ــال شــما آنه ــد در نتیجــه امث ــی می کنن ــغ ادب کج تاب ــدان فضــل و نواب و خداون

خانــوادۀ  در  پراکنــده  یادداشــت هایی  بهــار  ملک الشــعراء  از 
اســت. نگارنــده  اختیــار  در  اینــک  کــه  اســت  باقــی  مرحــوم  آن 

ــم  ــه چش ــار ب ــوم به ــتان مرح ــی از دوس ــت ها نامه های ــن یادداش ــان ای در می
می خــورد. از آن جملــه چنــد نامــه از اســتاد مینــوی اســت کــه بــه مرحــوم بهار 
فرســتاده در هنگامی که اســتاد در ســوئیس برای معالجۀ سل بستری بوده است.
پــس از مطالعــه معلــوم شــد کــه نامه هــای مینــوی جــواب نامه هایــی 
مینــوی  اســتاد  از  اســت.  بــوده  نوشــته  ایشــان  بــه  بهــار  کــه  اســت 
اســتدعا کــردم کــه اگــر از مرحــوم بهــار نامــه ای دارنــد در اختیــارم 
ایــن  شــوند  مربــوط  یکدیگــر  بــه  پاســخ ها  و  نامه هــا  مگــر  گذارنــد 
مکاتیبــی  اســتاد.  دو  مکاتیــب  اســت  ایــن  و  شــد  پذیرفتــه  اســتدعا 
اســت. انتقــادی  و  ادبــی  و  تحقیقــی  مطالــب  متضمــن  کــه  بی ماننــد 
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ــل هــوش و قریحــه  دســت  ــب اه ــد اغل ــان کــه مانن ــد و آن ــد از وطــن می گریزن ــی دارن و پای
ــوی: ــول مول ــه ق ــی شــده ب ــا تریاکــی و عرق ــده ی ــه خــون دل درمان ــد در وطــن ب ــی ندارن و پای

تا می از قید هستی وارهند
ننگ خمر و بنگ برخورد می نهند

ــن  ــورت ای ــر ص ــه ه ــنیدم – ب ــو ش ــی را در رادی ــن معن ــر ای ــب نظی ــم پریش ــما ه ــاً از ش اتفاق
ــما  ــن، ش ــت م ــی دوس ــد – بل ــه بگنج ــن نام ــه در ای ــه ک ــت ک ــن اس ــر از ای درد دل طوالنی ت
فعــاًل در بهتریــن نقــاط دنیــا یعنــی در یکــی از مدایــن فاضلــۀ عصــر زندگــی می کنیــد 
می کننــد. و جــان  می خورنــد  باشــید خــون  داشــته  بیچــاره  وطــن  در  نظایــری  اگــر  و 
مــن کــه در دوران گذشــته بــا آن خرایــی اوضــاع و عداوتــی کــه بــا مــن داشــتند و بــه خــون مــن 
تشــنه بودنــد، در حبــس و نفــی بلــد ســاختم و از میــان نرفتــم، در ایــن چهــار پنــج ســال جنــگ 
و تیره بختــی کــه نصیــب وطــن مــن و شــما شــد، طاقــت نیــاورده نــه توانســتم ســکوت کــرده 
ــا و ســوزش  ــود کــه نجوشــم و حــرارت بدبختی ه ــه میســر ب ــم ن ــم آن روز زیســت کن در عال
ــه  ــار غــم و مــرارت بی حــد شــده عاقبــت ب ــی را احســاس ننمایــم – ناچــار گرفت بــدی و خراب
ــول و  ــالگی بی پ ــصت س ــن ش ــک در س ــدم و این ــلول ش ــورده مس ــار خ ــران دچ ــت دیگ عاقب
پلــه بــا یــک عالــم نانخــور و عائلــه و ایــن مــرض بی رحــم در کوهســتان لــزن از نواحــی لــزان 
ــم. ــی را می گذران ــج و تعب ــر از رن ــق پ ــرم و دقای ــه ســر می ب ســوئیس در کلنیــک متوســطی ب
شــبها مونــس مــن شــاهنامه و خمســۀ نظامــی و دیوان خواجــه و گفتارهــای آقای مینوی اســت که 
در عصرهــا ســاعت پنــج از رادیــو لنــدن بــه گوشــم می رســد – مــرض مــن می گوینــد کشــنده 
ــد،  ــین می گوین ــد و استرپتومیس ــراع کرده ان ــان اخت ــه آمریکائی ــازه ای ک ــا دوای ت ــت و ب نیس
معالجــه می-نمایــم. عــرض شــد معالجــه می نمایــم نــه معالجــه می شــوم. می نمایــد کــه شــاید 
عــالج شــود زیــرا دو ســه نفــر ایرانــی و فرنگــی را هــم از همیــن کلینیــک عــالج کــرده اســت. 
ــه معالجــت  ــاج ب ــد کــه مــن محت ــوام چــون دی ــای ق ــت آق ــزرگ آن اســت کــه دول دردســر ب
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ــا  ــد ت ــه مــن بدهن ــد کــه ماهــی هــزار فرانــک ارز ب ــدارم، تصویــب کردن ــی هــم ن هســتم و پول
ــد  ــن بشــود و بای ــا م ــن مســاعدت ب ــد ای ــل ندارن ــای حکیمــی می ــت آق ــا دول ــم، ام معالجــه کن
ــن مــردم! ــه ای ــود نتیجــۀ چهــل ســال خدمــت ب ــن ب ــه کــرد و معالجــه نمــود. ای ارز قاچــاق تهی
دوســت عزیــزم، پریشــب در مقدمــۀ شــرح حــاج حســین منصــور حــالج کــه در نهایــت زیبایــی 
حقایــق تاریخــی را بیــان می فرمودیــد ایــن طــور بــه گوشــم برخورد کــه در صدر اســالم از جمله 
کســانی کــه از شــهامت و کارهــای مملکتــی کنــار گرفتنــد یکــی عمروعــاص بوده اســت. عرض 
کــردم ایــن طــور کــه بــه گوشــم خــورد. شــاید بــد شــنیده باشــم و شــما ســعدوقاص فرموده ایــد 
و مــن عمروعــاص شــنیده ام. هــرگاه مــن درســت شــنیده باشــم اصــالح فرماییــد. مــراد آن اســت 
کــه اگــر هــم اطالعــی از کناره جویــی عمروعــاص داریــد و چنــان بــوده کــه اظهــار کرده ایــد 
مــرا مطلــع فرماییــد، زیــرا یــادم نیســت کــه جایــی خوانــده باشــم و از شــما منــت دارم. چشــمم 
نمی بینــد، گوشــم بــد می شــنود. بیمــاری و فرســودگی شــصت ســاله مــرا از کار انداختــه اســت.
اوحــدی شــصت ســال ســختی دیــد، امــا دســت کــم شــبی روی نیک بختــی دیــد و مــن آن یــک 
شــب را هــم ندیــدم و امیــدوارم زیادتــر از این ســختی نبینــم و در همین گوشــه روی راحت دیده 
زحمت کم کنم و دردســر ببرم. چقدر دوســت دارم که حالم بهتر شــود و گفتارهای ســودمندی 
تــدارک دیــده بفرســتم کــه بــه وســیلۀ حضرتعالــی منتشــر شــود، چــه در ایــران بــاب هنر مســدود 
شــده و حاصــل ذوق و ســلیقه را ســن زده اســت. جرایــد بــه جــز فحاشــی و دروغ و بهتــان کاری 
ندارنــد و ادبیــات بــه مزخرفــات ... هــا و امثــال آنهــا انحصار یافتــه و رادیوی ما هم جــز الطایالت 
ــده اســت. ــازان و فرســان ایــن مضمــار تهــی مان ــدارد و مرکــز فضــل و ادب از یکه ت چیــزی ن
ایــن را می خواســتم بــه وســیلۀ شــما گفتــه باشــم کــه مــن ایامــی کــه حضــرت آقــای تقــی زاده 
ــل  ــرض س ــخیص م ــا تش ــودم و اطب ــاده ب ــه افت ــرده و در خان ــب ک ــازه ت ــدند، ت ــران ش وارد ته
ــن روی روز ورود  ــوع شــدم. از ای ــت و معاشــرت ممن ــرداری شــد و از صحب ــد و عکس ب دادن
آقــای تقــی زاده و ایــام بعــد بســتری بــودم از طــرف ایشــان هــم چــون بــه هیــچ وجــه احوالپرســی 
ــه خــوداری  ــه علــل سیاســی از دیــدار معظم ل ــد ب ــردم کــه مگــر تصــور فرموده ان نشــد، ظــن ب
ــش  ــن و بی آالی ــس متق ــی ب ــم ارادت ــس قدی ــه ایشــان از عهــدی ب ــن ب ــا آن کــه م کــرده ام، ب
ــن  ــول م ــما از ق ــل ش ــود. الاق ــه ب ــت ک ــان اس ــر و نش ــان مه ــه هم ــم ب ــاال ه ــته و دارم، ح داش
ســالمی برســانید و حــال مــرا عرضــه داریــد تــا بداننــد در ایــن گوشــه از دنیــا هــم کســی هســت 
ــه دوش دارد. ــان را ب ــالص و ارادت ایش ــار اخ ــوش و ب ــه گ ــان را ب ــت ایش ــۀ فدوی ــه حلق ک
در ایــن گوشــه چنــد بیتــی گفتــه ام بــا آن کــه مطلــب تــازه ای نیســت بــرای ایــن کــه 
ــه آب. ــویش ب ــش، بش ــه آت ــوزان ب ــت بس ــم، پــس از قرائ ــد می نویس ــی نباش ــر خال ــه پ نام
م.بهار

دســت  بــه  قدیــم  از  یــا  باشــد،  شــده  چــاپ  تازگی هــا  لنــدن  در  کتابــی  اگــر 
حســبت  کتــاب  فرماییــد.  خریــداری  مخلــص  بــرای  نباشــد  هــم  گــران  پــر  و  بیایــد 
اســت. کتابــی  خــوب  خریــدم  تهــران  از  بــود  شــده  چــاپ  تــازه  گویــا  کــه  را 

تا تو یک عمر دال رنج و مالمت نبری
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نبری لذت دلتنگی و خونین جگری
عاشق آن گه شودت گفت که یک عمر مدام

خدمت خلق کنی وز همه دشنام خوری
مدعی عشق کند دعوی و عیش هوس است

از چنین عشق بگو هیچ تمتع نبری
مطلب کام دل از عشق که مطلوب تر است

بر جوانمرد، مالمت  کشی و در به دری
مذهب عشق چنان است که در این بازار

جان به منت بفروشی و مالمت بخری
تا ز فیض تو شود جان عزیزان روشن

داغ بر دل نه و می سوز چو شمع سحری
طمع داد مکن چشم وفا نیز مدار

تا نرنجی ز جفاکاری و بیدادگری
ور چو منصور کشندت به سر دار مرنج
گنج مقصود نهفته است درین رنج بری

گردش دهر چو با محور انصاف نبود
جبذا رندی و درویشی و بی پا و سری

شصت سال است که جان می کند از درد بهار
آه اگر زودتر این راه نگردد سپری

بهمن ۱۳27 سوئیس
م.بهار

 | از بهار به مینوی
29 فوریه ۱928

دوســت عزیــزم از وصــول جــواب حضرتعالــی بی نهایــت متشــکرم، گرچــه هــر روز از 
ــر  ــزۀ دیگ ــتقیم م ــارات مس ــط و اش ــارت خ ــا زی ــم، ام ــض می کن ــب فی ــوش کس ــق گ طری
دارد. راجــع بــه اســعار خارجــی و ایــن کــه قوام الســلطنه ســهم اعظــم را بــرای خــود 
ــم  ــردی دارای آن ه ــه م ــد( ک ــن باش ــاً چنی ــر واقع ــت )اگ ــه اس ــوئیس و دالر گرفت ــک س فران
ــم اســت؟ ــزد! خــدا عال ــن طــور حــرص پ ــازه( ای ــد )جــز کودکــی ت ــا نداشــتن فرزن ــروت ب ث
ــع و ضــار  ــۀ ناف ــد و میان ــد و غیرمفی ــن مفی ــن و بی ــن خــادم و خائ ــی کــه بی ــد در مملکت هــر چن
میــزان سنجشــی نباشــد و فــرق گــذارده نشــود و ملــت جاهــل و عامــی و رجــال دزد یــا عــوام 
فریــب باشــند، هــر کــس دم از عقــل و دهــا بزنــد و دســتش برســد و بلــد باشــد و از ایــن ســفرۀ 
گســترده بی مانــع نبــرد و بــرای فرزنــدان و نبیــرگان خویــش گنجــی ننهــد و خانــوادۀ صاحــب 
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ــرار دارم کــه از  ــن اق ــادان اســت. م ــه حکــم عــرف ن ــدازد ب ــدی راه نین اســم و رســم و دولتمن
زمــرۀ اخیــرم زیــرا دســتم رســید، ولــی اســتغنا و مناعــت و روح قناعــت و تــوکل مانــع از تهیــه زر 
و ســیم گشــت حــاال بعــد از شــصت ســال جــان کنــدن و بــا ناتوانــی و بیمــاری زحمــت کشــیدن 
و کار حقیقــی کــردن بــا کســانی کــه هیــچ کار نکــرده و هیــچ منتــی بــر مــردم ندارنــد تفاوتــی 
ــای حــاج مصطفــی بلورچــی کــه مثــل مــن در ســوئیس مریــض  ــه آق ــل ب ــرا فی المث ــدارم زی ن
اســت ماهــی هــزار و دویســت فرانــک می فروشــند، ولــی بــه مــن نمی فروشــند و آقــای 
حکیمــی خیــال می کنــد بــا گدابــازی و کــم خــرج کــردن می توانــد مملکــت را از بیچارگــی 
ــو اســراف و دزدی هــا  ــه کلــی ســهو اســت بایــد جل و ورشکســتگی نجــات بدهــد. امــا ایــن ب
ــه  ــوان ب ــه عن ــی را کــه ب ــا مردم ــدادن و ی ــا اســعار بیمــاران را خســت کــردن و ن ــت. ام را گرف
ــا ذیــل  ــر دولتــی را از صــدر ت ــاز خواســتن و اتومبیل هــای دوائ ــد، یکســره ب فرنگســتان رفته ان
ــا عالــی فروختــن دردی دوا نمی کنــد. حــرف حســابی ایــن  ــه ثمــن بخــس ی جمــع کــردن و ب
ــی و طریــق  ــی و بی آب ــی سرشــار فراهــم آورد و مملکــت را از ایــن ویران ــد پول اســت کــه بای
ــدا کــرد و خــرج کــرد. شــما کــه یــک  ــاد پی ــره بیــرون آورد و پــول زی قدیمــی زراعــت و غی
ــد،  ــگ کنی ــا جن ــا روس ه ــه ب ــد ک ــلحه می خری ــد و اس ــرض می کنی ــون دالر ق ــه ده میلی مرتب
زیادتــر از کســی کــه ســالی هفــت میلیــون لیــره بــه ایرانیــان خارجــه ارز می فروشــد بــه ایــران 
ضــرر زده ایــد. بــاری دوســت عزیــزم بگذریــم از خودمــان صحبــت کنیــم – معالجــۀ مــن یــک 
ــر ایــن هــم خانــواده  ســال طــول دارد و دوازده هــزار تومــان خــرج مــن خواهــد شــد، ســه براب
ــرج دارد و  ــز خ ــد نی ــکا درس می خوان ــودم در آمری ــرج خ ــه خ ــه ب ــرم ک ــد و پس ــرج دارن خ
آخــر ســال تمــام آنچــه دارم؛ یعنــی یــک خانــه کــه باقــی مانــده اســت بــه فــروش خواهــد رســید 
ــابقۀ  ــت، س ــم داش ــۀ کار نخواه ــال و بنی ــر ح ــون دیگ ــد و چ ــینی می رس ــه اجاره نش و کار ب
خدمــت اداری هــم نــدارم طبعــاً در شــمار فقــرا قــرار خواهــم گرفــت! بعــد از عمــری زحمــت!
امــا اتکایــم بــاز بــه کار و ســعی خــود و کارســازی خــدای جهــان اســت – امــا صــورت ظاهــر 
چنــان اســت کــه عــرض شــد! در باب ســالم رســانیدن بــه آقــای تقــی زاده از قــول مــن بی اندازه 
ممنونــم، ولــی از بابــت اســعار و غیــره ابــداً چیــزی مرقــوم نفرماییــد تــا ببینــم چــه می شــود. – 
در خصــوص عبــارت ســخنرانی عــرض کــردم چیزکــی بــه یــاد بــود و اینکــه مرقــوم داشــته اند 
ــداد  ــاص را در ع ــما عمروع ــه ش ــرد ک ــوان ک ــور می ت ــور تص ــن ط ــم ای ــارت ه ــن عب در همی
ــارج  ــد خ ــال فاص ــۀ رج ــا او را از جرگ ــد و ی ــرار داده ای ــریف ق ــاک و ش ــت و پ ــردم درس م
ــم  ــزرگ و داهــی و از ســرداران نامــی اســالم می دان شــمرده اید. مــن عمروعــاص را مــردی ب
– ولــی باالخــره همــو یکــی از آن کســانی اســت کــه بنیــاد فســاد و حیلــه و فریــب را در اســالم 
بــه مــدد معاویــه نهــاد و جمهــوری اســالم را بــه پادشــاهی بــدل کــرد. پــس چگونــه او و امثــال 
او هــم نمی توانســتند بــا رجــال فاســد و ظالــم هــم کاســه و همــکار شــوند...؟ بزرگتریــن ظلمــه 
ــود! ــکار او ب ــه و هم ــددکار و هم کاس ــار و م ــاص ی ــت و عمروع ــه اس ــود معاوی ــاد خ و فس
کتابــی کــه عــرض شــده بــود گویــا بــه ایــن نــام بــود  کتــاب الحســبه فــی معالم القریــه  و بــه 
ــی  ــطری از چگونگ ــت. ش ــر اس ــادت کم نظی ــر و در اف ــود منحص ــم خ ــص در عال ــدۀ مخل عقی
تمــدن اســالمی کــه بالطبــع نمونــه ]ای[ از تمــدن ساســانی بــوده اســت و شــمه ای از زندگانــی 
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طبقــات مختلــف مــردم و کســبه و اصناف و رســته های مختلــف را در قــرون 6 و ۵ در این کتاب 
می تــوان دیــد و ضمنــاً قســمتی از فقــه اســالمی و وظیفــۀ محتســب و عمــل احتســاب را کــه در 
ادبیــات مــا هــم از آن نــام بــرده شــده اســت و دیــوان خواجــه پــر اســت، از معارضــۀ بــا محتســبان 
در آنجــا بــه دســت آورد. و حضرت عالــی می توانیــد ســخنگویی مفیــدی کــه هــم اهــل علــم 
ــاب فراهــم  ــارۀ آن کت ــد درب ــت افزای ــد و هــم مســلمین را رضای ــه کار آی و شرق شناســان را ب
فرماییــد و اگــر بــه نظرتــان نرســیده اســت، الاقــل بــه یــک بــار خوانــدن مــی ارزد آن را ببینیــد. 
راجــع بــه کتــاب مرقــوم فرمــوده بودیــد مــن نمی-دانــم چــه کتبــی چــاپ شــده و پیــدا می شــود 
کــه مــن نــدارم واال زحمــت نمــی دادم هــرگاه ممکــن می شــد و نســخه ای از مجمل التواریــخ 
والقصــص خودتــان کــه در لنــدن بــه دســت آورده ایــد، بــه عنــوان امانــت یــا بــا عکس بــرداری 
در صــورت صرفــه داشــتن و گــران نشــدن بــه دســتم می رســید. بی-انــدازه متشــکر می شــدم.
ــورد،  ــان بخ ــه درد ایرانی ــه ب ــم ک ــدارک کن ــان ت ــات برایت ــی در ادبی ــم چیزهای ــعی می کن س
امــا کتــاب الرعایــۀ محاســبی کــه مرقــوم فرموده ایــد تــازه بــه گوشــم خــورد، هــرگاه ممکــن 
ــد سپاســگزارم. ــوم داری ــت مرق ــوم رف ــی مرق ــاب ســرفرصت اگــر جواب ــزی از آن کت ــود چی ب
ذکــری از آقــای محمــود فــرخ فرمــوده بودیــد، آیــا شــنیدید پــدر ایشــان ســال قبــل 
ــه  ــع ب ــت. راج ــتنی اس ــت داش ــریف و دوس ــیار ش ــان بس ــی از آن ایرانی ــرخ یک ــد؟ ف ــوت ش ف
ــداد. ــت ن ــاری فرص ــا بیم ــم، ام ــرکت کن ــم ش ــودم ه ــتم خ ــدن می خواس ــوی لن ــابقۀ رادی مس
ــه  ــد ک ــی فرمودن ــاعدت و راهنمایی های ــن مس ــه م ــوئیس ب ــده در س ــین میک ــای عبدالحس آق
ــا  ــه ام ب ــداوی پرداخت ــه اســتراحت و ت ــی کــه در آن ب ــن محل ــاب هســتم و ای ــت دار آن جن من
ــول  ــت پ ــی اس ــرا مدت ــرده ام، زی ــارت نک ــان را زی ــخص ایش ــوز ش ــا هن ــود، ام ــان ب ــور ایش ش
ــدار  ــه دی ــودم ب ــت خ ــد اس ــد. امی ــد بکنن ــی بای ــیده و صرفه جوی ــز نرس ــان از مرک ــرای ایش ب
ــی  ــم. وقت ــا مراســالت کــه نصــف مواصــالت اســت می گذرانی ــاًل ب ــرم، فع ایشــان ســبقت گی
کــه در وزارت فرهنــگ متصــدی بــودم بــا آقــای تقــی زاده مراســالتی رد و بــدل شــد 
ــوق  ــا حق ــران ب ــه ای ــتان ب ــد از فرنگس ــب مفی ــل کت ــدی نق ــوان متص ــه عن ــی ب ــه جناب عال ک
ــدی  ــر بودجه بن ــوید و منتظ ــتخدام ش ــد اس ــالح بدانی ــه ص ــده ک ــر ع ــی ه ــه همراه ــی و ب کاف
ــد  ــر نیام ــراد ب ــید و م ــاورز رس ــر کش ــد دکت ــه عه ــداد و ب ــت ن ــن وصل ــان م ــه زم ــه ب ــودم ک ب
ــده  ــت بن ــالح اس ــا ص ــان ی ــل دارم خودت ــد می ــی زاده در ایرانن ــای تق ــود آق ــه خ ــاال ک - ح
ــت و در  ــد گرف ــورت خواه ــر ص ــاال بهت ــم و ح ــرار کنی ــب را تک ــان مطل ــان هم ــط ایش توس
ــر  ــدی الیق ت ــما اح ــم و الزم و از ش ــس مه ــت ب ــد و کاری اس ــده ش ــد گنجانی ــه خواه بودج
ــود  ــوقگان خ ــا معش ــم ب ــد ه ــد مان ــا خواهی ــم در اروپ ــم ه ــن کار نداری ــرای ای ــته تر ب و شایس
حشــر داریــد هــم عکــس آنهــا را بــرای هموطنــان می فرســتید – بــه اصطــالح هــم فــال اســت 
و هــم تماشی)تماشــا( کاغــذ تمــام شــد ورنــه ول نمی کــردم و از شــما دل نمی کنــدم؟ 
قربانت م. بهار
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ــای  ــدم، بن ــنود ش ــت خش ــه غای ــریف ب ــۀ ش ــارت مرقوم ــن از زی ــوار م ــتاد بزرگ ــرت اس حض
ــتباه در آن  ــال اش ــه مج ــم ک ــق کن ــان تلفی ــارات را چن ــه عب ــت ک ــن اس ــر ای ــواره ب ــده هم بن
ــق  ــی موف ــه گاه ــود ک ــوم می ش ــا معل ــود، ام ــوم نش ــی از آن مفه ــک معن ــش از ی ــد و بی نباش
ــن اراده  ــه م ــر از آنچ ــی غی ــران معنای ــن دیگ ــه در ذه ــم ک ــی می نویس ــوم و جمله های نمی ش
دارم تصــور می پذیــرد. عبــارت بــه ذهــن حضرت عالــی شــبهه ای القــاء کنــد حقــا کــه 
بایــد بدعبارتــی باشــد و بایــد آن را اصــالح کــرد. مفهــوم آن چــه بنــده گفتــه بــودم ایــن بــود 
ــد  ــم نبودن ــر ه ــد و حاض ــی نمی-دیدن ــردن حاصل ــگ ک ــریف در جن ــردم ش ــی از م ــه بعض ک
ــال او  ــاص و امث ــه عمروع ــوند )چنانک ــکار ش ــه و هم ــم همکاس ــد و ظال ــال فاس ــا رج ــه ب ک
همکاســه و همــکار شــدند( بنابرایــن از کار کناره گیــری کردنــد. می بینیــم بــرای اینکــه 
ــر  ــتند را تغیی ــف نمی توانس ــای لظ ــد ج ــن نباش ــه محتمل الوجهی ــود و جمل ــح ش ــب واض مطال
ــد و  ــال فاس ــا رج ــال او ب ــاص و امث ــد عمروع ــه مانن ــم ک ــتند ه ــه  نمی توانس ــم ک داده بنویس
ظالــم همکاســه و همــکار شــوند  - امیــدوارم کــه در ایــن صــورت دیگــر مجــال اشــتباه نمانــد.

راســت  و  رک  یکدیگــر  بــا  کــه  می گذاشــتند  ایــن  بــر  را  بنــا  مــردم  همــۀ  کاش  ای 
هــم  بــا  انصــاف  و  نیــت  حســن  روی  از  و  بگوینــد  دارنــد  ایــرادی  اگــر  و  باشــند 
بگیــرد. را  جهــان  صفــا  و  صلــح  و  گــردد  مرتفــع  اختالفــات  تــا  کننــد  بحــث 
ــد و  ــاد کنن ــت را آب ــد مملک ــه بای ــدم ک ــم معتق ــده ه ــت، بن ــار دول ــعار و رفت ــوع اس ــا موض ام
ــول  ــد و پ ــارت کنن ــا تج ــا خارجی ه ــد و ب ــل بردارن ــا حاص ــادن و کارخانه ه ــزارع و مع از م
ــه ایــن وظایــف  ــد و خــرج کننــد، ولــی وزرای ایــران هیــچ یــک ب ــه دســت بیاورن سرشــاری ب
ــای  ــۀ آق ــه کابین ــی ب ــر اختصاص ــور و تقصی ــن قص ــد و ای ــد و نکرده ان ــل نمی کنن ــود عم خ
حکیمــی نــدارد، منتهــی دربــارۀ حکیمــی اقــاًل ایــن را می شــود گفــت )حتــی دشــمنان او هــم 
ــت... ــود نیس ــۀ خ ــردن کیس ــر ک ــط پ ــت و در خ ــل نیس ــف و می ــل حی ــه اه ــد( ک ــان دارن اذع
ــی  ــا حضرت عال ــم ب ــق ه ــده اســت و ح ــم سیاســت باف ش ــر ه ــن پس ــه ای ــود ک ــد فرم خواهی
خواهــد بــود، بنــده واقعــاً کلــه ام از سیاســت بــه کلــی خالــی اســت، همیــن قــدر هســت کــه دادم 
ــد اســت و گاهــی جــوش  ــد بلن ــور بوده ان ــن بیســت ســاله مصــدر ام از دســت کســانی کــه ای
می زنــم و ســخنان چنــدی از روی غلیــان احساســات می گویــم کــه بعــد از گفتــن آنهــا پشــیمان 
می شــوم. رشــتۀ بنــده کتــاب و ادبیــات و معرفــت اســت و ســعی می کنــم کــه از آنهــا نصیبــی 
ببــرم و دیگــران را نیــز بــه تحصیــل نصیــب خــود کمکــی بکنــم و چــون سیاســت اداره مملکــت 
دخالتــی در تســهیل وســایل ایــن امــر یــا منــع از حصــول آن دارد، اهــل معــارف در ایــران ناچــار 
می شــوند گاهــی از رشــتۀ خــود خــارج شــده نالــه ای بلنــد کننــد، مثــاًل وقتی کــه انســان می بیند 
در ایــران بــر کتــاب گمــرک بســته شــده اســت چــه طــور می توانــد ســاکت بمانــد و نجوشــد.
ــدس  ــبت( ح ــاب حس ــی )کت ــه حضرت عال ــتین نام ــارت نخس ــه از عب ــم ک ــذرت می خواه مع
نــزدم کــه مقصــود کتــاب معالم القربــه فــی احکام الحســبه اســت. امــا کتــاب الرعایــه للحقــوق 
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ــری  ــوم هج ــرن دوم و س ــه در ق ــت ک ــبی اس ــد محاس ــن اس ــارث ب ــداهلل ح ــف ابوعب اهلل، تألی
می زیســته )در ســال 24۳ فــوت شــده( و از عرفــا و علمــای معتبــر بــوده اســت. کتــاب او 
ــس و  ــبه نف ــی و محاس ــده ای اله ــتماع بن ــوع اس ــاب در موض ــصت و دو ب ــر ش ــت ب ــم اس منقس
ــه و آمــاده بــودن بــرای مــرگ ریــا و اخــالص و پرهیــز از ابلیــس و نفــاق، نیــت و ندامــت  توب
ــت در  ــی اس ــه کتاب ــه آن ک ــال آن. خالص ــد و امث ــی و حس ــع و غرگ ــر و تواض ــب و کب و عج
تهذیــب نفــس و تعبــد و عرفــان و از اصــول معتبــر تصــوف محســوب می شــود و تأثیــر عظیمــی 
در کتــب مهــم ادوار بعــد مثــل کتــاب الللمــع و قوت القلــوب و حلیه االولیــاء و رســالۀ قشــیری 
ــته  ــی داش ــوم غزال ــهروردی و احیاءالعل ــارف س ــری و عوارف المع ــف المحجوب هجوی و کش
اســت. زنــی از مستشــرقین انگلســتان بــه اســم دکتــر مارگــرت اســمیت آن را مقابلــه و تصحیــح 
ــلینگ(. ــت ۱۵ ش ــه قیم ــت )ب ــده اس ــر ش ــب منتش ــاف گی ــب اوق ــلۀ کت ــزء سلس ــرده و در ج ک
نســخۀ خطــی مجمل التواریــخ کــه بنــده بــه آن دســترس داشــتم متعلــق بــه کتابخانــۀ یــک نفــر 
از پولدارهــای لنــدن اســت و بنــده نــه ثــروت آن را داشــتم کــه از نســخه عکســی بــر دارم و نــه 
فرصــت آن را کــه کلیــۀ کتــاب را بــا آنچــه حضرت عالــی بــه طبــع رســانیده اید مقابلــه کنــم. 
در موقعــی کــه حضرت عالــی و محمــد رمضانــی از طهــران بــه بنــده نوشــتید و پیشــنهاد مقابلــه 
کــردن ایــن کتــاب را کردیــد، بنــده مشــغول فهرســت نوشــتن بر کتــب خطــی آن انگلیســی بودم 
ــود کــه وقــت  ــزل او هــم شایســته نب ــرم و در من ــه نمی توانســتم بب ــه خان و نســخۀ خطــی او را ب
زیــادی را در آنچــه نفعــش عایــد او نمی شــد صــرف کنــم. فقــط چهــل پنجــاه صفحــه از نســخۀ 
چاپــی را بــا نســخۀ خطــی مقابلــه کــردم و نقیصــۀ عمــدۀ یــک ورقــی را که در داســتان شارســتان 
زریــن موحــود اســت مرتفــع کــردم و ســواد همیــن یــک ورق را بــرای آقــای قزوینــی فرســتادم.
صــورت  فرموده ایــد  اشــاره  آن  بــه  کــه  خطــی  نســخ  از  عکس بــرداری  ترتیــب  اگــر 
گرفتــه بــود البــد از ایــن نســخه عکــس می گرفتــم. جنــاب آقــای تقــی زاده بــا بنــده 
مشــغول  تهــران  در  کــه  وقتــی  از  ولــی  داشــتند،  پیشــنهادها  و  بودنــد  کــرده  گفتگوهــا 
و  کرده انــد  پیشــنهادی  و  اقــدام  چــه  بــاب  ایــن  در  کــه  نــدارم  خبــری  شــده اند  کار 
ــمت  ــه س ــده ب ــه بن ــد ک ــرده بودن ــنهاد ک ــق پیش ــر صدی ــم. دکت ــؤال کن ــه س ــم ک نمی خواه
ــت و از  ــن کار هــم ســر نگرف ــا ای ــی گوی ــروم ول ــز ب ــه تبری ــات فارســی ب ــان و ادبی اســتادی زب
ــنیده ام: ــاب نش ــزی در آن ب ــده چی ــت بن ــده اس ــارف ش ــر مع ــی وزی ــر سیاس ــه دکت ــی ک زمان
خبــر فــوت پــدر آقــای فــرخ را نشــنیده بــودم و ســزاوار بــود کــه در آن موقــع تعزیــت 
نامــه ای بــه ایشــان بنویســم، بنــده در ایــران بــا آقــای فــرخ آشــنایی بســیار مختصــری 
داشــتم، امــا در ایــن جــا رفاقــت و دوســتی گرمــی بیــن مــا پیــدا شــد و از ایشــان بســیار 
متعــدد  عیــوب  از  امــا  لطــف می کردنــد  اظهــار  بنــده  بــه  نیــز  ایشــان  و  آمــد  خوشــم 
رابطــۀ  نمی توانــم  مکاتبــه  و  مراســله  در  تنبلــی  از  کــه  اســت  ایــن  هــم  یکــی  بنــده 
رنجانــده ام. از خــود  ایــن طریــق  بــه  را  از دوســتان  و جمعــی  را حفــظ کنــم  دوســتی 
اگــر چنانچــه وعــده فرموده ایــد گفتارهایــی بــرای شــعبۀ فارســی رادیــوی لنــدن تهیــه و ارســال 
فرماییــد بســیار مایــۀ امتنــان خواهــد بــود. از ایــن کــه آقــای میکــده بــه واســطه نرســیدن حقــوق 
خود دچار تنگی و اشــکال شــده اســت بســیار متأســف و متأثر شــدم در هفته گذشــته کاغذی به 
ایشــان نوشــتم، امــا اگــر در ارســال جــواب ســه ســال تأخیــر کنــد تــازه معاملۀ به مثل شــده اســت.

عریضه را به تجدید تقدیم مراتب ارادت ختم می کنم.
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