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بخارا
سال سيزدهم
شماره 76
مرداد - شهريور
1389

بهرام بيضايى  در زاْدروِز آن كه دولَتش آباد 

لب بسته بود حّق 
حوالِى بيهق 

افسانه نمى خوانْد پِچ پِچه!

سايه ها پَرسه مى زدند
در اطراِف سبزوار
واژه ها ُگم بودند

َسْرگشته پى معنايى
تا تو آمدى؛ 

هفتاد ساِل پيش ـ امروز!    
             در زادروز آن كه دولتش آباد

نُُهم يا پانزدُهِم اَمرداد/ 89 - فرقي نمي ُكنَد     
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بخارا

سال سيزدهم
شماره 76

مرداد - شهريور
1389

مهنازعبداللهى سالشمار محمود دولت آبادى 

براى تدارك سالشمار از تحقيقات آقاى محمد رضا قربانى مدد فراوان گرفته ام كه بدين وسيله 
از ايشان سپاسگزارى مى كنم.

1319 1319 ش، 1941 م سال  متولد  عبدالرسول،  و  فاطمه  فرزند  دولت آبادى  محمود 
خورشيدى در دولت آباد سبزوار.

كليدر 1323 ش، 1945 م كتاب  (قهرمانان  «بيگ محمد»  «گل محمد»،  نعش هاى  گرداندن 
محمود دولت آبادى) در شهر سبزوار.

آغاز تحصيالت ابتدايى.1325 ش، 1946 م
پايان تحصيالت ابتدايى.1332 ش، 1953 م
كار در كارخانة پنبه. بيمارى استئومليت در پا (بيمارى استخوانى).1333 ش، 1954 م
سفر به مشهد براى معالجه.1334 ش،1955 م
سفر به عتبات. بازگشت و توقف موقف در تهران.1335 ش، 1956 م
بازگشت به سبزوار و آغاز كار در شهر سبزوار.1336 ش، 1957 م
سفر به مشهد به قصد ورود به آموزشگاه گروهبانى. آشنايى با سينما و تئاتر.1337 ش، 1958 م
سفر به تهران. آشنايى با آثار آنتوان چخوف و صادق هدايت.1338 ش، 1959 م
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كار در تئاتر پارس در الله زار به عنوان و ركالماتور. آغاز داستان نويسى.1339 ش، 1960 م
شركت در كالس تئاتر «آناهيتا» به صورت مستمع آزاد.1340 ش، 1961 م
چاپ 1341 ش، 1962 م و  جدى  به طور  داستان نويسى  آغاز  تهران.  به  خانواده  مهاجرت 

در  بازى  آناهيتا.  مجلة  در  داستان)  (نخستين  «ته  شب»  كوتاه  داستان 
نمايشنامة «شب هاى سفيد» اثر داستايفسكى.

نمايش هاى 1342 ش، 1963 م در  بازى  سليمان».  «هجرت  و  «ادبار»  داستان هاى  نگارش 
«قرعه  براى مرگ» اثر واهه كاچا،  «انيس مندو» و «تانيا».

مرگ نوراهللا دولت آبادى (برادر 21 ساله اش). ترك تحصيل. بازى در 1343 ش، 1946 م
نمايش «نگاهى از پل» اثر آرتور ميلر. نگارش داستان هاى «بيابانى»، «پاى 
گلدستة امامزاده شعيب» (اين داستان بعداً در سال 1352 در مجموعة 

«اليه هاى بيابانى» چاپ مى شود)، و «سايه هاى خسته».
به 1345 ش، 1966 م سفر  «بند».  و  «سفر»  داستان هاى  نگارش  شاملو.  احمد  با  آشنايى 

بندرعباس.
بازى 1346 ش، 1967 م ساعدى.  غالمحسين  آثار  با  آشنايى  آل احمد.  جالل  با  آشنايى 

در نمايش «چوب به دست هاى ورزيل» اثرغالمحسين ساعدى. پايان 
عباس  اثر  طاليى»  «شهر  نمايش  در  بازى  باباسبحان».  «اوسنة  نگارش 

جوانمرد، در تاالر 25 شهريور، بهمن ماه.
انتشار «اوسنة باباسبحان»، سازمان تدارك و نشر،  تهران. (چاپ چهارم 1347 ش، 1968 م

همين كتاب توسط انتشارات گلشايى، تهران). بازى در نمايش «طلسم 
حرير و ماهيگير» اثر على حاتمى در تاالر و موزه و بعد در شهرستان ها. 
نگارش داستان هاى «گاواره بان» و «با شبيرو». نگارش نمايشنامة «تنگنا». 
انتشار داستان بلند «سفر». انتشار مجموعة «اليه هاى بيابانى» (مجموعة 
سايه هاى  بيابانى،  شعيب،  امامزاده  گلدستة  پاى  ادبار،  داستان:  شش 

خسته ، هجرت سليمان)، انتشارات روز، تهران.
نمايش 1348 ش، 1969 م در  بازى  خراسان.  زلزلة  از  پس  خراسان  «كاخك»  به  سفر 

«ضيافت» و «عروسك ها» اثر بهرام بيضائى. آغاز نگارش رمان «كليدر». 
پايان نگارش «گاواره بان». نگارش داستان بلند «عقيل عقيل».

كليدر (كوهپايه اى در شمال 1349 ش، 1970 م ازدواج با مهر آذر ماهر. سفر به روستاى 
در  «مرگ  و  «محاق»  نمايشنامة  بر  نقدى  پير»  مرد  «سوداى  نيشابور). 
پاييز» اثر اكبر رادى، روزنامة كيهان. نقدى بر نمايشنامة «با خشم به ياد
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آر» اثر جان آزبن ترجمة كريم امامى،  روزنامة كيهان، بهمن ماه. «سيرى 
در انديشه هاى برشت» نقدى بر كتاب «سيرى در انديشه هاى برشت» 
نمايش هاى  در  بازى  بهمن ماه.  كيهان،   روزنامة  مؤيد،  امين  م.  تأليف 
«مرگ در پاييز» اثر اكبر رادى و «تمام آرزوها» اثر نصرت نويدى، انتشار 

نمايشنامة «تنگنا»، انتشارات رز، چاپ اول، تهران.
آشنايى با اميرحسين آريانپور. انتشار داستان بلند «گاواره بان»، چاپ اول، 1350 ش، 1971 م

انتشارات صداى معاصر. پايان نگارش داستان بلند «با شبيرو». تنظيم و 
اجرا و بازى در نمايش «راشومون» اثر آكوتاگاوا نويسندة ژاپنى. پايان 
نگارش «با شبيرو». نگارش داستان «مرد». «غريبه  در نارستان» نقدى بر 

نمايشنامة «افول» اثر اكبر رادى، روزنامة كيهان.
مرگ برادر ناتنى اش على دولت آبادى در حادثة رانندگى جادة هراز. انتشار 1351 ش، 1972 م

داستان بلند «با شبيرو»، چاپ اول،  انتشارات صداى معاصر. آشنايى با 
سهراب سپهرى. بازى در نمايش «حادثة درويشى» اثر آرتو ميلر. انتشار 
داستان بلند «عقيل عقيل»،  انتشارات مرز و بوم. پايان نگارش نمايشنامة 
 «درخت» (مفقود شده است). انتشار «ضميمة گاواره بان» نقدى بر كتاب 
گاواره بان دولت آبادى اثر باقر مومنى. نگارش رمان «پائينى ها» (مفقود 
شده است). نگارش نمايشنامة «درخت» (مفقود شده است). نگارش 
قلعه چمن»؛  «شب هاى  آن  ديگر  (نام  شيدا»  و  خنجر  و  «خون  داستان 

نخستين جوانه هاى كتاب «كليدر» از دل آن بيرون مى آيد).
يوسف» 1352 ش، 1973 م شب  و  «روز  داستان  نگارش  «سفر».  بلند  داستان  بازنويسى 

(مفقود شده است) سخنرانى در دانشگاه تهران تحت عنوان «موقعيت 
در  گلشايى  انتشارات  وسيلة  به  متن  اين  كنونى»،  ادبيات  و  هنر  كلى 
اثر  ماشار»  سيمون  «چهره هاى  نمايش  در  بازى  مى شود.  منتشر  تهران 
برتولت برشت، تهية فيلم كوتاه، هشت ميليمترى توسط سينماى آزاد 
فيلم  نمايش  ماند.  تمام  نيمه  كه  نريموسى  عبداهللا  كارگردانى  به  اهواز 
سينمايى «خاك» به كارگردانى مسعود كيميايى بر اساس داستان «اوسنة 
باباسبحان» دولت آبادى، انتشار نقد دولت آبادى بر فيلم خاك كيميايى 
با  خاموش  ديدار  مقالة «تذكره،  انتشار  خاك»!   در  عنوان «باباسبحان  با 
بهرنگ»، روزنامة كيهان، انتشار «آخر بازى»، روايت يك ديدار. نقد كتاب 
«قصة هستى» اثر مرتضى رضوان با عنوان «قصه هستى،  قصه اى كودكانه 
براى بزرگساالن»، بينالود. سفر به سبزوار به همراه مهدى فتحى، شهاب
موسوى زاده، و محمدرضا لطفى، انتشار داستان بلند «عقيل عقيل»، چاپ
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دوم، انتشار مجموعة «اليه هاى بيابانى»، چاپ دوم، انتشارات گلشايى، 
تهران. انتشار نمايشنامة «تنگنا»، چاپ دوم، انتشار داستان كوتاه «مرد».

دستگيرى و بازداشت توسط عوامل سازمان امنيت شاه. انتشار داستان 1353 ش، 1974 م
ماكسيم  اثر  «اعماق»  نمايش  در  بازى  سوم.  چاپ  عقيل»،  «عقيل  بلند 
جنگ  با  دولت آبادى  گفت وشنود  قصه»  پيرامون  «حرف هايى  گوركى. 
لوح. «نيمه هاى اول راه» گفت و شنود دولت آبادى با روزنامة آيندگان. 
خردادماه. پايان نگارش «از خم چنبر». نگارش سفرنامة «ديدار بلوچ» 

در دى ماه، قبل از دستگير شدن.
بازداشت و زندانى.1354 ش، 1975 م
بازداشت و زندانى.1355 ش، 1976 م
آزادى و رهايى از زندان. انتشار داستان بلند «از خم چنبر»، چاپ اول، 1356 ش، 1977 م

انتشارات پيوند. انتشار «ديدار بلوچ» (سفرنامه)، چاپ اول، انتشارات 
نويسنده  از  اجازه  گرفتن  نقاب».  «پشت   مقالة  انتشار  پيوند.  و  شبگير 

براى ترجمة «گاواره بان» به زبان آلمانى.
آغاز انتشار رمان ده جلدى «كليدر»، چاپ اول، انتشارات نشر پارسى. 1357 ش، 1978 م

پايان نگارش و چاپ رمان «جاى خالى سلوچ»، چاپ اول، انتشارات 
آگاه، انتشار مجموعة مقاالت «ناگزيرى و گزينش هنرمند»، چاپ اول، 
«عشق،   مقالة  انتشار  تهران.  دانشگاه  در  سخنرانى  شباهنگ.  انتشارات 
و  «ايران  اسفند ماه،  كيهان،  روزنامة  را»،  شما  جم،   جام  را،  عاشقان 
در  چاپ  ايران،  آزاد  دانشگاه  در  سخنرانى  فرقه اى».  تعصبات  خطر 
تجربه  در  وحدت  ضرورت  «كشف  اطالعات.  و  كيهان  روزنامه هاى 
در  سخنرانى  متن  چاپ  پارس،  عالى  مدرسة  در  سخنرانى  عمل»،  و 
روزنامة كيهان. انتشار «اوسنة باباسبحان»، چاپ هفتم، انتشار فيلمنامة 

«سربداران»، كتاب جمعه، شمارة 6.
باقر 1358 ش، 1979 م حضور  با  علوى  بزرگ  آقا  با  دولت آبادى  گفت و شنود  و  ديدار 

انتخاب  سجادى،  محمدعلى  و  رهبر  ابراهيم  يلفانى،  محسن  مؤمنى، 
دولت آبادى به عنوان دبير اول سنديكاى هنرمندان و كاركنان تئاتر ايران. 
انتشار «گاواره بان» به زبان آلمانى با ترجمة دكتر تورج رهنما. نگارش 
نمايشنامة «ققنوس». «نگاهى به سى  و پنج سال تئاتر مبارز». سخنرانى در 
دانشگاه صنعتى شريف در روز جهانى تئاتر، چاپ در مجلة آناهيتا. «ياد 
هنرمند» سخنرانى كوتاه بر مزار پرويز فنى زاده. اجراى «هجرت سليمان»



265

دولت آبادى توسط صدرالدين حجازى. «كله گردها و كله تيزها» نقدى 
بر اجراى نمايشنامه برتولد برشت، چاپ در كتاب  جمعه، آذرماه. انتشار 
مقالة «به سوى تئاتر ملى»، نشرية سنديكاى هنرمندان و كاركنان تئاتر. 
انتشار مقالة «پيش  از هر آئينى ايرانى هستيم». روزنامة آيندگان. انتشار 

«تئاتر در محاق»، گفت و شنود، چاپ در صحنة معاصر.
انتشار داستان «هجرت سليمان» به زبان سوئدى. «يادداشت هايى دربارة 1359 ش، 1980 م

داستان»، چاپ در كتاب شوراى نويسندگان و هنرمندان ايران، كتاب 
اول، پاييز. «سنديكا و ما»،  گفت و شنودى با دولت آبادى، چاپ در صحنة 

معاصر، اسفند ماه.
فوت پدر. پايان نگارش فيلمنامة  «اتوبوس». «طرب و تحول»، سخنرانى 1360 ش، 1981 م

در تئاتر دهقان، چاپ در كتاب شوراى نويسندگان و هنرمندان ايران، 
كتاب سوم، فروردين ماه.

آغاز مكاتبه با محمدعلى  جمالزاده. انتشار نمايشنامة «ققنوس».1361 ش، 1982 م
پايان نگارش رمان ده جلدى «كليدر». تدريس در مدرسة تلويزيون.1362ش، 1983 م
چاپ داستان «مرد» به زبان فرانسوى در مجموعة داستان هاى ايرانى.1363ش، 1984 م
فيلمنامة 1365 ش،1986 م نگارش  گزل».  من  بخت  «آهوى  داستان  نگارش  مادر.  فوت 

ديوانه»  «گل  مهرماه.   ،«6 شمارة  «اتاق  راديويى  قصة  نگارش  «هيوال». 
قصه اى براى راديو، بر اساس «گل سرخ رنگ» اثر گارشين، شهريورماه.

مقاله اى با 1366 ش، 1987م جهان است»،  «آزادى،  ايدئولوژى مشترك همة نويسندگان 
او»،  سيماى  «نقش  كيهان.  روزنامة  در  چاپ  ساعدى،  غالمحسين  ياد 

سخنرانى در تاالر موزه هنرهاى معاصر.
انتشار داستان «آهوى بخت من گزل»، چاپ اول، انتشارات نشر چشمه، 1367ش، 1988 م

«صلح و جنگ» (پايان كابوس) پاسخ به مجله تايم ـ اليف، چاپ متن 
فارسى آن در مجلة دنياى سخن، شمارة 22، آبان ماه. «هيوال» طرح يك 
«ضد  شهريورماه،   20 شمارة  سخن،  دنياى  نشرية  در  انتشار  فيلمنامه، 
خاطرات، اثرى متفاوت»، نقدى بر كتاب ضد خاطرات اثر آندره مالرو، 
ترجمة ابوالحسن نجفى و رضا سيد حسينى، مجلة آدينه، شمارة 21، 
ويژة نوروز. «در احوال رمان»، مقاله، چاپ در مجلة آدينه، شمارة 21، 
اسفندماه. انتشار مقالة «رمان چيست؟»، مجلة دنياى سخن، شمارة 25، 

اسفندماه.
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اول، 1368 ش، 1989 م چاپ  آثار،  مجموعة  جلد)،    (سه  سپنج»،  «كارنامه  كتاب   انتشار 
هستيم»،  مردمى  نيز  ما   » كتاب  انتشار  تهران،  بزرگمهر،  انتشارات 
پارسى.  نشر  تن،   چهل  اميرحسين  و  فرياد  فريدون  با  گفت و گو 
«نويسندگان دوستداران بشريت»، گفت وگو با دولت آبادى، مجلة دنياى 
آلمان،  سوئد،  هلند،  به  سفر  شهريورماه.  ـ   مرداد    ،28 شمارة  سخن، 
انگلستان، و فرانسه. «انسان سوم»، سخنرانى در سمپوزيوم آمستردام، 
چاپ متن فارسى در مجلة دنياى سخن، شمارة 29، پاييز. آغاز ترجمة 

رمان «جاى خالى سلوچ» به زبان آلمانى توسط زيگريد لطفى.
سفر به آلمان به دعوت خانة فرهنگ هاى جهان (برلن). آغاز ترجمة 1369ش، 1990م

مورد  جزمى  «برخوردهاى  نيرومند.  بهمن  دكتر  توسط  «سفر»  داستان 
مجلة  موسوى،  ناهيد  با  دولت آبادى  گفت وگوى  نيست»،  من  عالقه 
دنياى سخن، شمارة 32، خرداد ـ  تيرماه. «اى بسا هندو و ترك همزبان»، 
مقاله،  مردم»،  با  ادبيات  و  هنر  «رابطه  آذرماه.  شمارة 52،  آدينه،  مجلة 
سليمان»  انتشار «هجرت  شهريورماه.  شمارة 6،  كلك،  مجلة  در  چاپ 
به زبان چينى. «فصل شكوفايى ادبيات آسيا»، گفت وشنود، مجلة دنياى 

سخن، تيرماه.
اقليم 11370ش، 1991 م اول،  (جلد  سالخورده»  مردم  شده  سپرى  «روزگار  كتاب  انتشار 

كانادا  و  آمريكا  به  سفر  پارسى،  نشر  و  چشمه  نشر  اول،   چاپ  باد)، 
دولت آبادى،  ويژة  دوم،  شمارة  «زمانه»،  نشرية  انتشار  سيرا.  دعوت  به 
نيمروز»،  تمام  «ماه  حوزه.  سن  آبان ماه،  قديرى،  خسرو  همت  به 
سخن،   دنياى  مجلة  تويسركانى،  شاهرخ  با  دولت آبادى  گفت و گوى 
كنفرانس  در  سخنرانى  عنوان  نحس»،  «مثلث  تيرماه.   ،42 شمارة 
شمارة  آدينه،  مجلة  در  سخنرانى  اين  چاپ  ميشيگان،  دانشگاه  سييرا، 
چندين  در  شركت  (كانادا).  كوئينز  دانشگاه  در  سخنرانى  تيرماه.   ،60
جلسة فرهنگى در نيوجرسى، كنتيكت، واشنگتن. «رنج ما، فرضيه ما»، 
سياتل (واشنگتن) و دانشگاه بركلى (كاليفرنيا)،  در دانشگاه  سخنرانى 
چاپ آن در نشرية گردون، فروردين ماه، انتشار داستان «آهوى بخت من 
گزل» به زبان سوئدى. چاپ داستان «ادبار» به زبان انگليسى در كتاب 
ميج،  انتشارات  مؤيد،   حشمت  دكتر  نظر  زير  ايران»،  از  «داستان هايى 
واشنگتن. انتشار مقالة «بوى خوش باغستان يوش در افغانستان»، مجلة 

آدينه،  شمارة 64، آبان ماه.
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سفر به مونيخ و سخنرانى در سمپوزيوم ادبيات در گذار به هزاره سوم. 1371ش، 1992م
تحت عنوان «در آستانه فصلى سرد»، چاپ آن در مجلة آدينه، شمارة 70، 
ارديبهشت ماه، انتشار كتاب «جاى خالى سلوچ» به زبان آلمانى، حضور در 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت. پايان نگارش جلد دوم كتاب «روزگار سپرى 
شده مردم سالخورده». انتشار كتاب «رَد، گفت و گزار سپنج» (مجموعة 
مقاالت و سخنرانى ها و نوشته هاى پراكنده). انتشار افسانه «آهوى بخت 
من گزل»،  چاپ سوم. «آيا ادبيات داستانى ما جهانى است؟»، مقاله، مجلة 
دنياى سخن، شمارة 53، بهمن و اسفند ماه. انتشار كتاب «روزگار سپرى 

شده مردم سالخورده» (جلد دوم، برزخ خس)، پاييز.
سفر به آلمان. انتشار مقالة «از نقطة عزيمت تا لحظه شدن»، مجلة تكاپو، 1372ش، 1993 م

فيلمنامة «اتوبوس». انتشار  دى و بهمن ماه، انتشار  شمارة 7،  دورة نو، 
مقالة «دموكراسى و حدود بشر بودن ما»، مجلة آدينه، شماره هاى 84 و 
85 . آبان ماه. انتشار «زبان فارسى زبان شعر است»، مقاله و گفت وگو، 
دنياى  مجلة  در  فارسى  متن  روندشاو،  فرانكفورتر  روزنامة  در  چاپ 
سخن، شمارة 55، خرداد و تيرماه، «گفت و گو با احمد شاملو،  محمود 
اول،  چاپ  محمد على،  محمد  كار  ثالث»،  اخوان  مهدى  دولت آبادى، 

نشر قطره تهران.
آغاز ترجمة «جاى خاى سلوچ» به زبان فرانسوى. چاپ مقالة «چيرگى 1373ش، 1994 م

مردم  شده  سپرى  روزگار  كتاب  (دربارة  زيستن»  تاوان  مرگ،  بر 
فقدان  چرايى  «در  مقالة  انتشار  فروردين ماه،  تكاپو،  مجلة  سالخورده)، 
اسفندماه.  و  بهمن   ،28 26ـ  شماره  هاى  سخن،  دنياى  مجلة  اختران»، 
انتشار نشرية تكاپو، شمارة فروردين ماه،دورة نو شمارة 8، بخشى از اين 
شماره به همت منصور كوشان ويژة محمود  دولت آبادى و كتاب «اقليم 
باد» اوست. انتشار «نكته اين جاست» (يادداشتى بر كتاب «روزگار سپرى 
شده مردم سالخورده» (جلد اول، اقليم باد)، مجلة تكاپو، فروردين ماه، 
انتشار «يادستايى نمايش تنبورنواز»، نقدى بر اجراى نمايش «تنبورنواز»، 

كارگردان هادى مرزبان، مجلة دنياى سخن، شمارة 59،  اسفند ماه.
ترجمة مجلد اول «كليدر» به زبان آلمانى.1374ش، 1995 م
انتشار چاپ دوم «جاى خالى سلوچ» به زبان آلمانى، انتشار «همايش 1375ش، 1996 م

سخن،  دنياى  مجلة  گفت و گو،  دريا»،  سه  امواج  نويسندگان،  جهانى 
شمارة 70، مهر  و آبان ماه.
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انتشار مجلد اول «كليدر» به زبان آلمانى در زوريخ.1376ش، 1997 م
بستة 1377ش، 1998 م محفل  نويسندگان،  «كانون  عنوان  تحت  كلى  بحثى  انتشار 

نخبه  گرايانه»، چهار گفت و گوى مستقل با: محمود دولت آبادى، هوشنگ 
گلشيرى، سيمين بهبهانى، و محمدجعفر پوينده، نشرية فرهنگ توسعه، 

سال هفتم، شماره هاى 35 و 36، مرداد ماه.
شركت در جشن «صداى ادبيات ايران» (به مدت يك هفته) در آمريكا 1378ش،1999 م

(به اتفاق محمدعلى سپانلو،  جواد مجابى و شهريار مندنى پور): سيمين 
شركت   نتوانستند  كه  بودند  شده  دعوت  هم  شاملو  احمد  و  بهبهانى 
كنند. اين جشن به همت پن آمريكا، دانشگاه كلمبيا و انجمن آسيايى 

برگزارگرديد. سخنرانى در دانشگاه كلمبيا.
عبداالمير 1379 ش، 2000 م سليم  وسيلة  به  عربى  زبان  به  سلوچ»  خالى  «جاى  ترجمه 

«روزگار  كتاب  پايانى)  (بخش  سوم  جلد  انتشار  سوريه.  در  حمدان، 
سپرى شده مردم سالخورده» (پايان جغد).

انتشار نشرية دفتر هنر شمارة 14 ويژة محمود دولت آبادى، اسفندماه، 1380 ش، 2001 م
استاكتن (كاليفرنيا). ستايش ويژة منتقدان مطبوعات از دولت آبادى در 
جلسة نشرية «كتاب هفته»، تهران. گپ حسن محمودى و مريم افشنگ 
با دولت آبادى تحت عنوان «ما همه از ايل آمده ايم»، نشرية همشهرى، 
عمران  مجابى،  جواد  همت  (به  دولت آبادى  با  هنر  دفتر  گپ  آذرماه، 

صالحى، محمد قاسم زاده، و حميدرضا رضايى).



269
بخارا

سال سيزدهم
شماره 76

مرداد - شهريور
1389

سيمين بهبهانى توفان خيال در اقليم باد 

سيالن  كه  نويسنده يى ست  تواناست،  نويسنده يى  دولت آبادى  محمود  كه  نمى كنم  ترديد 
غالبٌا مى بينمش كه  انديشه اش قلمش را به ستوه مى آورد و تكاپوى قلمش مچ دستش را. 
ساعد راست را بسته است و از درد آن مى نالد.با اين همه براى او نوشتن گويى تنفسى ست 
آن  شادى هاى  كه  مى نشيند  محفلى  در  كه  نيست.گهگاه  پذيرا  را  وقفه  عنوان  هيچ  به  كه 
پاسخگوى وسوسه هاى گذرانى ست، مى بينم كه چشم هاش نگران است و پيشانى ش گرفته و 
درهم. گويا در مغزش چنين مى گذرد كه «حيف از اين وقت كه مى توانست صفحه ى قصه يى 

يا گوشه ى نوشته يى را بيافريند!» بارى، بيان اين انديشه را از چهره اش خوانده ام.
غالبٌا ديرتر از ديگران مى آيد و زودتر مى رود. مى رود كه با دفتر و قلم خود خلوت كند.
همين حاال چندين هزار صفحه از اثر قلم او پيش روى من است كه نيمى موفق هستند و 
نيمى درخشان.در نظر من، به طور كلى او يكى از مصاديق برجسته ى هنر قصه نويسى در ميان 

نسل بعد از جمال زاده و هدايت و علوى و چوبك است.
قلمرو كار او روستاست و شخصيت هاى او، بيشتر، روستايى اند. در اين قلمرو محدود 
و معين، وسعت خيال او موجب حيرت است. در آثارى كه از اين نويسنده ى پر كار پيش 
رو داريم، صدها شخصيت مى بينيم كه تقريبٌا همه ى آن ها مردم عادى هستند- اهل خراسان، 
بلوچستان و حتا جنوب ايران كه نمى دانم نويسنده تا چه حد با اين جنوبى ها محشور بوده 
است، اما مى بينيم كه با واژگان و تعبيرات و فرهنگ آنان كامٌال آشناست. داستان كوتاه «با 
لمس  را  ماهيگيران  را،  جاشوها  را،  را،لنج  دريا  داستان  اين  در  مدعاست.  اين  گواه  شبيرو» 
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مى كنى و خروش «على هووِى» ناخدا على را در كنار صباح و محمد مى شنوى. روستا محل 
جوالن انديشه ى دولت آبادى ست. همه ى خصوصيات ومتعلقات آن را مى شناسد توجه به 

همان گونه كه خانه ي خود را مى شناسد.
قدرت توصيف دقيق جامه يى ست برازنده ى باالى او. به مدد اين توصيف تقريبٌا هيچ يك 
از داستان هاى او از فضاى روشن با خطوط دقيق و بر جسته تجسمى پر جان و پر تحرك 
بى بهره نيست.صحنه هاى او تئاترى هستند كه تو تماشاگرشان نيستى بلكه به جاى يك يك 
پيش راندن  در  بلكه  خواندن  در  تنها  نه  كه  مى كنى  احساس  مى شوى.  بازيگر  شخصيت ها 

داستان سهمى دارى. اين است كه هرگز از خواندن خسته نمى شوى:
را  كالم  يك  همين  فقط  سلمانعليشاه...  سلمانعليشاه...  سلمانعليشاه...   -»
مى توانست بگويد، فقط همين يك كالم را تكرار مى كرد و چشم هاى درشت 
و سياهش را كه هر كدام مثل تخم يك شتر مرغ بودند از ته زيرزمين كه مثل 
يك گور سياه بود فقط با يك پيه سوز لب تاقچه اش روشن مى شد، به من 
دوخته بود و من مثل چغوكى كه سحر افعى شده باشد، روى پله ي زير زمين 
مانده بودم و انگار خشك شده بودم و بوى نا و نم سرما و دود با هم قاطى 
شده بود و مى رفت توى دماغم. آتشى كه ميان گودال زير زمين روشن كرده 
كه  همان قدر  مى زد.  َول َول  فقط  جا به جا  و  مى شد.  خاموش  داشت  بودند 
من بتوانم نفس زدن عليشاد را و اين كه سينه و شكم برهنه اش با هر نفسى 
چه جور باال و پايين مى رفت ببينم. عليشاد روى گودال آتش انگار خيمه 
زده بود، يقه ى پيراهنش را تا ته جر داده بود، كف دست هايش را گذاشته 
را  شكمش  و  زمين  بود  زده  هم  را  زانوهايش  آتش،  گودال  دوطرف  بود 
گرفته بود روى گودال آتش. يك بند مى لرزيد و در همان حال مثل گرگ 
به من كه زير دهنه ى زيرزمين ايستاده بودم، خيره شده بود. پيه سوز پت پت 
مى كرد و اين پت پت شعله ى پيه سوز به چشم هاى او كه شده بودند دو تغار 
خون، ترسناكى ى بيشترى مى داد. كاله سرش نبود و موهاى بلند و سياه و 

پيچ پيچش ريخته بود دور شانه ها و روى پيشانيش...»
(ص 78)

استفاده از اصطالحات و كاربُرد واژگاِن مردمى كه از آنان قصه مى گويد يكى از شگردهاى 
تدوين  آن ها  از  واژ نامه هايى  مى شود  ناچار  گاه  كه  به حدى  دولت آبادى ست،  عالقه ى  مورد 
پايان  ضميمه ى  را  واژه نامه  اين  شده...  سپرى  (روزگار  بگذارد  خواننده  اختيار  در  و  كند 
دارد). «اُسنى»، «زوغوريت»، «ُقنّه قنّه»، ُخراس»، «سنُگك»، «شپات»، «لفچ»، «نوس» و... براى 
خواننده ناآشناست. به كار گرفتن اين گونه واژه ها، همراه با اصطالحات و تعبيرات زبان محلى، 
شگردى ست كه نويسنده از آن براى ترسيم فضا و تصوير شخصيت ها كمك مى گيرد و خواننده 
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را در محيطى غير از آن چه آشناى اوست مى گذارد. اين شگرد خاص مورد تقليد بعضى از 
نويسندگان جوان از جمله خانم روانى پور قرار گرفته است. به اين ترتيب مى توان گفت زبان 

دولت آبادى، با آن كه فارسى ى فصيح است، از ويژگى ى زبان محّلى برخوردار است:
«شبگير بود و هوا گرگ و ميش بود و معلوم بود كه عليشاد تاصبح نخوابيده. 
من و صفدر هركدام سيزده/چهارده سال بيشتر نداشتيم و مثل گربه هاى گيج 
هتره هتره مى خورديم... خودم را رساندم لب حوض و يك مشت آب به 

صورتم زدم تا اجير شوم و سرحال بيايم...»
(روزگار سپرى شده... صص 66-65)
«... جلو روى من ايستاد و گفت: «تمام شد.» من هپكه زده و از زبان افتاده 
بودم... بى بى گيسو چشم هايش تقريبًا ناديد شده بود. اين بود كه جلو رفتم، 
دم در ايستادم، قباله نامچه را جلويش گرفتم و گفتم: تماش كردم؛ به دايى 

نعمان بگو كالهش را بگذارد باالتر...»
(همان... ص 293)
«همان موسم است كه عبدوس خانه ى ململ خانم را اجاره مى كند، خانه يى 

در محله ي سبريز و چسبيده به ته َحيَط، نزديك بارو...»
(همان... ص 313)

در همه ى اين جمله بندى ها و اين طرز مكالمه مى توان طنين غليظ لهجه ى خراسانى را 
به ياد آورد بى آن كه چيزى از فارسى ى معمول كم داشته باشد. 

نويسنده خوب مى داند كه اين طرز تكلم را با همان خصايص محلى به نسبت شخصيت هاى 
داستانش چه گونه تغيير دهد. لحن آمرانه ى عليشاد با لحن چاپلوسانه و مزّورانه ى غالم كل 
از زمين تا آسمان تفاوت دارد. همچنين لحن خود عليشاد به هنگام لولى و شنگولى با لحن 
او به هنگام مخمورى فرق مى كند. و باز وقتى از مردم جنوب مى نويسد در طرز تكلم آن ها 
لهجه ى اهالى ى بندر را خوب احساس مى كنى، اگرچه مطمئن نيستم كه او بتواند اين لهجه 

را خارج از نوشتار خود تقليد كند. 
از  مى داند  الزم  كه  هرجا  است.  نويسنده  اين  ديگر  خصوصيات  از  نيز  نوشتن  شاعرانه 

تعبيرات شعرگونه، از توصيف هاى رنگين و رقت انگيز و از تخيّل ظريف سود مى بََرد:
«... سامون مى ايستد و صنوبر برمى خيزد و نگاه مى كند. درونه ى چشم هايش 
تن  به  بلند  و  سياه  جامه يى  سامون.  يادِ  خوِن  شيارِ  رنگ  به  است،  سرخ 
دارد آن زن بلندقامت، و گيسوانى سفيد از كناره هاى سربندش افشان شده 
بر شانه هايش. سامون سرماى پنجه هاى مادر را حس مى كند. مادر سرماى 
روشن  را  راه  سامون  چشم هاى  چراغ  مى كند.  حس  را  سامون  دست هاى 
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و  مى گشايد  دهن  ديوار  مى گذرند.  كوچه ها  شيار  از  فرزند  و  مادر  مى كند. 
از  است  پُر  آسمان  و  فراخ.  فراِخ  است،  فراخ  بيابان  مى روند.  بيرون  دو  آن 

بى نهايت ستاره، بى نهايت ستاره... سكوت، سكوت، سكوت.»
(همان... صص 548-547)

«... برف شروع شده است. آرام آرام شروع شده و هوا چنان خاموش است 
كه انگار زندگى صدا ندارد، همه چيز مثل يك خواب است، سيّال و ماليم، 

ابريشم، غروب است يا نيست؟ همه چيز گنگ و مبهم است...»
(همان... ص 489)

«... در روسپى خانه، سرگذشت ها با اندوه يكنواختى تعريف مى شوند، و در 
آن جا اشك ها هم انگار...»

(همان... ص 488)
شيوه ى نثر دولت آبادى سراسر دستورى و دقيق است. هرگز واژه ى الزمى به تسامح حذف 
نمى شود. هرگز فعلى در اِسناد به فاعل ترديد نمى آفريند. در تنظيم اركان جمله تا حد امكان 
هيجان،  و  كشش  عين  در  او،  نوشته ى  مى كند.  رعايت  را  زمان  اين  معمول  و  عادى  روش 
نظم و حوصله و دقت را تداعى مى كند. اين ويژگى بى ترديد بر اثر ممارست صفت ثانوى ى 
نويسنده شده است وگرنه خود دولت آبادى، در عين حفظ متانت و ادب، سخت تندخوست 
و به رغم ميل باطنى، گاه از بروز اين تندخويى نمى تواند جلوگيرى كند. پوست سفيد و كم 
خون چهره اش به سرخى مى گرايد و رگ هاى گردن و شقيقه اش متورم مى شود و چشم هاى 
درخشان و روشنش را غبار مالل تيره مى كند. اما زبان و كالم هميشه در اختيار اوست و 

نديده ام كه هيجان درونى او را از مراعات ادب بركنار دارد.
گويا به هنگام نوشتن نيز، با وجود همه ى هيجان ها و بى صبرى ها و تب وتاب ها، زبان 
قلم را به اختيار مى گيرد و چنين است كه ما را روياروى نثرى متين، پخته و حساب شده 

قرار مى دهد.
دولت آبادى نه تنها قواعد گفتار را به كمال رعايت مى كند بلكه آن چنان در بند قواعد 
نوشتار است كه تن به قبول امالى لغاتى كه غلطشان معمول تر است نمى دهد. مثًال واژه ى 
«محظور» را كه فارسى زبانان به هنجار معمول به اين شكل نوشته اند «محذور» مى نويسد و 
گويا در تفسير معناى آن نظر ابوالحسن نجفى را مى پذيرد. با اين همه دقت اى كاش از روى 
واژه ى «الّرحيل» تشديد حذف نمى شد كه در چند جا اين واژه بدون تشديد ديده مى شود، از 
جمله ص 65، در حالى كه درست در واژه ى بعِد آن تشديِد واژه ى «حاليّه» نگاهدارى شده 
است. ضمنًا در جايى به چشمم خورد كه واژه ى «ايّها النّاس» با حذف همزه ى الف الم و به 

اين وصورت نوشته شده است: «ايهالنّاس».
درونمايه ى آثار اين نويسنده شرح احوال روستا و روستاييان است. سعى او بر اين است 
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را  روستاييان  همين  يعنى  ايرانى  جامعه ى  طبقات  محروم ترين  طاقت فرساى  زندگى ى  كه 
تشريح كند. در رسيدن به اين مقصود تاكنون موفق تر از او كسى را سراغ ندارم. البته به نظر 
من در اين مورد گاه به مبالغه مى گرايد. در آثار او هيچ يك از شخصيت ها، حتا براى لحظه يى 
كوتاه، نه خوشبختند و نه تصورى از خوشبختى دارند. اين طرز فكر در كتاب اخير او از 
مبالغه هم درمى گذرد و گهگاه به اغراق نزديك مى شود، تا حدى كه ذهنيات نويسنده را در 
تواناست.  نويسنده يى  دولت آبادى  كه  كردم  اشاره  مى كند.  محبوس  مطلق گرايى  محدوده ى 
همين توانايى ست كه او را وامى دارد تا ظفرمندانه ذهنيات خود را واقعى جلوه دهد نه آن كه 
واقعيت ها را در آينه ى ذهن خود منعكس كند. شخصيت ها را به شكلى كه خود مى خواهد 
توجيه مى كند نه به شكلى كه هستند يا بايد باشند. شخصيت عجيب و غريب و تصورناپذيرى 
چون عليشاد، با نيروى مهارت در تجسم نويسنده، براى خواننده پذيرفتنى مى شود تا به حدى 
كه فضوالت خود را در كاسه ى چينى ى عتيقه ى ميزبان تخليه مى كند و به دستش مى دهد و 
دچار ناباورى و حيرت نمى شود (همان ص 68). جز يك نيروى مغناتيسى و  خواننده ابداً 
آمرانه كه در ميان واژه ها نهفته است و هر نامعقولى را معقول جلوه مى دهد، هيچ دليلى براى 

توجيه چنين عملى به خواننده ارائه نمى شود.
يا  پهلوان  درويش نما،  شيره،  به  معتاد  دائم الخمر،  خان زاده،  است؟  كاره  چه  عليشاد 
پلوان پنبه، راهزنى كه مى تواند بازار را قرق كند و دو آدم عاقل را، مجنون و مجبور، به دنبال 
در  اما  ندارد  دست كمى  دون  كيشوت  از  مضحكه سازى  در  بكشد،  آن سو  و  اين سوى  خود 
نابه كارى و بدجنسى دست شيطان را از پشت بسته است. همه ى اين خصوصيات چه طور در 
چنين آدمى جمع مى شود؟ و آيا همه ى اين مجموعه ى زشتى و كثافت براى آن است كه از 
او يك خان زاده ساخته شود كه هيچ حيوانى نظيرش پيدا نمى شود و هيچ بويى و بهره يى از 
آدميّت نبرده است؟ همه ى خان ها و خان زاده هاى اين كتاب به طور مطلق خصوصيات منفى 

دارند و همه ى روستاييان نيز غرق در كثافت و بدبختى هستند. 
ادبار و نكبت در اين كتاب بيش از كتاب هاى ديگر اين نويسنده هنگامه مى كند. براى 
من داستان كوتاه «ادبار» (كارنامه ى سپنج، صص 37-55) حضيِض بدبختى و كثافت به شمار 
مى رفت. گمان نمى كنم، دست كم در داستان هاى ايرانى و بيگانه يى كه من خوانده ام، بيش از 
آن شوربختى و پليدى عرضه شده باشد. اما «روزگار سپرى شده...» اين حضيض را شكست 

و به درجات چشمگيرى از آن فروتر نشست:
كّره خرى كه از غرشمال ها خريده است عرعر مى كند و اين نشانه يى نحس است. كتاب 
با اين نشانه ى نحس، كه بايد براى دفع آن لتّه و ُگه سگ دود كرد، آغاز مى شود. صاحب االغ 
بر اثر اين نحوست مى ميرد. پسر جاى او را مى گيرد و در حالى كه هنوز كودكى را پشت سر 
نگذاشته سرپرست خانواده مى شود و برادر يتيم و خردسال تر خود را در دوران اين سرپرستى 
عذاب مى دهد و شكنجه مى كند. برادر بر اثر كتك هاى او به مرضى ناشناخته دچار مى شود 
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كه معلوم نيست سل استخوانى ست يا «استئومى يليت» يا آبسه يا چه چيز ديگر. آن چه مسلم 
خيالى با هيچ بيمارى ى واقعى مطابقه نمى كند. اين بيمارى  است نشانه هاى اين بيمارى ى 
ماه ها طول مى كشد و براى درمان آن فقط شيره ى ترياك تجويز مى شود تا نعره ى كودك در 
خواب تخديرى ي او خفه شود. و آن گاه چرك سر باز مى كند و به اندازه ى يك خيك چرك 

از پا خارج مى شود و با اين همه كودك زنده مى ماند!
شنيده ام كه گوستاو فلوبر وقتى مى خواست رمان «ساالمبو» را بنويسد (رمانى كه در آن 
از مار به مثابه ى مظهرى مقدس ياد مى شود و «ساالمبو» نگاهبان اين مار مقدس است)، به 
شمال افريقا رفت. تحقيق مفصلى درباره ى مارهاى ناحيه يى انجام داد كه داستان در آن اتفاق 
مى افتد: رنگ پوست مارها، خصوصيات آن ها، طول عمرشان، زهرشان، مكانيزم خفت و خيز 
و حمله شان، نوع و ميزان خوراكشان... و اين تحقيق سواى تحقيقات تاريخى و مستندات او 
بوده است. گويا تحمل اين زحمت براى آن بوده است كه در تصوير حاالت مار مورد نظر 
نويسنده  كه  مى بينيم  شده» (صص 23-21)  سپرى  در «روزگار  نكند.  مخدوش  را  واقعيت 
نوعى بيمارى را تصوير مى كند كه معلوم نيست چيست و آيا پزشك مى تواند بپذيرد كه كسى 
يك خيك چرك در بدن و در استخوان داشته باشد و ماه ها كه هيچ، بيش از چند روز زنده 
بماند؟ به همين ترتيب در مورد سيفيليس و سيفيليسى در بخش چهارم اين كتاب مطالب غير 
واقعى مى بينيم: سيفيليسى ها همه ادرارشان به رنگ نيل است. از يك پزشك پرسيدم: آيا ادرار 
شخص سيفيليسى نيلى مى شود؟ گفت: به هيچ وجه، مگر در مواردى كه داروى ى نيلى رنگ 
به بيمار خورانده شدو و اين دارو در بدن جذب نشود و به هنگام دفع از مثانه رنگ ادرار را 
نيلى كند. عليشاد كه هنوز به پزشك مراجعه نكرده يا ستاره كه عمداً به سيفيليس گرفتارش 
كرده اند چرا بايد ادرارشان نيلى باشد؟ منكر ويژگى هاى رئاليسم جادويى، كه از مكتب هاى 
ادبى ى قرن بيستم است (مثًال در صد سال تنهايى)، نيستم اما رماِن دولت آبادى همه جا در 
يك رئاليسم معمول و كالسيك ريشه دارد و اين گونه تخيل با روند غالب كتاب مغايرت 
دارد. اصًال اين بخش چهارم از يك فانتزى ى قوى و بسيار زيبا برخوردار است. يك داستان 
داستان هاى  ميان  در  كه  داشت  جا  مى رود.  به شمار  فراواقعى  حدى  تا  و  چشمگير  و  كوتاه 
كوتاه ديگر نويسنده قرار گيرد. داستانى ست متأثر از ظلم فرادستان بر فرودستان كه عناصر 
تخيلى ى درونمايه اش آن را از روند ساير بخش هاى اين كتاب متمايز مى كند. ضمنًا ارتباط 
چندانى هم با ساير وقايع داستان نمى تواند داشته باشد جز اين كه عليشاد گذارش به شهر 
سيفيليسى ها افتاده و سيفيليس گرفته است. به همين سبب مى گويم اين بخش، در جاى خود، 
بسيار زيباست اما در اين كتاب رئاليستى خارج از متن داستان به شمار مى رود. حذف اين 
فصل كوچك ترين لطمه يى به اصل داستان نمى زند واز صفحه ى 110 تا پايان كتاب ديگر 
نامى از «شازده خانم» و ديگر شخصيت هاى شهر سيفيليسى ها به ميان نمى آيد و خواننده، اگر 

حافظه ى خوبى داشته باشد، از خود مى پرسد: آن گروه چه كاره بودند و كجا رفتند؟
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با  سرگرم كننده،  داستان  اين  در  شخصيت ها،  و  رويدادها  از  بسيارى  اين،  بر  افزون 
همه ى جذبه و شورى كه دارند، مثل تخم مرغ در آب شور معلق مى مانند - مثًال عليشاد و 
شيرينكارى هايش كه خيلى زود به فراموشى سپرده مى شود و تا آخر داستان فقط كالسكه ى 
بى سرنشين اوست كه همراه با توّهم «جّن و ُجمنده»، گهگاه، لق لق زنان اين سوى و آن سوى 
مى رود. در عوض، سر و كّله ى اسكندر و قليچ و مالئكه و صنوبر پيدا مى شود، و روح ساموِن 
قحطى زده ى خاك شده با سامون، فرزند قليچ، درمى آميزد و او را سودايى مى كند. نيكمن 
سرباز  اصفهانى؟).  چرا  (و  انگليسى  يا  اصفهانى ست  نيست  معلوم  كه  مى كند  پيدا  حضور 
روسى شّقه مى شود. و سيمونوف به طرز فجيعى به قتل مى رسد. صحنه ها گاه آن قدر هيجان 
مى آفرينند كه نفس در سينه ى خواننده بند مى آيد و قلب از شدت تپش به انفجار نزديك 
مى شود. اما حضور اين رويدادها كاربردى جز آفرينش همين هيجان ها ندارد. به طور كلى، 
اين ُرمان داستان يك خانواده يا يك نسل نيست، بلكه به وابستگان و اعقابشان نيز كشيده 
مى شود. گويا در پايان كتاب يا آغاز آن بايد تبارنامه يى از اين اشخاص و وابستگانشان تنظيم 
و ضميمه شود تا خواننده آسان تر درك كند كه «كى به كى و كجا به كجا» بوده است. گفته 
مى شود كه جلد دوم اين داستان آماده ى چاپ است. خدا كند تا آن موقع نام شخصيت هاى 

جلد اول از خاطرمان نرود. 
اما اين داستان، از هر كجا كه بخوانى ش، از هر صفحه كه شروع شود، به دنبال خود 
مى كشاندت و رهايت نمى كند. هيچ الزم نيست كه ماقبل و مابعد آن را بدانى تا برايت جالب 

توجه باشد. همه جا مى تواند منظرى شگفتى آفرين تقديمت كند. 
رمان هاى معمول و بعضى از رمان هاى خود دولت آبادى مثل جاى خالى سلوچ سرگذشت 
يك زندگى را در مقطعى از زمان با اشخاصى كه به آن زندگى وابسته هستند ترسيم مى كنند. 
«اقليم آباد»، اما، شرح احوال اشخاص و گزارش حوادثى ست كه بيشترينه ى آن ها بى آن كه 
در سرنوشت يا در خلق يكديگر دخيل باشند در هم مى پيچند، عينًا مثل رشته هاى مجزا كه 
در هم تنيده شوند. دامنه ى اين گونه نقل گفتن ممكن است وسعت بسيار پيدا كند و شايد به 
بى نهايت برسد. در واقع نويسنده، به جاى آن كه ماجراها را در طول خط مستقيم دنبال كند، 
با زيگزاگ هاى نامنظم و ريز و درشت و با جريان هاى پيش بينى نشده و خودانگيخته روى 
كاغذ آورده است. اين از مقوله ى جريان سيّال ذهن نيست، زيرا در آن شيوه زمان نظم منطقى 
خود را وامى گذارد، در حالى كه در كتاب حاضر زمان عنصرى ست كه به طور منظم از گذشته 
آغاز مى شود و به تدريج به زمان هاى بعدى مى رسد. اما مكان ها و اشخاص بى هيچ رابطه ى 

تداعى گر و فقط با نيروى تخيل نويسنده نوبه نو آفريده مى شوند. 
دون  كيشوت  ياد  به  مرا  سنن،  و  رسوم  و  آداب  در  مغايرت  همه ى  با  مشخصات،  اين 
مى اندازد كه بى شك ريشه در داستان هاى پيكارسك (picaresque) و همچنين در قصه هاى 

«هزار و يكشب» و داستان هاى قديم ايرانى و هندى دارد.
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كتاب، از بابت شرح و تفصيل احوال درونى، بيش و كم، تهى ست و كسى نمى داند در 
روان عبدوس چه غوغايى ست كه او را تا اين حد شقى و در قبال برادر و مادر و حتا زنان 
خود ستمگر كرده است و در عين حال چه اتفاقى موجب شده است كه اين موجود بى رحم 
فرزندان خود، نبى و رضى، را دوست بدارد و از جدايى ى «آن دو آهو بره» به درد باشد. كسى 
نمى داند كدام انگيزه ى نهانى «پرى» و «زرى» را واداشته است تا از فاحشه خانه هاى تهران 
سر دربياورند. فقر؟ بى سرپرستى؟ بى سوادى و بى فرهنگى؟ محيط محدود و خفقان گرفته ى 
خانواده و روستا؟ و ديگر چه؟ كسى نمى داند جنايت و قساوت با ضمير قليچ چه مى كند و 
ُهدى چه گونه مى تواند با آن آرامش آدمى را با ساطور بكشد و تكه تكه كند، عينًا مثل اين كه 
گوسفندى را قطعه قطعه كرده باشد. روان همه ى شخصيت هاى اين كتاب براى ما ناشناخته 
مى ماند. فقط حوادث بيرونيَش، بى آن كه بر هيچ رقّت و عاطفه يى متكى باشد، ما را وامى دارد 

كه در موردشخصيت ها به داورى بنشينيم.
افزون بر اين، شخصيت هاى اين كتاب همه منحط، همه پليد، همه بيمارگون يا احمقند. 
وجود  باشند  برده  انسان  خصايل  از  بهره يى  و  بويى  نسبت  به  كه  آدم هايى  روستا  در  آيا 
كتاب  اين  در  كه  شخصيتى  تنها  نجاستند؟  و  كثافت  نماد  همه  شخصيت ها  اين  آيا  ندارد؟ 
تا حدى مهربان و در واقع يك آدم طبيعى ست، با همه كچلى و درماندگى، رضى - پسر 
بزرگ عبدوس- است. ديگران همه احمق، خودخواه، حقه باز، پست فطرت، رياكار و جنايت 
پيشه اند. اين است كه معتقدم عده يى از شخصيت هاى اين قّصه آميزه يى از مبالغه و اغراقند.

من با اين كه بيش از دولت آبادى عمر كرده ام و گذارم به روستاها نيز افتاده است، اين 
همه بدبختى و پليدى را به اطالق به خاطر نمى آورم. در ميان روستاييان بى دوا و درمان و 
بى كس و بى پناه، آدم هاى مهربان، خوش ذات، ساده دل، خنده رو، شاد و راضى از زندگى هم 

بسيار ديده ام.
در اين كتاب از هرگونه بيمارى و زشتى و عقايد خرافى و فرهنگ منحط مى توان نشان 
گرسنگى،  شيره كشى،  شپش،  تراخم،  كچلى،  عفونى،  زخم هاى  سيفيليس،  سوزاك،  جست: 
قحطى، عربده كشى، مال مردم خورى، ظلم، فحشا، جماع با خر، كتك زدن، گوزيدن در غذاى 
همگانى، اعتقاد به رّمال و «جّن و جمنده» و... يك مثنوى ى هفتاد من كاغذ از آن چه به اعتقاد 
تشكيل  را  ما  شهر ى ي  نيز  شايد  و  روستايى  فرهنگ  و  اجتماع  و  زندگى  زيربناى  نويسنده 
مى دهد. دست باال را مى گيرم و مى پذيرم كه همه ى اين رذايل و كثافات موجود باشد، اما اين 

همه هيچ ضد و خالفى ندارد؟ آيا اين هر دو روى سكه ى وطن ماست؟
من سال هاست كه با آثار دولت آبادى عشق ورزيده ام. مارال را سوار بر اسبش نمودارى 
از غرور و سرمستى ى زن ايرانى دانسته ام. مِرگان را دلير و مقاوم و شكست ناپذير يافته ام. 
باباسبحان را نمونه ى تحمل در برابر بدبختى و، در عين بى دانشى، حكيم و خردمند يافته ام. 
چه گونه است كه داستان اخير او نه تنها غرورم را برنمى انگيزد بلكه خوارم مى كند و بيزارم 
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مى كند از آن كسان كه اين همه زبونى را گردن نهاده اند و بازم مى دارد از اين كه حتا اشك 
ترحمى بر آنان بيفشانم؛ كه در پندار من اگر به واقع اين چنينند، بدبختى را سزاوارتر از ايشان 

كسى نيست. 
نمى دانم افريقاييان گرفتارترند يا ما. به هرحال اين را مى دانم كه آنان نيز از مردم پريشيده 

و ستمديده ى جهانند. اما بشنويد از امه سزر كه از مردم و زادگاه خود چنين ياد مى كند:
به راستى سالله هاى برتر جهان

گستاخ در برابر همه ى جريان هاى جهان
آشيان مهربانى ى همه ى نسيم هاى جهان
مصّب بى ناودان همه ى آب هاى جهان

شراره ى آتش مقدس جهان
پاره ى تن تپنده ى جهان
از جنبش خاص جهان!

با اين همه، كار نويسنده و شاعر ديدن است و گفتن. بايد آتش خود را عرضه كنيم ـ 
گيرم كه نخواهندش.

از آن به ديرِ ُمغانم عزيز مى دارند
كه آتشى كه نميرد هميشه در دل ماست....

22 اسفند 70
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سيمين بهبهاني سيما-نگاشت 

يك ابرو
سر باال
يك ابرو
پا برجا

چشم هاش:
آسماِن بى ابر و بى غبار

نگاهش:
انگار «طلب مى كند ارِث پدر از من!»

سيما:
تصويرى از بهار
در پاييز روزگار

دهان:
گرد كرده و نيم باز

گوياى حرفى از حروف
شايد: پ، يعنى...

يعنى: پوچ.

مى گويد:
ـ حاال ديگر ما را نمى شناسى؟
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ـ كيست كه شما را نشناسد، استاد! همه ى كتاب هاتان را خوانده ام، با چه اشتياقى! بيش 
از بيست و چند سال كنار بالينم نشسته اند. از «جاى خالى سلوچ» تا «سلوك»، «نون نوشتن» 

و «زوال كلنل» را نخوانده ام.
- آخر اين چشم نيست كه من دارم.

بى آن كه تأثرش را آشكار كند، مى گويد: «خودم مى آيم و برايت مى خوانم.»
(هنوز كه هنوز است نيامده است، حق دارد؛ وقتى را كه مى تواند صرف آفريدن تازه ها 

كند، بيايد وقِف تغافل ديگران كند!)
چاى  من  تركى».  «چاى  اصطالح  به  آب خورى،  ليوان  دو  در  مى آورم،  چاى  و  مى روم 
استكانى را دوست ندارم. حاال ديگر دو ابروى او هم سطح مى شوند و دو خّط عمودى، 
موازى يكديگر ميانِ شان پديد مى آيد. از گوشه ى چشم به ليوان چاى چشم خيره مى شود 
و مى گويد: خان جان! اين چايى ها براى رضا براهنى خوب است. چيزى بيار كه معقول و 

منطقى باشد.
مى گويم: چشم، اما من اين چاى ليوانى را دوست مى دارم كه نمى گذارد براهنى و آثارش 

را فراموش كنم. خوشحالم كه شما هم از او ياد كرديد.
سينى ى  در  طاليى  لب  نعلبكى ى  يك  و  كمرباريك  استكان  در  چاى  يك  با  و  مى روم 

نقره يى ظريف برمى گردم. با لبخندى از سر رضايت مى گويد: «حال شد حسابى!»
همه اش اين ها نيست. دولت آبادى كوهى از وقار و دانش است. مغرور نيست اما قدر 

خود را مى داند. مرا به ياد گفته ى حّالج مى اندازد.
زندانبان  مى خواند.  نماز  ركعت  هزار  شبى  زندان  در  مى گويند  مى كنم.  مضمون  به  نقل 
پرسيد تو كه مى گويى «من خدا هستم» اين هزار ركعت نماز را براى كه مى خوانى؟ حالج 

در پاسخ گفت: «ما دانيم قدر ما»!
باز هم همه اش اين نيست. دولت آبادى وقتى سر حال باشد بسيار خوش محضر است. 
از لطيفه گويى دريغ نمى كند و تا حّد امكان مى خنداندت. گاهى هم خيلى جّدى ست. انگار 
فكر مى كنى كه پشت ميز سخنرانى حرف مى زند. در كار خود استاد است و بسيار چيزها 

مى توان از او آموخت.
حادثه آفرينى در نوشته هاى او جاى ارجمندى دارد. وقتى قصه هايش را مى خوانى و به 
شرح حادثه مى رسى صداى قلب خودت را مى شنوى! اين همان حالتى ست كه من با خواندن 

صحنه ى اسب دانى در رمان جنگ و صلح تالستوى حس كرده ام.
اينك شما و سخنى بيشتر درباره ى او به نقل از كتاب ياد بعضى نفرات.

عمرش دراز و قلمش هميشه برتوان باد.
سيمين بهبهانى
24 مرداد 89
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پدر (عبدالرسول) و مادر (فاطمه)



282

محمود دولت آبادي در سال هاي تجربه تئاتر و بازيگري
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محمود دولت آبادي در خانه. زمستان 1361.
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يارتا ياران و محمود دولت آبادي. زمستان 1361. تهران

محمود دولت آبادي در اتاِق كارِ خود. زمستان 1361.
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محمود دولت آبادي در ميانسالي (تابستان 1364)
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محمود دولت آبادي و مهدي فتحي. تابستان 1363.

محمود دولت آبادي و احمد شاملو (شهرك دهكده)
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محمود دولت آبادي و ياشار كمال (نويسندة ترك) در كنفرانس جهاني قلم

محمود دولت آبادي و جواد مجابي و محمدرضا لطفي. بيرون گالري گلستان (نمايشگاه نقاشي سارا 
دولت آبادي)



288

در سفر آمريكا (ژوئن 1991) (عكس از ناهيد اصالن بيگي)

محمود دولت آبادي و دكتر محمدرضا شفيعي كدكني در برلين (1369)
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نيوجرسي - بيژن اسدي پور و محمود دولت آبادي (ژوئن 1991) (عكس از ناهيد اصالن بيگي)
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در مراسم بدرقة احمد شاملو در مقابل بيمارستان ايرانمهر
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مراسم شب موالنا از شب هاي مجلة بخارا (23 آذر 1385)
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سخنراني دربارة سيدمحمدعلي جمالزاده در سالروز تولد جمالزاده در شب هاي مجلة بخارا (آبان 1385) 
عكس از جواد آتشباري)
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محمود دولت آبادي (عكس از كامبيز شافعي)
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محمود دولت آبادي و دكتر عزت اهللا فوالدوند در شب هانا آرنت

محمود دولت آبادي و همسرش مهرآذر در شب سيدمحمدعلي جمالزاده (آبان 1385)
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5شنبه 88/2/24 از راست: هاشم بناپور - محمود دولت آبادي - علي دهباشي و شيدا دياني (عكس از 
شهاب دهباشي)

23 آذر 85) با دكتر محمدعلي موحد قبل از مراسم شب موالنا از شب هاي مجلة بخارا (عكس از كياني 
اماني)
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در جلسة عصر پنج شنبه در بخارا (5شنبه 88/2/24)
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محمود دولت آبادي در يكي از جلسات عصر پنجشنبه در بخارا با دوستدارانش (عكس از جواد آتشباري)
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ديدار با دكتر محمدرضا شفيعي كدكني - چهارشنبه 12 تير 1387 (عكس از علي دهباشي)

از راست: ژان كلود وآزن - كنستانتين پاساليس و محمود دولت آبادي در ميزگرد «حيات و نقش 
نشريات ادبي» شهريور 1387 - (عكس از علي دهباشي)
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محمود دولت آبادي در شب كافة شوكا. تابستان 1389.

محمود دولت آبادي در شب كافة شوكا. تابستان 1389.
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مهرآذر دولت آبادي - خانم مجابي - يارتا ياران - محمود دولت آبادي و دكتر مجابي

محمدرضا لطفي و محمود دولت آبادي در مراسم افتتاحيه نمايشگاه عكس هاي دولت آبادي (مرداد 89) 
(عكس از فرجام منصوري)
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محمود دولت آبادي در سالروز تولدش (مرداد 89)

دكتر جواد مجابي - مهرآذر دولت آبادي و محمود دولت آبادي، تابستان 1389
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ديدار با دكتر شفيعي كدكني پس از بازگشت از سفر مطالعاتي در دانشگاه پرينستون (مرداد 1389) 

(عكس از علي دهباشي)

از راست: محمدافشين وفايي محمود دولت آبادي - دكتر محمدرضا شفيعي كدكني و دكتر مسعود 
جعفري در منزل دكتر كدكني - مرداد 1389 (عكس از علي دهباشي)
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محمود دولت آبادي پس از انتشار كتاب «نون نوشتن» - عكس از عليرضا موحدي
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محمود دولت آبادي در خانه. تابستان 1389 (عكس از يارتا ياران)

محمود دولت آبادي در خانه. تابستان 1389 (عكس از يارتا ياران)
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بخارا
سال سيزدهم
شماره 76
مرداد - شهريور
1389

بهاءالّدين  خّرمشاهى آثار دولت آبادى 
اكنون نوكالسيك است

دولت آبادى با سابقة بيش از چهل سال نويسندگى جايگاه رفيعى در دلها، و پايگاهى بلند 
در محفلها يافته است. با ترجمة اكثر آثارش، به چند زبان، شهرتش جهانى است، و بارها 
(به قولى 19 بار) نامزد دريافت جايزة نوبل ادبيات شده است، اما به نتيجه نرسيده است. آيا 
مالحظات سياسى در اين امر دخيل بوده است و او دارد در جهان سياست زدة امروز تاوان 
ايرانى بودن و فارسى نوشتن خود را مى پردازد؟ حال آنكه براى ما فارسى نوشتن او ــ كه در 
كمال فصاحت است ــ چه بسا مهمترين وجه هنر او باشد. بيش از پنج  هزار صفحه نثر فارسى 

فصيح و دلپذير، كم  نعمت و كم غنيمتى نيست.
ادبى  و  ادبياتى  اين طور  دولت آبادى  آقاى  چرا  پرسيد  من  از  دوستانم  از  يكى  بار  يك 
مى نويسد، درست مثل قدما، فرضًا بيهقى. پاسخى موقت به او دادم و گفتم جواب اصلى را 
از خود استاد مى پرسم. و پرسيدم. گفت من قدمائى يا ادبى نمى نويسم. نثر من در كليدر يا 
جاى خالى سلوچ يا آثار ديگرم مثل فارسى حرف زدن امروز مردم بيهق و سبزوار و نيشابور 
و دولت آباد و همة  آن نواحى خراسان است، مى توان رفت به محل و تحقيق ميدانى و محلى 
كرد. اين درست ترين و قانع كننده ترين پاسخ بود. اين پاسخ براى شيفتگان زبان فارسى هم 

بشارت بزرگى بود.
مى دانستم و بهتر دانستم كه هنر بزرگ دولت آبادى اين است كه فرماليست يا صورت گرا 
نيست. مى گويند كليدر اطناب دارد. مى گويم شماِى خواننده بى حوصله ايد. من اين اثر را در 
هيأت زيراكسى و پيش از آنكه به صورت كتاب منتشر شود خوانده ام، با آنكه خواندن آن در 
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آن هيأت، به آسانى كتاب نبود، اما جاذبة  كتاب، هم روايت اصلى و هم رويدادهاى فرعى بيش 
از آن بود كه بهانه گيرانه بگويم؛ اين حماسة اين عصر بى اسطوره و حماسه، اطناب دارد.

اشاره به  در  شادروان بزرگ علوى  جاافتاده تر  از همه  بى غرض و  منتقدان  وقتى  بعدها 
كليدر نوشت كه «اين اثر اطناب دارد و بنده (يعنى علوى) حاضرم آن را در يك جلد پانصد 
صفحه اى (يا چيزى نزديك به اين اندازه كه اكنون درست به ياد ندارم) چنان اطناب زدايى 
باشد»، جا  و بازنوشت كنم كه خود استاد دولت آبادى هم بپسندد و از حاصل كار راضى 
خوردم. زيرا در اين باز انديشى ديدم حقيقتى در اين سخن هست. اما به شهادت اين همه 
خواننده، و اين همه تجديد چاپ كه اين اثر دارد بايد به اين نتيجه رسيد كه اگر هم اطناب 
دارد، اطنابى خوش و خوشايند دارد و در هر حال و همه حال اثرى خوشخوان است هم 

خواندنى در روزگار ما و هم ماندنى از روزگار، تا دهه ها و سده هاى دور دست آينده.
يك سخن ديگر دربارة كليدر دارم و آن اين است كه با اين عشق و اعتقاد كه به آن دارم 
و شفاهى و كتبى نقد تلخ و نابجاى مرحوم گلشيرى را نقد كرده ام، به درخواست دوستى 
مشترك مقاله اى دربارة  آن نوشتم كه اسم و رسمش و ظاهر و باطنش «كليدر و نيالودنش 
به رمان نو» بود. به گمانم جناب دولت آبادى آن نقد و نظر را نخوانده رد كرده. و كتابى كه 
مجموعه اى از مقاالت ارزشمند دربارة كليدر بود منتشر شد، و مقالة بنده از آن جا ماند. هنوز 
نمى دانم چه خلف و خالفى در آن مقاله بود. روشن تر از خورشيد است كه سبك نگارش 
از  غير  هدايت   ــ  به  صادق  شادروان  داستانى  آثار  همة   سبك  چنانكه  است.  قديمى  كليدر 
بوف كورــ و همة  آثار  روانشاد محمدعلى جمال زاده هم قديمى است. منظورم از قديمى اين 

است كه سر راست و رئاليست و قّصه گويانه، و بدون بازى هاى رمان نو است.
نود و نه درصد، و بلكه همة خوانندگان رمانهاى نو به قاعدة بكش ولى خوشگلم كن 
رفتار مى كنند. فكر مى كنند نوشتن و خواندن رمان نو متعلق به انسان طراز نوين است. اما 
لقمه اى گلوگيرتر از رمان نو نداريم. مى گويم و مى آيمش از عهده برون كه حتى 10 نفر از 
خوانندگان شاهكار بوف  كور از آن به اندازه اى كه از حاجى آقا يا سگ ولگرد لذت برده اند، 
حظ روحى و لذت  زيبايى شناختى نبرده اند. بشر «از دم صبح ازل تا آخر شام ابد» دنبال قصه  

شنيدن (و البته قصه گويى و قصه نويسى) است. رمان  نو، جادو و جاذبة  قصه را ندارد. 
زور  خودشان  به  كه  آنهايى  نگيريد.  دست كم  را  فرهنگى و هنرى  رياكارى  و  اسنوبيسم 
مى گويند و رمان  نو مى خوانند، به روى خودشان  ــ  تا چه رسد به ما  ــ نمى آورند كه لذتى از 
آن نا -داستان ها نمى برند، ولى اقرار به اين امر اُفت دارد. و هم اكنون طرفداران رودربايستى زدة 
رمان  نو براى اين صراحت بيان براى بنده پرونده درست مى كنند كه خرمشاهى ذهن وذهنيت 
قديمى دارد و كشش و كوشش فهم رمان نو را ندارد. باكى نيست. در عوض مطمئنم كه عدة 

بسيارى هم از اينكه بنده جرئت كرده و حرف دل آنها را هم زد ه ام بنده را تأييد مى كنند.
دولت آبادى،  كوتاه  داستان هاى  تمامى  بلكه  اغلب،  عزيز.  دولت آبادى  آثار  به  برگرديم 
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تجديد  مجموعًا  سپنج  كارنامة  عنوان  با  بعدها  و  شده  نوشته  دهة 1340  در  كه  آنها  به ويژه 
چاپ شده، جذابيت طبيعى (يعنى همان شيوة شيواى قديمى و صميمى) دارد. اما امان از نو 
نويسى هاى او مانند روزگار سپرى شدة مردم سالخورده (كه اميدوارم اسمش را اشتباه ننوشته 
باشم) و سلوك. با آنكه بنده نقدى مثبت و مفصل به سلوك نوشته ام و آن را ستوده ام، اما بسى 
بيشتر و پيشتر ازآن جاى خالى سلوچ را ستوده ام كه نقد ساده و قديمى ام برآن، در نشرية برج 

به سرپرستى داستان نويسى تواناى معاصر جناب محمدعلى چاپ شده است.
بيست وهفت سال پيش، وقتى كه مى خواستم نسخه اى از كليات سعدى  ــ تصحيح خودم 
بر مبناى تصحيح مرحومان محمدعلى فروغى و حبيب  يغمايى ــ به استاد دولت آبادى اهدا 
كنم اين شعر را برايش سرودم و در جايى از صفحات سفيد پيش از صفحة عنوان آن نوشتم 

كه چنين است:
خيزد»«شكر از مصر و سعدى از شيراز معدنى  ز  متاعى  هر 
انگيزددولت آبادى از خراسان  خاست طرفه  نقش  بسى  تا 
بخشد تازه اى  روح  را  ريزدنثر  تازه اى  طرح  را  قصه 
كردارست راست  چون ز دل خاست در دل آويزدداستانهاش 

قلمش  از  مى تراود  نياميزدزندگى  ناسره  با  ِسره 
خلق قبول  خاطر  نپرهيزدامتحانش  محك  از  پاك  زر 
اوست «كليدر»  زمان  بناميزدشاهكار  ُخرما،   آفرين، 

دى ماه 1362
شعرى ديگرى هم دربارة يكى از باشخصيت ترين چهره هاى كليدر يعنى زيور  ــ  همسر 
ـ ـ كه شوهرش ، مارال زيباى جوان را بر سر او به اصطالح  اول و وفادار و فداكار گل محمد 
دوش  هم  سرانجام  دارد.  باطن  زيبايى  زيور  دارد،  ظاهر  زيبايى  مارال  هرچه  مى آورد.  هوو 
ايمان  و  عشق  سر  به  جان  و  مى جنگد  ژاندارم ها  با  نابرابر،  نيروى  در  گل محمد،  دوش  به 

مى گذارد. به قول حافظ:
كاينهمه نقش عجب در گردش پرگار داشت خيز تا بر كلك  آن نقاش جان افشان كنيم 

زيورِ كليدر
بود كليدر  زيورِ  غم،  زائر  كه  بودزنى  مادر  و  بود  نزائيده  بّچه  كه  زنى 
بودزنى كه سوگلى اى شد هوو و همشويش شوهر  محو  صبورانه  سنگ  كه  زنى 
بودزنى كه چاه غمش آه و ماه با هم داشت دلبر  خويش  ايّام  در  كه  دالورى 
بودبه گاه خويش چه دلها ز شوهرش مى برد خنجر  ابروانش  كمند  گيسوانش  كه 
مى كرد درو  دِه  مرداِن  همه  با  بودهميشه  ياور  روز  به  وليكن  يار،  شبانه  
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دندانهاش دّر  بود  رده  سيم  بودسپيده  پيكر  ماه  و  گل اندام  و  فرشته خوى 
پدر بود  چيده  باز  غمش  درخت  از  بودچو  نوبر  ميوه  مثل  يا  چارده  ماه  چو 
كرد بى زبانش  ايّام  بازى  بودوليك  نوكر  كلفتانه  و  شد  ُشوى  َزبون 
نازائى تلخ  درد  از  سترونى  از  بودخود  صنوبر  گر  و  شد  او  قامت  خميده 

كوتاه  شد  وهم  ز  زبانش  سان  به  بودقدش  سخنور  خود  جوانى  عهد  كه  زنى 
همشو تحّمل  با  كند  چه  را  بودخداى  برابر  ابد  حبس  به  لحظه ايش  كه 
خليل اهللا  همسر  همان  ساره  بودبسان  هاجر  دوستدار  داوطلب  بسان 
بودچه رنج ها كه بسى ديد و دم نزد يك آه زودباور  چه  اّما  و  ديرباور  چه 
بودبه غير نام خودش زيورى به ياد نداشت سماور  كلبه اش  در  راديو  جاى  به 
هست زنانى  آزادى  كه  نداشت  بودخبر  مكّرر  قّصه اى  او  رنجنامة   و 
نيست مذّكر  جز  تاريخ  كه  نداشت  بودخبر  مذّكر  او  نيز  خود  دل  در  اگرچه 
شاهند بانوان  شهر،  در  كه  نداشت  بودخبر  مصّور  ما  تهران  كه  نداشت  خبر 
دارند سينما  شهر  در  كه  نداشت  حجاب كشف شد او در حصار چادر بودخبر 
مى گيرند خويش  داد  كسان  نداشت  بود!خبر  دادگستر  رضاشاه  دادگاه  كه 
بود زندگانى  جزو  او  كشيدن  بودستم  «خاور»  عّمه   ز  فراتر  نه  او  جهان 
مى خشكاند ُشسته  رخت  همه  آفتاب  بوددر  تر  ديگران   رنج  از  ديده اش  هميشه 
مى ريسيد پشم  و  كنجى  به  بود  بودنشسته  هنرور  هم  نيز  كشك پزى  آش  در 
بودهميشه مجمع مرغان، درخت گردوى پير كبوتر  برش  در  او  قانع  قلب  و 
زاغ و  بلبل  بين  مى ديد  فاصله  و  فرق  بودنه  شناور  خود  اندوه  در  كبوترانه 
شهر و  «گل محمد»  بين  نامه برى  بودبراى  كبوتر  يا  بود  صبا  باد  سان  به 
كدبانو پخته،  وفاپيشه،  عفيف،  بودزنى  دام پرور  مادام،  و  بانو  نه  زنى 
بودزنى كه جلوه اى از جادوى جمال نداشت كالنتر  هم  بيش  كما  و  كاردان  كه 
كمتر او  مجال  آنگه  و  كم  او  بودجمال  روح پرور  نزارانه  و  زار  كه  زنى 

ورزيدن  مهر  و  مهر  مجّسمة  بودزنى  خواهر  نيز  بيگانه  و  خود  با  كه  زنى 
بودزنى كه جسِم خشن داشت با لطافت روح رفيق پرور  قلبًا  كه  فقير  زنى 
داشت محبّت  آتش  خود  دل  در  كه  بودزنى  آذر  مهرش  كرده  خزان  دربهار  كه 
بودزنى كه حرف و كالمى در اختيار نداشت كمتر  نيز  بّچه   از  وى  واژگان  و 
مى داشت فربهى  ميل  او  شوهر  كه  و از قضاى فلك، چوب خشك و الغر بودزنى 
بودهووى خوش بر و رويش «مارال» بسى زياد گوهر  وليك  را  او  جوهر  نداشت 
كرد جادو  شور  چشم  پيرزن  بودكدام  مكّدر  بى سبب  او  از  «گل محّمد»  كه 
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او در  نماند  اثر  مالحت،  و  حسن  ز  بوددگر  دلبر  و  دلير  آنكو  شد  زار  و  زبون 
اسب نشين و  فرمانروا  و  چابك  بود«مارال»  استر  و  االغ  «زيور»  مركب  ليك  و 
شد «گل محمد»  قلب  سوگلى  بود«مارال»  سر  او  چشم  پيش   زنان  تمام  از  و 
خاكستر به  آتشى  چون  «زيور»  بودنشسته  بستر  و  باغ  و  بستان  زينت  «مارال» 
ناچارى تنگناى  از  شد  نواز  بودهوو  در  بر  حلقه  مثل  او  و  بر  در  «مارال» 
تلخ زيادى  زينب  چون  يكسره  كه  بودزنى  كافر  شمر  مانند  تعزيه  جمع  به 
سردش  دل  در  عشق  شعله ور  بودشرار  شّكر  و  شير  مثل  او  غم  با  سرشته 
مى آمد شرق  تاريخ  محنت  عمق  بودز  شر  مثل  در  و  گويى  تو  نبود  بشر 
بودزنى كه زخم زمان و زبان به جانش داشت مظهر  بسان  را  زنان  رنج  قناِت 
گهواره و  گور  بين  فاصله اى  و  فرق  بودنه  گر  بِز  چون  لقوز  يا  و  رانده  جمع  ز 

درياها  به  زدن  دل  از  واهمه  بودنداشت  شناگر  باطنًا  ولى  آب  نديده 
پيكار در  سپرد  جان  خود  همسر  بودكنار  پيكر  غزال  اما  شيردل  كه  كسى 
او هّمت  حديث  از  به جا  ماند  كسى كه چشم و چراغ من و «كليدر» بودحماسه 
وفا و  عهد  رساند  پايان  به  كسى كه بر سرش از نور عشق افسر بوددرست وار 
خويش نيكنامى  به  شد  خاطره ها  زيب  بودو  «زيور»  نيز  گراميش  نام  كه  كسى 
داشت گرامى  بسى  را  خاطره اش  بودزمانه  زرگر  و  گوهرشناس  و  ناقد  زمانه 
من چامة   رسيد  پايان  به  خشك  كه  بودمگو  تر  ديگران،  شعر  با  مقايسه  در  كه 
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بخارا

سال سيزدهم
شماره 76

مرداد - شهريور
1389

محمدرضا قانون پرور نواى نقال در كليدر 

آيا تاكنون صداى قصه گو يا شاعر را از البه الى خطوط منقش بر صفحه؛ از البه الى واژه ها، 
عبارات و جمله ها شنيده ايد؟ منظور فقط زيرى و بمى صدا نيست. اينجا منظور آهنگ و نواى آن 
صداست و نه فقط چيزى كه از معانى و مفاهيم متن داستان يا شعر درك مى كنيم، بلكه چيزى 
است كه شايد بشود از آن به «موسيقى» صداى قصه گو يا شاعر تعبير كرد كه گاهى شاد است و 
گاهى غم انگيز، گاه پرهيجان و گاه آرام. مثل موسيقى متن يك فيلم سينمايى كه به فضاى داستان 
و رنگ آميزى صحنه ها و شخصيت ها كمك مى كند و در مواقعى حتا بر آن ها چيره مى شود. اين 
همان خصوصيتى است كه اغلب در خواندن شعر و هر از گاه در داستان ما را وا مى دارد سطرى يا 
قطعه اى را با صداى بلند بخوانيم و آن «موسيقى» يا نواى صداى شاعر يا نويسنده را كه در «گوش 
مغزمان» مى شنويم به گوش تن نيز بشنويم. اينجاست كه ما حتا شاعر را به چشم دل مى بينيم كه 
گويى در برابر ما نشسته و شعر خود را با صداى رسا و آهنگى مناسب مى خواند البته آهنگ و 
صدايى كه در تصور داريم ممكن است همگون با لحن صداى خود شاعر يا نويسنده نباشد و در 
مواردى مثًال به مناسبتى صداى شاعرى را شنيده ايم كه شعر خودش را خوانده اما نوايى كه در 
تخيل شنوايى ما بوده كامًال با تجربه عينى صداى شاعر تفاوت دارد. اين به خصوص در قرن ما 
با نوارهاى ضبط صوت و ويدئو و راديو و تلويزيون زياد اتفاق مى افتد. اولين بارى را كه صداى 

احمد شاملو يا مهدى اخوان ثالث يا فروغ فرخزاد را از نوار شنيديد، به ياد بياوريد.
از اين بگذريم و به «كليدر» بپردازيم. يعنى صدا، آهنگ، موسيقى يا نواى «كليدر». در «كليدر» 
البته اين موسيقى متن همان طنين صداى راوى داستان است، يا شايد بگوييم طنين صداى قصه گو 
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يا به قولى نقال كه گاه شاد است و گاه غم انگيز، گاه پرهيجان و گاه آرام، گاه صداى آهنگ صداى 
رزمجوى رجزخوانى را دارد و گاه عم صداى نوحه خوانى را. گاه بسان فريادى در دشتها و 

كوه هاى خراسان مى پيچد گاه فريادى است در ميان طوفان و باد.
روى صحنه كتاب البته اين «موسيقى» چيزى است فّرار كه نمى شود با تحليل و نقد نثر و سبك 
يا ساخت و ديگر عناصر داستان انگشت رويش گذاشت و تجزيه و تحليلش كرد. چيزى است 
كه در هوا و فضاى نامرئى داستان وجود دارد كه نمى بينيش ولى مى دانى كه هست. تنها شايد در 
مقام مقايسه بتوان ردپايى از آن ديد (يا شنيد). اينجا سعى خواهيم كرد با چند مقايسه اين ردپا را 
بيابيم و اگر شدنى است (يعنى بتوانيم) ببينيم تأثيرش چيست و آيا چيزى بر معنى و مفهوم داستان 

مى افزايد يا نه؟
درباره ى روال روايت «كليدر» گفته شده كه شبيه به نقالى است، يعنى نقالى قهوه خانه اى و 
اين حرف شايد زياد از حقيقت دور نباشد، دست كم در مورد جاهايى در داستان. اگر اين چنين 
است شايد بتوان گفت آن «موسيقى» همان آهنگ لحن نقال است كه به خصوص در قسمت هاى 
روايتى و شايد توصيفى و توضيحى (و نه الزاماً در نقل قول هاى مستقيم آدم ها) به گوش خواننده 

مى رسد.
طبيعى است كه وقتى از اين «موسيقى» در متنى صحبت مى كنيم منظور اين نيست كه مثًال 
چيزى غير از تركيب اجزاى زبان يعنى واژه ها و عبارات و چگونگى تركيب آن ها در انتقال اين 
«موسيقى» به خواننده از طريق نثر دخالت دارد. نهايتاً زبان همان عامل ناقل اين موسيقى است و 

سبك و روش تركيب واژه ها و جمله بندى هر نويسنده به وجود آورنده آن است. 
در بررسى «كليدر» بيشتر ناقدان توجه خاصى به نثر دولت آبادى در اين داستان داشته اند. 
به طور قطع مى توان گفت كه نويسنده در اين اثر به تجربه پرداخته و از تلفيق گويش خراسانى 
با نوآورى هايى در ساختمان و كاربرد واژه ها كار موفقى را به انجام رسانيده است. البته كارهاى 
تجربى با نثر داستانى در ادبيات معاصر ايرانى منحصر به دولت آبادى نيست. پيشكسوتان اين 
تجربه ها مانند محمدعلى جمالزاده، با استفاده از كالم عاميانه و صادق هدايت و بزرگ علوى 
با ساده نويسى و هموار كردن راه زبان داستان نويسى براى نسل هاى آينده بوده اند. بعد از اين ها 
نام آورانى چون صادق چوبك، جالل آل احمد و هوشنگ گلشيرى هر يك تجربه هايى در اين 

زمينه داشته اند.
و  كوتاه  داستان هاى  از  بعضى  در  به ويژه  و  كلى  به طور  مثال،  براى  احمد،  آل  جالل  نثر 
در داستان هاى بلند «مدير مدرسه» و شايد «نفرين زمين» و نيز در مقاالت اجتماعى اش مانند 
«غرب زدگى» نثرى است نسبتاً خشن، قاطع و مؤثر با جمله ها و عبارات كوتاه. به همين دليل 
موسيقى آن (اگر بشود آن را موسيقى خواند) خشن به نظر مى رسد و صداى عصبانى آل احمد را 
از آن مى شنويم. اين اما هميشه اين طور نيست. همين جمله ها و عبارات كوتاه گاه حالتى شاعرانه 

مى يابند، حالتى عاطفى با زمزمه هاى موسيقى مانند:
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«لباس احرام را از مدينه پوشيده بوديم. و مراسم مسجد و بعد سوار شدن و آمدن و آمدن. 
سقف آسمان بر سر، و ستاره ها چه پايين، و آسمان عجب نزديك. و عقرب سخت روبه رو نمايان... 
و من هيچ شبى چنان بيدار نبوده ام و چنان هشيار به هيچى. زير سقف آن آسمان و آن ابديت، 
هرچه شعر كه از بر داشتم خواندمـ  بزمزمه اى براى خويشـ  و هرچه دقيق تر كه توانستم در خود 

نگريستم تا سپيده دميد.»(1)
كه از جمالت و واژه هاى منتقط و تلگرافى، صداى زمزمه ى گوينده كه شعر مى خواند به 
گوش مى رسد و اين همان موسيقى «خسى در ميقات» است كه از البه ال و از طريق اين سطور 
واژه ها مى شنويم و گاه بر دل مى نشيند چون زمزمه اى است شخصى و خصوصى، حتا شخصى تر 

از صداى شاعران از طريق «من» شعرشان.
مثالى ديگر بياوريم از نويسنده اى ديگر. باز از تجربه هاى قبل از دولت آبادى و «كليدر»، كارهاى 
ابراهيم گلستان را بايد نام برد و «موسيقى» ويژه زبان داستانى او را. گلستان با كاربرد وزن و تكرار 
فعل، آهنگى در نثر خود ايجاد مى كند كه در تمام داستان ادامه مى يابد و به آن رنگ بى طرفانه و 
به خصوص طنزآميز و حتا طعنه آميزى مى دهد. اين هم در مورد داستان هاى كوتاه گلستان و هم 
در رمان بلندش «اسرار گنج دره ى جنى»، صدق مى كند و نيز در مورد فيلم هايش كه در آن ها هم 
كوششى در خلق اين «موسيقى زبانى» دارد و بازيگران با صدايى موزون و يكنواخت جمالتى را 

كه اغلب نوعى قافيه دارند ادا مى كنند. نگاه كنيم به قطعه اى از داستان كوتاه «سفر عصمت»:
«وقتى كه سربرداشت چشمش به نور توى حرم خو گرفته بود، و هر چيز شسته بود، رفته بود، 
و جز او نبود. انبوه مردمى كه زير رواق بلند در رفت و آمد خود بودند انگار خلوت او را بر هم 
نمى زدند. انگار هيچ كسى هرگز از آستانه تجاوز نكرده بود. هرگز نگاه به حد حرم نرفته بود، و 
مرقد پيوسته پاك مانده بود، و از هر نفوذ دور، باكره. اكنون انگار او رسيده بود، و هركس كه بود 

او نبود، و او بود و ربط بالفصل با وجود، يا محجرى كه مركز حرمت بود و گريست.»(2)
در جمله اول واژه هاى «نور»، «توى»، «خو»، «بود»، «او» (دوبار) و «نبود» آهنگ يك نواختى 
به جمله مى دهند به طورى كه گويى حتا بر مفهوم آن غلبه مى كنند. در جمالت بعد هم باز «بود» 
چندين بار تكرار شده و تركيبات يا فعل هاى «نكرده بود»، «نرفته بود»، «مانده بود» و «رسيده بود» 

كار رديف شعرى را انجام مى دهند. 
گرچه آهنگ اين نثر به گوش دلپذير است ولى شايد بشود گفت آهنگى است «مصنوعى» 
كه نويسنده عمداً به عنوان چاشنى به داستان افزوده است و ما هميشه از آن آگاهيم. اين آهنگ 
در جاهايى چنان پرطنين است كه از فهم خود داستان جلوگيرى مى كند و ما مجبوريم قطعه اى 
را دوباره بخوانيم. اين آهنگ موزون در اشعار عاميانه و كودكان در اشعارى مانند «پريا» ى احمد 

شاملو كه در آن از اشعار عاميانه استفاده شده ديده مى شود و اثر مشابهى در خواننده دارد.
1) جالل آل احمد، «خسى در ميقات»، تهران، چاپخانه خوشه سال 1335، ص 82-83.

2) ابراهيم گلستان، «سفر عصمت» از مجموعه «جوى و ديوار و تشنه». چاپ سوم 1351، چاپخانه ميهن، ص 
.69-70
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در «كليدر» بر خالف آثار گلستان، موسيقى نثر يا نواى صداى راوى يا نويسنده با آن چه در 
داستان اتفاق مى افتد، با حوادث و صحنه ها، با حاالت عاطفى شخصيتها و روابط آن ها همگون 
است. در يك جا اين نوا كم كم بلند و بلندتر مى شود تا صحنه رويارويى و رزم يا كشمكش را 
همراهى كند و جاى ديگر «موسيقِى» آرام متن صحنه عاشقانه اى است، در يك جا از آن غرش باد 
و طوفان را مى شنويم و در جاى ديگر زمزمه ى جويبارى را در طبيعتى زيبا. در مقايسه با «موسيقى 
مصنوعى» نثر گلستان. «موسيقى» «كليدر» طبيعى است و به فهم روايت كمك مى كند. نگاه كنيم به 

چند نمونه. نمونه اول از شب فرار «شيرو»ست از خانه براى مالقات با «ماه درويش»:
«شيرو صداى قلب خود را مى شنود. شيرو زبان قلب خود را مى شناسد. شيرو فشار زايش 
فرزند را حس مى كند. شيرو مى داند كه پاى در پله تازه اى مى گذارد. شيرو با چشم قدم بر مى دارد. 
شيرو مى داند عطش عشق او را به دوزخ هم بتواند كشاند.شيرو پيشاپيش رنگ خون خود بر خنجر 
برادر مى بيند.شيرو مردانه دل به سفر داده است. شيرو خواهر گل محمد است. شيرو چيزى از برادر 

كم نمى آورد. شيرو نمى خواهد چيزى از برادر كم بياورد.»(1)
و از ال به الى اين توصيف حالت شيرو صداى راوى است و آهنگ صداى او كه ما مى شنويم.
اين همان آهنگ صداى نقال است كه در جايى ديگر بعد از كوشش نافرجام «كلميشى ها» براى 

ربودن «صوقى» و كشته شدن «حاج حسين چارگوشلى» و «مديار» نيز مى شنويم:
«خسته و مانده و دردمند، بر بستر آغوش مال مهتاب، گل محمد مى راند. مى راند و ندانسته با 
خود مى خواند. نه با هراى و بانگ، از آن گونه كه چوپانان گله فرياد مى كنند. به جان ناله و دردمند 
مى خواند، گل محمد. آوايى به درد در ژرفاى جان. و گاه خروشى به چشم كه در تنوره ى دل 
مى پيچد. ديگر صدا نيست. تن و هفت بند تن صداست. فريادى خاموش بر گستره ى شب و 

دشت. اقبالى از هياهوى در هم فرو كوفته. تيره پشت از درد تير مى كشد. غم!»(2)
حال نگاه كنيد به وصفى از باد هاى كويرى:

«باز اين باد برخاسته بود. مى وزيد، مى ناليد و خاك را بر مى آشفت، در هم مى پيچاند، به خاك 
در مى آميخت، مى غلتاند، مى غلتيد و همچون نمدى كه در هم بلولد بر دشت مى لوليد. تن بر بيابان 
سوخته مى ماالند و بوته هاى بركنده مره را با خود مى دواند. دور مى شد و موج خاك در هر پناه فرو 
مى نشاند و باز سينه به زمين مى ساياند.در هيزم و بوته چنگ مى انداخت، لوله مى شد و مى لوالند، 
باال مى رفت تاب مى خورد و از  ضخامت خود ابرى بر چشم ستاره مى كشيد. جا را تنگ مى كرد، 

خانه را تنگ مى كرد، دل را تنگ مى كرد.»(3)
دولت آبادى هم مثل گلستان از واژه ها و عبارات وزن و قافيه مى سازد و از نواى نشان دادن 
براى قدرت باد استفاده مى كند، ولى آن چه نوا و آهنگ نثر كليدر را از «موسيقى» داستان هاى 
گلستان متمايز مى كند همانا همگونى مطلب و صداست. و به نمونة ديگرى بنگريم از آخر داستان 

1) محمد دولت آبادى «كليدر» چاپ چهارم تهران نشر پارس 1364، ص 148.
2) «كليدر»، جلد اول، ص 87-186.

3) «كليدر»، جلد اول، ص 74.
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بعد از كشته شدن «گل محمد»ها بدست نيروهاى حكومتى و اربابان، صحنه اى كه ياد آور «شام 
غريبان» است با نعشهاى ياغيان كشته شده كه به سوى شهر برده مى شوند:

«مردم ديه ها به پيشواز نمى آمدند، يا دست كم شادمانه به پيشواز نمى آمدند. بسا مردم كه بر سر 
راه ها مى ايستادند، مى نگريستند و مى گريستند و كشندگان را به دل نفرين مى كردند. همه از اين رو 
بود اگر اردو درنگ نمى كرد و يكسره مى گذشت تا پيش از غروب آفتاب خود را به شهر برساند....

پس اردوى جهان و همدستانش پيش از آن كه به شهر ورود كنند بجز يك سر بريده، سه مرد بسته 
بر لنگه هاى در و سه زن خاموش كه بر جماز نشانده بودند، كسى را همراه خود نداشتند»(1)

نواى صداى نقال در اين جا آرام تر است و حالتى عزا زده دارد. انگار كه حتا صداى دهل و 
سرناى دسته عزا را (كه در اصل براى جشن پيروزى بر ياغيان براه انداخته اند) مى شنويم كه « نواى 
شادمانه نبود... ساز و دهل آوايى حزين يافته بودند. نوا هم ضرب گام هايى بود كه برداشته مى شد، 

و اين خود نواى چمرى را مى مانست.»
صدا و نوايى را كه صدا و نواى نقالش خوانديم و در سراسر «كليدر» شنيده مى شود همان 
است كه براى برخى از منتقدان اين رمان به حضور مزاحم راوى «داناى كل» و يا «عنصر دانستنى.... 
كه به شكل بدى وارد رمان شده است» تعبير شده است.(2) ما در اين جا كار به بدى يا خوبى اين 
عنصر «مزاحم» نداريم. سئوال ما مربوط به عمل كرد «موسيقى» يا نواى صداى راوى است در 

«كليدر».
گفتيم كه شايد با مقايسه بشود ردپايى از اين «نوا» پيدا كرد و عمل كرد آن را روشن نمود. فرق 
اساسى بين كاربرد نثر موزون گلستان و طرز كار دولت آبادى در برداشت يا برخورد هر يك نسبت 
به داستانى است كه هركدام مى آفرينند.گلستان سعى بر اين دارد كه يك شاهد بى طرف باقى بماند 
و آهنگى كه به نثر خود اضافه مى كند عاملى است كه عمداً به صورتى «مصنوعى» به كار مى گيرد 
به طورى كه هميشه و در هر لحظه توجه خواننده را به «مصنوعى» بودن دنياى داستانى آفريده 
خود جلب كند. به همين دليل، برخالف سعى نويسنده بر بى طرفى و ايجاد فاصله بين هنرمند و اثر 
هنرى، خواننده، دائماً از حضور او در داستان آگاه است و اين به سبب وجود آهنگ موزون نثرى 
است كه با مضمون نوشته رابطه ى مستقيم ندارد. از طرف ديگر در كليدر، دولت آبادى ادعايى بر 
بى طرفى در گفتن داستان ندارد و حتا در جاى جاى داستان راوى با ضمير اول شخص مفرد وارد 
داستان شده و مثًال از قهرمان كتاب به عنوان «گل محمد من» ياد مى كند در اين جا حضور راوى در 
داستان نه اين كه فقط مزاحم نمى نمايد، بلكه خصوصيتى ممتاز به آن اضافه مى كند. اين خصوصيت 
ممتاز همان نواى گرم صداى قصه گوى سنتى و نقال است كه دولت آبادى چاشنى رمان خود كرده 

و با اين كار به آن حياتى نو بخشيده است.

1) «كليدر»، جلد دهم، ص 26-2825.
2) نسيم خاكسار، «كليدر» رمانى ماندنى در ادبيات معاصر ايران، «چشم انداز» شماره 2 بهار 1366 ص 70. 
همچنين نگاه كنيد به هوشنگ گلشيرى، «حاشيه اى بر كليدر» نقد آگاه، انتشارات آگاه تهران پاييز 1361 ص 

.38-62
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بخارا
سال سيزدهم
شماره 76
مرداد - شهريور
1389

مهدى فيروزيان با ماديان سرخ يال امرؤالقيس 

استاد محمود دولت آبادى در آن ماديان سرخ يال به زندگى شاعر نامدار تازى امرؤالقيس 
(500 - 540 م) پرداخته است و با زبانى شكوهمند و اثرگذار و با بهره گيرى از نيروى خيال، 
در فضايى شگفت و رازآلود -كه آفريدن آن تنها از قلم جادويى ايشان برمي آيد- گوشه اى  
از زندگى اين شاعر دورة جاهلى را به تصوير كشيده است. نثر شيواى استاد همچون هميشه 
شاعرانه است و گاه چنان آهنگين مي شود كه چيزى جز شعرش نمي توان خواند؛ مانند اين 
چند جمله كه داراى وزن عروضى (مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن ...) نيز هست و ما آن را 

به شيوة شعر نيمايى سطربندى كرده ايم:
فصل جنون من - 

آغاز شد؟
آغاز ... آرى-

در انحناى خاطرة قتل و دّم؟
در خاطر خلور!

اى رهرواِن خسته
اينجا چه خارزار غريبى است.

من بي دروغ آمده بودم،
زاييدة بلوغ ... (آن ماديان سرخ يال، ص76)

در جاى جاى اين اثر ارزشمند به نكته هاى تاريخى و اشاراتى به شعرهاى امرؤالقيس (يا 
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ديگران از جمله مهلهل و سموأل) برمي خوريم و اگر خواننده با شعر امرؤالقيس آشنا باشد، 
لذتى دو چندان از اين اثر خواهد برد. دولت آبادى در ميان شعرهاى امرؤالقيس، بيشترين بهره 
را از قصيدة «معّلقة» او برده است. اين قصيده، نخستين «معّلقه» از آويختگان هفتگانه (معّلقات 
سبع يا السبع الطوال كه گاه مذّهبات و السموط نيز خوانده شده اند) است كه نامدارترين سرودة 
امرؤالقيس نيز به شمار مي رود. «گفته اند كه اين قصايد هفتگانه را بعد از آن كه در بازار عكاظ يا 
امثال آن داوران مسابقات سخنورى رأى به رجحان و برترى آنها در فصاحت داده اند، به درِ كعبه 
آويخته اند و به همين جهت آنها را معّلقات گويند. ولى در نظِر اهل تحقيق امروز اين روايت، 
افسانه اى  بيش نيست و درست آن است كه اين قصايد را به هفت رشته از گوهر كه زيب و زيور 
سينة هفت شاهد زيبا باشد، تشبيه كرده اند و بدين سبب اين قصايد را سموط هم گويند كه جمع 
سمط به معنى رشتة گوهر است يا آنكه چون راويان شعر اين قصايد را بر لوح حافظة خويش 
نقش كرده اند و به خزانة خاطر سپرده اند، آنها را «معّلقه» ناميده اند» (شرح معّلقات سبع، ص11). 
«معّلقات سبع« و به ويژه «معّلقة امرؤالقيس» چنان نامدار است كه در ادبيات فارسى نيز از آن 
چونان نمونة برتِر سرودة شيوا ياد مي شود. براى نمونه سخن ساالر شروانى، خاقانى، آن گاه كه 

مي خواهد جايگاه يگانة خويش را در سخنورى آشكار سازد، دربارة چامة خود مي گويد:
سبعيات جمع  ز  قصيده  اشعاراين  غرايب  از  است  ثامنه 
درآويــزند گــر  كعبه  درِ  استاراز  فشاندى  من  در  كعبه 
چند َقفايى  را  نَبِْك»  «قِفا  كارزد  از  فكند  را  امرؤالقيس  و 

(ديوان خاقانى، ص207-206)
«قِفا نَبِْك» (بايستيد تا بگرييم) دو واژة آغازيِن نخستين بيت «معّلقة» امرؤالقيس (ديوان 

امرئ القيس، ص29) است.
يا  رفته  اشارتى  آنها  به  سرخ يال  ماديان  آن  در  كه  را  تازى  بيت هاى  برخى  اينجا  در 
دوستداران آثار  و  خوانندگان  آشنايى بيشتر  شده، براى  داده  آن به دست  از  ترجمه گونه اى  
گرانسنگ استاد، مي آوريم. اين جمله كه از زبان قيس بازگو شده است: «برق چشمانت را بر 
من نتافتى مگر با نيزه هاى نگاهت قلب مرا آماج گرفته باشى» (آن ماديان سرخ يال، ص14) 

برگرفته از بيت بيست و دوم معّلقه است:
لِتْضـِربي اّال  َعيْنــاِك  َذَرَفْت  ما  ُمَقتَِّلَو  َقْلٍب  أْعشارِ  في  بَِسْهَميِْك 

(ديوان امرئ القيس، ص49)
ترجمه: «چشمانت سرشك نريخت جز آنكه خواستى با دو تير نگاه، دِل خاكسار پاره 

پارة شكستة مرا تيرباران كنى» (معّلقات سبع، ص 14).(1)

1) از آنجا كه دولت آبادى خود با زبان عربى آشنايى درخور ندارد و همانگونه كه خود گفته است از راه ترجمة 
استاد عبدالمحمد آيتى با شعر امرؤالقيس آشنا شده، ما نيز همان ترجمه را آوريم و يادكرد اين نكته شايسته 

است كه اين ترجمه با همة شيوايى و زيبايى گاه يكسره پايبند به متن نيست.
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در بخشى از كتاب، «قيس» با ماديان سرخ يال خود از ماجرايى كه با دلبر داشته ياد مي كند: 
«بر كوپال تو نشسته بودم تيز و چابك آن شب كه خود را به كجاوة آن زن مشتاق درانداختم 
و به تشويش و دلهره خفيده گفت: واى بر تو قيس! مرا فروافكندى! كجاوه كج شده بود كه 
گفتا: ناقه ام را كشتى قيس! دراُفت، دراُفت! اما من فرونيفكندم خود را و خواستم كه مهار 
ناقه ش را سست كند تا هر كجا كه خواهد برود! بوس و كنار خود را دريغ مدار از قيس اى 
اين  ص28).  سرخ يال،  ماديان  تو!» (آن  جمال  بوستان  از  بچينم  عشق  بانو! بگذار ميوه هاى 

سخنان برگرفته از اين سه بيت معّلقه است:
ُعنَيَْزةٍ ِخْدَر  الِْخْدَر  َدَخْلُت  يَوَم  ُمْرِجليَو  إنَّك  الَْويْالُت  لََك  َفقالَْت: 
معـًا: بِنا  الَْغبيُط  ماَل  َقْد  َو  فانِْزِلتَُقوُل  امرَءالَقيِْس  يا  بَعيري  َعَقْرَت 
زِماَمه أْرِخي  و  سيري  لَها:  و ال تُبْعِدينـي مِْن َجنَـاِك الُمَعّلِلَفُقْلُت 

(ديوان امرئ القيس، ص35-34)
ترجمه: «و آ ن روز كه خود را به كجاوة ُعنيزه انداختم و او مضطربانه گفت: واى بر تو، 
مرا پياده خواهى گذاشت/ و در حالى كه كجاوة ما كج شده بود گفت: امرؤالقيس پياده شو، 
شترم را ُكشتى/ و من گفتم: مهارش را سست كن و بگذار هر جا كه خواهد برود و بهل تا 

از گلبن جمالت همچنان بهره گيرم» (معّلقات سبع، ص14).
جنون  شيدايى  مي شناسى  و  مي دانى  تو  «هم  مي گيرد:  پى  چنين  را  خود  سخن  «قيس» 
آساى سوارى را كه «قيس» بود و اى بسا كودكان گريان را كه بازمي گرفته بود از مادران ايشان 
تا رضا يابد به نيم نيم، نيمي  كودك و نيمى از قيس با همه پارسايى كه داشت آن تسليم تمام!» 

(آن ماديان سرخ يال، ص29-28). 
دريافتن مفهوم دقيق اين جمالت و خواستة نويسنده براى كسانى كه با سرودة «قيس» 
آشنا نيستند، دشوار است. در اين بخش، اشاره اى  باريك و نغز به بيت شانزدهم و هفدهم 
از  بي پروا  و  گستاخ  «قيس»،  آن  در  كه  است  رفته  ص36-35)  القيس،  امرئ  (ديوان  معّلقه 
شب هاى خفت و خيز با زنانى شيرده سخن مي گويد كه در هنگام همبسترى با ايشان نيمى 
از تنشان در گرو آغوش قيس بوده است و نيمى ديگر سرگرم آرام ساختن نوزادِ گريانشان.

اين جمالت نيز برگرفته از معّلقه است: «و آن ظهر تفتيده از تابش آفتاب، ميان ريگستان 
و ُهرم چشم آزار آن كه يار از جسارت من برآشفت و سوگند خورد كه تا ابد مرا نخواهد 
ديد. من نيز برآشفتم ... بانگ برآوردم: آيا پنداشته اى  عشق تو هالك من است و آيا گمان 
برده اى  قلب من كبوتر دست آموزى است اسير سرپنجه هاى تو؟ قلبم را از قلبت بيرون كن 

اگر خصال مرا برنمي تابى!» (آن ماديان سرخ يال، ص29).
تََعّذَرْت الَْكثيِب  َظْهِر  َعلي  يَومًا  َعَلــيَّ َو آلَــت َحـْلفــًة لَــْم تََحلِِّلَو 
التََّدلُِل هــذا  بعَض  َمهًال  َو إْن ُكنِْت َقْد أْزَمْعِت َصْرمِي فأْجِمليأفــاِطَم 
قاتِلـي ُحبِِّك  أنَّ  مِنّــي  ِك  َو أنَِّك َمْهَمــا تَأُمــري الَْقْلَب يَْفَعـِل أَغــرَّ
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َخليَقٌة مِنّي  ساَءتِْك  َقْد  تَُك  إْن  َفُسّلي ثِيـــابي َعــْن ثِيـابِِك تَنُْسِلَو 
(ديوان امرئ القيس، ص37-36)
ترجمه: «و آن روز كه بر سر آن تپة ريگ، محبوب سرسختى پيشه كرد و سوگند خورد، 
سوگندى ناشكستنى، كه تا ابد از من جدا گردد./ اى فاطمه، اين عشوه گرى ها فروگذار و اگر 
خواهى از من جدا شوى، راهى بهتر پيش گير./ عشق تو هالك جان من است و قلب من 
رام دستان تو؛ هم از اين روى سرگران شده اى/ اگر برخى خصال مرا نپسنديده اى، قلبم را از 

قلبت بيرون كن(1).»(معّلقات سبع، ص14).
نكتة نغز در برداشت دولت آبادى از معّلقة قيس اين است كه او جملة خبرى بيت سوم 
را به گونة پرسشى سرزنش آميز درآورده و به اين شيوه پيام بيت را (كه به شعرهاى شيوة 
واسوخت همانند است) نمودى بهتر و بيشتر بخشيده است. در ترجمة آيتى نخست به نظر 
مي رسد قيس به اين نكته كه قلب دلداده رام دستان دلدار شده اعتراف مي كند، اما به راستى 
چنين نيست و دلدادة خشمگين و آزرده از ناز بي اندازة يار، با سرزنش او مي گويد: تو بدين 
فريفته شده اى  كه دوستدارى تو مرا از پاى درافكنده و هرچه بگويى انجام مي دهم؛ اما چنين 

نيست؛ اگر خوى مرا نمي پسندى از من جدا شو!
دولت آبادى در صفحة چهل ترجمة دو بيت معّلقه (ديوان امرئ القيس، ص49) را با پديد 

آوردن اندكى دگرگونى در ترجمة آيتى آورده است:
«هان اى شب ديرپاى! آيا دريچه هاى بامدادى را نخواهى گشود؟ گيرم خوشتر نيست 
با  گويى  را  ستارگانش  كه  شبى  از  شگفتا  شامگاهان!  تيرگى  از  بامدادى  پرتو  را  عاشقان 

ريسمان هاى تافته بر صخره هاى سخت بسته اند» (آن ماديان سرخ يال، ص40).
ترجمة آيتى از دو بيت ياد شده كه بيت هاى چهل و ششم و چهل و هفتم معّلقه هستند، 
دلخسته  عاشق  هرچند  بگشاى،  را  بامدادى  دريچه هاى  ديرنده!  شب  اى  است: «هان  چنين 
را پرتو بامدادى از تيرگى شامگاهى خوشتر نيست./ شگفتا از شبى كه گويى اخترانش را با 

ريسمان هاى تافته بر صخره هاى كوه يذبُل بسته اند»(معّلقات سبع، ص16).
در همين صفحه ترجمه گونه اى  از بيت هاى 49 تا 52 معّلقه (ديوان امرئ القيس، ص50-

51) آمده است:
«روزگارى مشك آب بر پشت جّمازى راهوار مي نهادم از راه هاى دور و مي آوردم براى 
رفيقانم. يارانم! بيابان خشك و بي آب و بي گياه ــ شبى، نيم شبى ــ راه بر من بست با زوزة 
گرگان گرسنه اش، كه آن گرگ چون پوزه گرفت سوى من با زوزه هاى مرگ، من با او به 

سخن درآمدم، با گرگ!
اى گرگ! من و تو هر دو مسكينيم و به طلب صحراها را درمي نورديم و هر دومان اى 

1)   ترجمة واژه به واژة مصراع پايانى چنين است: «جامه هايم را از جامه هايت بيرون بكش!» جامه را در اين بيت 
همانند آية «و ثيابََك َفَطهِّر» (مدثر، 4) مجاز از قلب دانسته اند (نك: شرح معّلقات سبع، ص25).
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گرگ چون چيزى بيابيم بي درنگ از دست مي دهيم و آن كه معيشتى چون من و تو داشته 
باشد، همواره مسكين و تهيدست باقى است» (آن ماديان سرخ يال، ص40).

ـ  آيتى بيت هاى ياد شده را چنين ترجمه كرده است: «چه بسا مشك آب را بر دوش خودـ 
كه به تحمل بار گران و رنج سفر عادت كرده بود ــ مي نهادم و براى قوم خود آب مي بردم./ 
بسا بيابانى خشك و بي آب و گياه، چون شكِم گورخران، را درنوشتم و زوزة گرگ گرسنه، 
چون نالة عيالمندان زندگى باخته، به گوش مي رسيد./ وقتى كه گرگ زوزه كشيد، من درنگ 
كردم و گفتم: اى گرگ! من و تو هر دو مسكين و فقيريم. هر دوى ما به طلب برخاسته ايم، 
ولى به چيزى دست نيافته ايم./ هر دو چون چيزى بيابيم، بي درنگ از دست مي دهيم و آن كه 

معيشتى چون من و تو داشته باشد، پيوسته فقير و ناتوان است» (معّلقات سبع، ص16).
دولت آبادى از سروده هايى جز «معّلقه» نيز بهره جسته كه براى نمونه مي توان از بيت هاى 

زير ياد كرد:
َفَكَذبْــتُـُه حديٌث  ـَْلأتـــانِي  الُْقل مِنْـه  تََزْعـَزَع  بِأْمـٍر 
َربَُّهـْم أَســـٍد  بَنــي  َجَلـْلبَِقتِْل  ِسـواُه  َشيءٍ  ُكلُّ  أال 
ـهـا؟ َربـِّ َعـْن  َربيَعُة  الَْخـوْلَفـأيَْن  أيَْن  و  تَميٌم  أيَْن  و 
بابِه لَـَدي  يَْحُضــُروَن  مااْستََهْلأال  إذا  يَْحُضُروَن  َكما 

(ديوان امرئ القيس، ص 15)
ترجمة اين بيت ها با اندكى دگرگونى چند بار در كتاب (صفحات 32، 60 -61، 67) آمده 
كه يك نمونه را در اينجا مي آوريم: «خبرى به من رسيد كه در باور من نگنجيد در آن دم، 
خبرى كه قلب كوه ها از باور آن به لرزه درمي آمدند/ خبرى در آن كه بنى عدوان پروردگار 
خويش را كشته اند! و چون در باور من نشست آن خبر شوم، بدان كه هر چيز ديگر جز آن 
ناچيز و بس ارزان است برايم./ كجا بود ابن ربيعه دور از پروردگار خود؟ كجا بود تميم و 
كجا بودند خدمتكاران دست به تيِغ ٌحجر؟/ چرا حاضر نبودند در خانة حجر چنان كه گرد 

سفرة او جمع مي بودند همه روز و همه شب؟» (آن ماديان سرخ يال، ص 32).
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بخارا

سال سيزدهم
شماره 76

مرداد - شهريور
1389

نامه هاى جمالزاده به دولت  آبادى

ژنو 24 مرداد 1362
با سالم و دعاى كامًال قلبى خدمت دوست گرامى هرگز ناديده ولى سخت پسنديده ام 

حضرت  آقاى محمود دولت آبادى سبزوارى
به عرض ميرساند كه دو جلد «كليدر» رسيد و مرا سرشار از مسرت و امتنان ساخت و 
سخت گرم مطالعه هستم و مدام بر تعجبم مى افزايد كه اين مرد عزيز اين همه فهم و ذوق 

بى سابقه و فكر و واقع بينى را از كجا آورده است.
ّحد  به  كسى  نمى كنم  تصور  خواندم.  خيلى  غربى ها  از  خوانده ام.  زيادى  رمانهاى  من 
دولت  آبادى توانسته باشد اينچنين شاهكارى بيافريند. بر من مسلم است روزى قدر و قيمت 
كه  مى بينم  را  روزى  خواهد شد.  ترجمه  زيادى  زبانهاى  به  و  دانست  خواهند  را  «كليدر» 

دولت آبادى عزيز ما جايزة نوبل را دريافت خواهد كرد.
البته ممكن است مِن پيرمرد آن روز نباشم. ولى اطمينان دارم ترجمه «كليدر» به زبانهاى 
زنده دنيا دولت آبادى را به جايزة ادبيات نوبل خواهد رساند. «كليدر» برترين رمانى است كه 

تاكنون خوانده ام.
محمودجان، محمود عزيزم دلم مى خواهد بتوانم آنچه را كه با مطالعه كتابهاى تو بخصوص 
«كليدر» درمى يابم نه تنها به هموطنان بلكه به تمام كسانى كه به كارهاى تو عالقمند هستند 
بگويم. ولى مى بينم خدا را شكر چنان مى نمايد كه الاقل هموطنان با ذوق و با فهم خودشان 
را  از دور و نزديك به من نوشته اند كه «كليدر»  در همين اواخر  چنانكه  شده  دستگيرشان 



322

خوانده اند و آنها هم مثل خود من غرقة تعجب هستند. من بقدرى يادداشت براى تهيه مقاله 
برداشته ام كه خودم گيج شده ام و منتظر فرصت هستم (زنم كما فى السابق مريض است و 
سخت احتياج به مراقبت و مواظبت هر ساعت و حتى هر چند دقيقه دارد و خودم هم باز از 

نو دچار درد دندان هستم). بايد در فرصت بهتر و طوالنى ترى بنويسم.
دولت آبادى عزيزم چندى پيش خواستيد با تلفن با من صحبت  بداريد گوش من سنگين 
شده است و در تلفن صدا را درست نمى شنوم. زنم اسم شما را برايم گفت ولى درست 
هستيد  ارادتمندتان  فكر  در  ديدم  كه  همين قدر  گفتيد.  او  به  مطلبى  چه  كه  نشد  دستگيرم 
براستى خوشحال شدم. چرا برايم كاغذ مفصل نمى نويسيد. چرا خوددارى مى كنيد. اگر به 
دوستى و به حرفهاى من اعتقاد داريد بايد تشريفات را به كنار بيندازيد و قدرى بيشتر با 
من درددل بكنيد. اميدوارم وضع و روزگارتان روبراه باشد و دردسر و عذاب رزق  و روزى 
نداشته باشيد. من به قدرت فكر و واقع بينى و سبك و شيوة داستانويسى ات عقيدة راسخ دارم. 
احساس مى كنم كه آدم با فكر و شرافتمندى هستيد و فريب شهرت و حرفهاى پوك و پوچ 

مردم متملق و نفهم و مزخرف گو را نخواهيد پذيرفت و راهِ خودتان را خواهيد رفت.
در هر صورت من شما را دوست مى دارم و آرزومندم همان باشد كه دستگيرم شده است 

و مى پندارم.
خدا يار و ياور من و مددكارتان باشد.

با ارادتمندى و طلب توفيق صادقانه
سيد محمد على جمالزاده
چرا آدرستان را برايم تا بحال نداده ايد؟

ژنو 2 تير 1362
خدمت حضرت آقاى محمود دولت آبادى (سبزوارى)

با سالم و دعاى قلبى خدمت دوست ناديدة خودم (كه شايد بتوانم ادعا كنم كه حاال او 
را خوب مى شناسم و بجا مى آورم) بعرض ميرساند كه چشمم به دست خط شريف روشن 
گرديد و ممنونم كه خواهشم را مورد قبول دانسته برايم كاغذ نوشته ايد كتاب «جاى خالى 
سلوچ» كه باز به عقيدة قاصرين شاهكارى ادب كنونى ايران است رسيد و تا به آخر رساندم 
نفرمائيد  تصور  و  مى كنيد  و  كرده ايد  خوبى  كار  ميدارم.  تقديم  قلبى  تبريك  نشدم.  راحت 
هموطنانتان نمى فهمند و قدرشناس نيستند. واحد كَالف در ميان ما كم نيست و آنها هستند كه 
جوهر آن چيز گرانبهائى هستند كه نامش انسانيت و خوبى و لطف و ذوق و آسايش است و 
آنها قدر چون محمود دولت  آبادى (سبزوارى) را خوب ميدانند. اميدوارم نظر خودم را دربارة 
كار جناب عالى كه دوست باارزش من هستيد (و همچنين هر كس قدر و مقام و عشق و 
فداكارى شما را داشته باشد) بنويسم و در مجله به چاپ برسانيم. اگر حوصله و دماغ داشته 
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باشيد و باز هم برايم كاغذ بنويسيد. مرا در اين سن وسال (93 سال هجرى) جوان ميسازيد. 
دربارة كارتان بخودتان هم جسارت ورزيده شرحى مستقيمًا به خودتان خواهم نوشت. نقداً 
بسيار گرفتار بيمارى همسرم و ضعف و ناتوانى و گرفتاريهاى جور به جور خودم هستم. 
خدا يار و ياورتان باشد. آدرس نداده بوديد و لهذا بوسيلة دوستم حضرت آقاى دكتر تقى 

رضوى اين مختصر را معروض داشتم.
قربانت سيد محمد على جمالزاده

ژنو 13 تير 1362
با سالم و اخالص مندى قلبى خدمت دوست عاليقدر ناديدة خودم حضرت آقاى محمود  
دولت آبادى سبزوارى به عرض ميرساند كه نامة كوتاه و كتاب عالى «جاى خالى سلوچ» و 
نمايشنامة «ققنوس» رسيد و مرا ممنون و محفوظ ساخت. بايد قدرت قلم خودتان را داشته 
باشم تا بتوانم بگويم تا چه اندازه متحيّرم كه در ايران ما و آن صفحات خشك و خالى ناگهان 
اعجازى شده و جوانى به نام محمود دولت آبادى ظهور كرده و كتابهائى به اين آب وخاك 
هديه كرده است. كه بكّلى بى سابقه و بى نظير بوده است. همه را تا نخواندم آسوده نشدم. 
و با وجود بيمارى زنم و ضعف و ناتوانى و پيرى خودم با دقّت و مداد بدست خواندم و 
اكنون در انتظار فرصت هستم كه المحاله اندكى از آنچه را احساس كرده ام به روى كاغذ 
بياورم و برايتان (يا مستقيمًا براى مجلة «آينده») بفرستم همينقدر بدانيد كه بر شما صد آفرين 
ميگويم و وجود شما و امثال شما (كه بسيار بسيار كم و بلكه ناياب است) ماية مسرت خاطر 
و اميدوارى من براى خيلى چيزهاست. خدا يار و ياورتان باشد. هر وقت دماغ و حوصله اى 

داشتيد. برايم كاغذ و درددل بنويسيد. خيلى ممنون و خيلى خوشحال ميشوم.
قربانتان واقعًا ميروم جمالزاده

ژنو 10 خرداد 1363
قربان اديب سر تا پا محبتم ميروم باز دوست پير فرتوت تو مزاحم است خدا بخواهد 
دماغ و حوصله داشته باشى روزگار من همان است كه ميدانى و اين بيت ورد زبانم شده 

است:
غم ايّام جوانى جگرم خون ميكرد

خوب شد پير شدم كم كم و نسيان آمد
جمله  آن  از  من  ادب  و  نكنم  فراموش  است  داشتنى  دوست  را  آنچه  كه  مى كوشم  اما 
است. حامل اين كارت دوست من آقاى محمود دولت آبادى سبزوارى نويسندة واقعًا بسيار 
گرانقدرى است و رمانهاى عالى و ممتاز و بى نظير نوشته و به چاپ رسانيده است گمان 
مى كنم از زور حّساسيت دچار dépression اعصاب شده است او را بتو مى سپارم و تمام 
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مخارج دوا و معالجه را هم به عهده ميگيرم ديگر ميدانم كه مرد مردانه بوده ا ى و هستى تا 
هستى خواهد ماند.

قربانت ميروم اگر اين دوست من محتاج طبيب متخصص است خودت راهنمائى خواهيد 
فرمود قربانتان ميروم و صورت محبوب خودت و دست همسر عزيزت را ميبوسم.

اِگى اندكى شايد بهتر شده باشد با خداست.
قربانتان جمالزاده

ژنو 10 خرداد 1363
محمود  آقاى  حضرت  گرانقدرم  دوست  خدمت  خالصانه  عالقمندى  و  دعا  و  سالم  با 
نامة  وصول  كه  ميرساند  عرض  به  ايران.  فرداى  و  امروز  گرانقدر  نويسندة  دولت آبادى 
63/2/20 جناب عالى برايم در عين حال مسرت قلبى و افسردگى و پريشانى رومى آورد چرا 
مرد مردانه اى كه آن همه زشت ونيكو و خوب وبد روزگار و زندگى را ديده و چشيده است 
امروز كه آن همه خواننده و ارادت كيش در ميان هموطنان با فهم و با احساساتش پيدا كرده 
و حق دارد كه خود را به مقصود رسيده  بداند بايد بارادتمند و رفيق شفيق خود پس از آن 
همه سكوت و بى خبرى بنويسد كه: «حال هيچ كارى را ندارم و دلم مى خواهد بتوانم مثل 

يك ديو بخواب چّله فرو روم و هيچ چيز و هيچكس را نبينم و هيچ صدائى را نشنوم.»
من از خواب چلة ديو بى خبرم و اين جهل هم سر بار آن همه نادانى هاى ديگرم مى باشد 
ولى مى فهمم كه تا اندازه اى برعكس آن چيزى است كه در اين سن وسال من آرزو مى كنم. 
ميپرسيد چه آرزو مى كنى. گوش بده تا برايت حكايت كنم. دلم مى خواهد از نو جوان بشوم. 
در  معشوقه ام  با  بتوانم  بشوم.  عاشق  بشود.  شديدتر  جوانى  و  زندگى  موهبات  به  عالقه ام 
جاهاى بسيار زيبا و با صفا و باروح در سينة كوه ها و روبروى منظرة دريا و امواج سينه كش 
دريا و قايقهاى ماهيگيرى هاى دورادور و شبانگاه آسمان با ستاره هاى شوخ و درخشانى كه 
مدام روشنى و خاموشى دارند و صداى مرغانى كه در شب هم گاهى آواز ميخوانند بايستم. 
دلم مى خواهد هر دو گرسنه باشيم و پول كافى داشته باشيم و خودمان را به يك رستوران 
خلوت و پاك و پاكيزه برسانيم و آنچه دلمان مى خواهد از خوردنى و آشاميدنى و مخصوصًا 
انجير و خيار تر و معّطر و انگور سلطانى و شربتهايى كه فقط در ايران پيدا ميشود روى 
ميز بيايد و پهلوى هم بنشينيم و دست همديگر را بگيريم و ساكت بمانيم ولى صداى قلب 
يكديگر را بشنويم و ضربان خون را در رگهاى دست و بازوى يكديگر احساس كنيم و حتى 
اگر ممكن باشد زياد همديگر را نبوسيم ولى بپرستيم و سپس در تاريكى شب با قدم كوتاه و 
رقصان خود را به ساحل دريا برسانيم و به تماشاى امواج ديوانه كه سينه كشان حمله مى آورند 
و بعد فوراً خش خش كنان خود را عقب ميكشند چشم بدوزيم و هر دو بدون آنكه بيكديگر 
خبر بدهيم آرزو بكنيم كه اى كاش روزگار بسياردرازى كه شبيه به مرگ باشد همانجا و 
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بهمان حالت بتوانيم بمانيم و از دنيا و مافيها بى خبر و بى اعتنا خودمان را راستى راستى برگ 
و گلى از درخت نامتناسب خلقت و زمين و دريا و جنگلها و آسمان و ستار ه ها بدانيم. 

دولت آبادى عزيز به من مى نويسد: «احساس مى كنم وجودم دچار نوعى ناخوشى مى شود 
كه فقط خواب مستمر ميتواند شفايش باشد.»

خودت خوب ميدانى كه اسم خواب مستمر اسم بى مسمائى است و مردن هم چون از 
نو بيدارى ندارد چيز خوبى نيست مگر آنكه بدانيم كه باز از آن خواب بيدار خواهيم شد و 
دوباره با دنيا و زنده بودن دست به دست خواهيم شد و چنين تجديد حيات را در مذاهب 
«صحراى  كتاب  خالل)  در  حتى  (و  پايان  در  ارادتمندت  و  خوانده اند  رستاخيز»  و  «ميعاد 
محشر» شرحى در آن باب آورده است كه دور از منطق نيست يعنى ميپرسم آيا اگر به فرض 
محال به بهشت بروم و خسته و كسل بشوم و دلم هواى بيرون را بكند و بخواهم از بهشت 
بيرون بروم و آزاد بشوم و هر جا دلم مى خواهد بروم و هر چيز غير از آب كوثر و ميوه  هاى 
بهشتى دلم خواست بتوانم بخورم و بياشامم و اگر دلم از معاشرت با حورى و غلمان،  زده 
شده است بتوانم خودم مختار در كار باشم و واى به كسى كه جواب نفى و رّد بشنود. دوست 
من محمود دولت آبادى خودت احوال خودت را «وحشتناك» توصيف كرده اى و الحق كه به 
قول خودت «قابل انتقال نيست». چيزى كه هست باز خودت در دنبالة آنچه در فوق گذشت 
باز برايم نوشته اى: «صبح ها دلم نمى خواهد سر از بالين بردارم و چشم به اين زندگى كه 
گوئى بهار را هم جواب كرده است باز كنم» (خودت بين كلمة كرده است و باز كنم ويرگول 
فرنگى گذاشته اى كه به كّلى زايد است و بهتر است اين عالمتهاى لوس را بكّلّى فراموش 
كنى چنانكه خيّام و منوچهرى و عّطار و حافظ هم استعمال نميكردند و دنيا زيروزبر نميشد 
و آسمان به زمين نخواهد آمد). خودت تصديق خواهى كرد كه اين ميل به زندگى با آنچه 
قبل از آن دربارة آرزوى خواب مستمر نوشته اى ضّدونقيض است مگر اينكه اشتباهًا «باز كنم» 

به جاى «باز نكنم» آمده باشد.
من يقين دارم كه آنچه خود شما درباره احوال خودتان نوشته اى كامًال مقرون به حقيقت 

است. شما نوشته ايد: «اين بى نظمى من ناشى از خستگى است خستگى مرگ بار»
خودت طبيب حاذقى هستى و خوب دستگيرت شده  است كه اين وخامت احوال زاييدة 
خستگى است تو در مّدت اندكى صدها و صدها صفحة بزرگ مطالب بسيار گوناگون از قلم 
چابك روى كاغذ بى زبان و بى عاطفه آورده اى و رستم دستان هم اگر به جاى دولت آبادى 

عزيز ما بود احساس «خستگى» ميكرد.
نامه هايش  در  دولت آبادى  مثل  هم  او  و  آشناشدم  هدايت  صادق  شادروان  با  وقتى  من 
از خستگى و بى سامانى روحى سخن ميراند پيش خودم فكر كردم البّد آشناى زن جوان و 
عشقباز ندارد و مطلب را به او نوشتم و او در جواب به من نوشت كه اينجور هم هست 
ديگرش  دوستان  از  هم  بعدها  و  مى آيد  بدست  «شكارى»  گوشه  آن  و  گوشه  اين  گاهى  و 
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شنيدم كه از اين نعمت هم زياد محروم نمى مانده است. شما را نميدانم كه در اين عرصه 
چند مرده حّالجيد و اگر بخواهم از آنچه در «كليدر» در عشق سوزان زن و مرد (بخصوص 
زن) نوشته ايد نتيجه بگيرم بايد مرد كار باشيد و خستگى شما را ممكن است تا اندازه اى به 
افراط درين كار مربوط دانست (و يا آنكه برعكس بر محرومى از اين كار). خودتان علت 
خستگى را در يك كلمه داده ايد: «چرا؟». عزيزم، «چرا ندارد كه ندارد» همين است كه هست 
و خوب هم هست و هميشه چنين بوده و چنين هست و چنين خواهد بود الى ابداآلباد. نه 
تنها انسان بهمين متوالى بودن سروكار دارد بلكه تمام حيوانات، تمام گياه ها تمام رودخانه ها 
و سرچشمه ها و كوهها و دريا ها و گيتى هاى التعّد و التحصاى فضاى اليتناهى. من كتابى 
دارم به قلم دانشمند خيلى بزرگ انگليسى (او را در رديف انيشتن ميگذارند) كه «فيزيك 
و فلسفه» عنوان دارد و متاسفانه سوادم قّد نميدهد كه بسيارى از مطالب آن را بفهمم ولى 
خيلى  عالم  از  نقل  به  كتاب  پايان  در  ديدم  و  رسانيدم  بپايان  را  آن  سالنه  وقتى  كردم  حظ 
بزرگ قديمتر ديگرى مى نويسد ما به خيال خودمان در راه فهميدن چون و چراى آفرينش 
قدمهائى برداشته ايم ولى اديسون گفته اطفال خردسالى بيش نيستيم كه در كنار درياى بيكرانى 
جين)  (جيمس  كتاب  مؤلف  خود  سپس  مى كنيم.  بازى  كوچك  ريگ  چند  با  و  نشسته ايم 
ميگويد ما آدميان مدت زيادى نيست كه به دنيا آمده ايم و اگر باز هم مليونها سال باقى بمانيم 
و مدام در جستجو باشيم باز بجائى نخواهيم رسيد و كارمان منحصر خواهد بود به مشاهده 
و معاينه ولى به عمق معنى پى نخواهيم برد و بي چون و چرا جوابى نخواهيم شنيد. عزيزم 
ماهى  دنياى آكل و مأكول است. چرا  دنيا  ما بفهميم چرا  دارد كه  دولت آبادى، چه لزومى 
بزرگ ماهى كوچك را مى خورد و ماهى كوچك ماهى كوچكتر را. چرا گرگ بّره را ميدّرد و 
چرا آدميان همديگر را عذاب ميدهند و بقتل ميرسانند. من در جلو منزلمان چند درخت سرو 
كوچك هست و هر روز در فصلهاى بهار و تابستان مرغك سياهى كه نوك نارنجى رنگ دارد 
مرتبًا در ساعتهاى آخر روز مى آيد روى بلند ترين شاخة آن درخت مى نشيند يك دو ساعتى 
برايمان آواز خوبى ميخواند آوازش شبيه است به حرف زدن و اسمش به زبان فرانسه ميرل 
است Merle و انگليسيها او را «پرنده سياه» ميخوانند و آلمانيها Amsel (اَمژل) و بسيار مرغ 
محبوبى است و از قرارى كه مدتها جستجو كردم عاقبت معلوم شد كه در الرستان پيدا  ميشود 
و ساكنين آن نواحى او را چْفْت يا ِشْفْت ميخوانند و در ساير نقاط ايران (و مثًال در اطراف 
محبوب  بسيار  داستان نويس  خودم  عزيز  دوست  با  باب  درين  و  است  نشده  ديده  تهران) 
بابامقّدم مكاتبه دورودرازى داشته و دارم. به من چه كه خدا چرا ما را خلق كرده است،  بتو 
چه كه چرا آدميزاد بايد بميرد، بما چه كه قلدر پدر آدم ناتوانى را جلو چشمش مى آورد. بله 
بسيار خوب است كه بتوانيم تا جائى كه امكان پذير است جلوگيرى كنيم ولى محال است كه 
قلدرى و تعّدى قوى را به ضعيف از دنيا براندازيم. برادر جان، عمر دو روز است و كوتاه 
است و مرگ و گور خيلى دور و دراز است. اين خياالت را از سر بدركن و اگر مرا دوست 
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خودت و خيرخواه خودت ميدانى به حرفم گوش بده و تنها و يا با يك رفيق شفيق كه يارِ 
شاطر باشد نه بالى جان مقدمات مسافرتى را براى يكى دو ماه در جاهاى باصفاى ايران (دريا 
و جنگل عمومًا غم افزاست و عموماً  براى مدت كوتاهى لذت بخش است) مسافرتى بكن و 
تا روز خسته و وارفته نشده اى به بستر خواب مرو و زياد هم نخور و زياد هم مياشام و از 
شعرهاى رودكى و منوچهرى و بابا طاهر با خودت ببر كه گاهى روى علفهاى صحرا بنشينى 
و بخوانى (با صداى بلند) و دوباره گردوخاك را از سروكول خود بزدائى و باز به پياده روى 
(يا قاطر و االغ سوارى و كاميون سوارى و امثال آن) بيفتى در دهات منتظر نباشى كه هر دهاتى 
حكيم و فيلسوف ژرف بينى باشد ولى خواهى ديد كه حرفهاى خوب هم ميزنند كه خودت 
صد بار و دويست بار و هزار بار بهتر از من ميدانى و در كتابهايت با استادى تام و تمام برايمان 
آورده اى و باقى خواهد ماند و همه خواهند گفت اين محمود دولت آبادى (سبزوارى) عجب 
آدم غريبى بوده است مثل اين است كه با متّه كار كرده است و متّه به خشخاش كشيده است 

و الحق هر چه نوشته بسيار خوب و خواندى و لذت بخش و عبرت بخش است.
ً  جواب ننوشته ايد  شما در نامة خودتان مكّرر نوشته ايد كه من نبايد چون شما به نامه ام فورا
هزار نوع فكر كرده باشم. عزيزم محمود جان، من هم مثل خودت اعتنايى به عوالم زودگذر 
دنيا و همنوعان خودم سعى مى كنم نداشته باشم. من بدون آنكه الزم باشد برايم نقل كنى 
كم وبيش ميتوانم حدس بزنم كه چگونه عمر ميگذرانى و چه عوالمى را طى مى كنى. خاطر 
نازنينت كامًال آسوده باشد كه بخدائى خدا قسم حتى يك ثانيه هيچگونه خيالى كه بوى مالل 
خاطر داشته باشد از مخيّله ام نگذشته و النه نكرده است. من دلم ميخواست دربارة شما مقالة 
ديدم امروز ما مجّله اى كه بتواند  مفصلى بنويسم و دربارة شما خيلى حرف بزنم ولى اوالً 
چنين نوشته هاى دور و درازى را درج كند نداريم و تنها «آينده» مانده (نميدانم آيا براستى 
مانده يا نه) كه هر چند ماه يكبار منتشرميشود و آن هم مى بينم و مى شنوم و ميخوانم كه عدة 
زيادى از اهل فضل و كمالهاى خودمانى و ارباب نظم و نثر ازو گله مند هستند كه مقاالتشان 

را چرا به چاپ نميرساند.
از طرف ديگر مى بينم كه بالشك دولت آبادى امروز نويسندة مشهورى مى باشد و لوس 
و بيمزه است كه كسى درصدد برآيد كه اعرف از خود را معرفى نمايد. من در موقع خواندن 
كتابهاى شما به قدرى يادداشتهاى كوتاه برداشته ام كه قصد داشتم مصالح يك مقاله قراربدهم 
ولى شما درست نميدانيد كه من با چه روزگارى دست بگريبانم. زنم بيمار است (بيمارى 
تنها  كامالً   زنم  و  من  هست».  بيمارى  كه  خانه  آن  در  نيست  «راحتى  راستى  به  و  روحى) 
هستيم. گاهى دختر برادر مرحومم رضا كه منيره نام دارد و زنى است 50 و چند ساله و 
شوهرش مرده و خودش با يك پسر بزرگ و يك دختر 21 ساله در پاريس درتياتر كار مى كند 
(يا ميكرد) و صد نوع مشكالت دارد گاهى خودش را به ژنو ميرساند و كمك به ما ميرساند 
ولى از آن گذشته تقريباً  هميشه من و زن بيمارم (من 94 ساله و زنم 80 ساله) تنها هستيم و 
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من حتى چند بار ظهرها و شب ها آشپزى هم مى كنم و كار خانه دارى و خريد و خيلى كارها 
را به عهده دارم ولى سر سوزنى شاكى نيستم و به خودم ميگويم نود سالى زندگانى براى تو 
زياد تلخ نبوده است اين چند روزه هم ميگذرد و با خط نستعليق درشت روى قطعه مقوائى 
نواشته ام: «اين نيز بگذرد» و قاب كرده ام و در باالى آئينه اطاق خواب زنم آويخته ام. پس 
خاطر نازنينت كامًال كامًال كامًال آسوده باشد كه هيچوقت (حتى يك ثانيه) هيچ مالل خاطرى 
(حتى يك ذّره و يك دانه خشخاش) بخود راه نداده ام كه چرا محمود عزيزمان برايم هر روز 
نامه هاى مفّصل نمى نويسد و خدا گواه است كه از آن همه ايرانى كه دربدر شده اند و گاهى 
اصًال نمى شناسم بى جهت براى تفريح خاطر خودشان كاغذهاى دور و دراز كه هيچ روند 
حسابى هم ندارد برايم مى نويسند كه بيزار شده ام ولى عمومًا سعى دارم ولو با يك كارت 
پستال ولو دو سه سطر باشد هيچكدام را بى جواب نگذارم كه خيال كنند با آنها مخالفتى 
دارم و يا بى اعتنا هستم، ترا به خدا هر وقت خودت را خيلى خسته و تنها احساس كردى 
قلم بردار و برايم هر قدر مفصلّ تر و بهتر كاغذ بنويس و چنان پندار كه كاغذت را به دريا 
مى اندازى. هيچ نگران نباش كه مرا ناراحت خواهد كرد و يا آنكه به آدم نامحرم نشان خواهم 
داد. به جان خودم كه از جان هر كس بيشتر دوست دارم قسم اگر هيچ ننويسى هم افسرده 

خواهم بود ولى دلگير نميشوم راحت راحت باش.
اخيراً برايم از پاريس يك نشريه اى (بصورت كتابى با صفحات بزرگ در 217 صفحه به 
زبان و خط فرانسوى رسيده است كه در همان پاريس به چاپ رسيده است و عنوان خارجى 

دارد بدين قرار:
انجمن ايرانشناسى فرانسه در تهران

مجّله
چكيده هاى ايرانشانسى

سال 1362 جلد 6
تهران پاريس

و  گوناگون  زبانهاى  به  ايران  درباره  (كتاب+رساله+مقاله)  انتشارات  عناوين  متضمن  و 
در قسمت «ادبيات فارسى» در فصل «ادبيات خارجى جديد» صفحه 135در تحت شمارة 
470 از مقالة گلشيرى دربارة رمان «كليدر» با عنوان «حاشيه اى بر رمانهاى معاصر، حاشيه اى 
بر «كليدر»؛ «نقد آگاه» تهران، صفحه 1361 در سال 1982 صفحات 38ـ62 با خالصه مقاله 
(به زبان فرانسوى) در 17 سطر طويل و مفّصل به چاپ رسيده است. در تهران ميتوانيد به 
آسانى در انستيتوى فرانسه (يا انجمن فرانسه ايرانشناسى) «ايران» در تهران، صندوق پستى 
51 تهران/1968) به آسانى بدست بياوريد و اّال دو كلمه بنويسيد تا ترجمة آن را عرض كنم 

و برايتان بفرستم. از كتاب تعريف كرده است.
عنوان نشريه به زبان فرانسه چنين است:

Studia Iranica
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Supplément 6-1985 
Alistracla Iranica
برايم  نامه هايش  كه  كرده ام  پيدا  خوبى  بسيار  دوست  است  سال  چندين  تهران  در  من 
مسرت بخش و لذت آميز است. خيلى دلم مى خواهد شما هم با اين مرد خوب و پاك و بافهم 
و عاطفه آشنا و دوست بشويد يقين دارم مصاحبتش براى شما بسيار مسرت بخُش خواهد بود. 
نام او را البد شنيده ايد. داستانسراى بسيار عالى است و داستانهاى بسيارى ازو در مجله ها و 
يا بصورت كتاب به چاپ رسيده است. نامش بابا مقدم است مرد دانشمند و طبيعت دوست 
بزرگى است و آدرسش از قرار زير است. تهران خيابان ميرعمادـ  خيابان هفتم شماره 5 منطقه 

پستى 15877.
البد تلفن هم دارد. استدعا دارم با تلفن سالم باالبلند مرا به او برسانيد و قرار مالقات با 
او بدهيد و مرا هم ياد بكنيد و با هم ناهار كاملى در منزل او صرف فرمائيد. فراموش نفرمائيد 

كه حيف است. 
آدرس استاد دكتر احسان يارشاطر كه در جواب نامه اى كه به او نوشته بودم و از شما 
است و  بدست آورده و خوانده  را  شما  كتاب  باشم به من نوشت كه  داشته  با او صحبت 
شما را ظهور تازه گرانبهائى خوانده بود (يا عبارتى قريب به اين مضمون) آدرس ايشان در 
نيويورك (ايشان دانشگاه كلمبيا سمت استادى دارند و دايره المعارف بزرگ ايرانيكا را به زبان 
انگليسى دارند انتشار ميدهند و كتابهائى در حدود پنجاه شصت جلد تا بحال از زبان فارسى 
و زبانهاى ديگر در باب ايران و ادب و حكمت و علوم و تاريخ و غيره در امريكا ترجمه و 

چاپ رسانيده اند و در نوع خود كامًال بى نظير هستند:
Professor Dr .Ehsan Yarshater
Encyclopaedia Iranica
450 River side
Drive4 #
New-York N.Y10027.
U.S.A

گمان مى كنم اگر به آدرس دانشگاه كلمبيا
 Columbia University 
New-York U.S.A

هم بنويسيد بدستش ميرسد.
هم  دور  از  گفت وشنيد  ندارد.  عيبى  آوردم.  بدرد  را  عزيزتان  سر  كردم.  پرگوئى  زياد 

خودش خالى از حال و كيفى نيست.
قربانت سيد محمد على  جمالزاده

سالم وپيام محبت مرا به دوستمان آقاى دكتر تقى رضوى برسانيد.
دوست نازنينم آقاى محمود دولت آبادى كه نه دولت دارى نه آبادى گاه مى كنم گرفتار 
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ضعف اعصاب شده اى كه به زبان فرانسه دپ رسيونdepression مى باشد بد بالئى است 
مالقات  وعدة  گرفتن  از  پس  را  جوف  پاكت  زودتر  هرچه  كه  دارم  مخصوص  استدعاى 
(بتوسط تلفن)  به دوست بسيار بسيار با آدميت كه طبيب سالخورده باايمان و محبوبى است 

ببريد و با ايشان آشنا بشويد و هر چه دستور داد جدا عمل فرمائيد.
خدا يارو ياورت باشد.

قربانت جمالزاده
دوستمان آقاى دكتر تقى رضوى هم پزشك باسابقه و با تجربه و باانسانيتى هستند و ايشان 

هم البته براى معالجه صالحيت تام و تمام دارد. كمك و راهنمايى خواهند فرمود.
بعدالتحرير:

فكر ميكردم شايد مقتضى باشد كه خودتان محمود دولت آبادى تمام مجلدات «كليدر» 
را مختصر كرده يعنى قسمتهايى را كه فعل وعمل را نشان ميدهد بيشتر و قسمتهايى قول و 
خبر را كمتر اختيار ميفرمودند و همه را در يك جلد (مثًال در 350 صفحه) براى بسيارى از 
هموطنان كه فاقد صبر و حوصله و عالقة كافى هستند در بيست سى هزار نسخه به چاپ 
ميرسانيدند و از مردم كليدر هم تصاويرى تهيه فرموده در كتاب مى آورديد گمان مى كنم تمام 
مجلدات به آسانى بفروش ميرفت و مردم نويسنده ما را بهتر ميشناختند و قدردانى ميكردند 

اّما از طرف ديگر ميترسم در اشتباه باشم. هر چه آن خسرو كند شيرين بود.

توجه توجه
آدرس جديد سايت بخارا

www.bukharamag.com
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سال سيزدهم
شماره 76

مرداد - شهريور
1389

محمود دولت آبادى در نروژ

.... جز اين باقى همه هياهوست، همه فرياد است
تقاليى در بلعندگى دهان يكى تاريكى.

گورگ يوهانسن

بزرگترين  نروژ،  بين المللى  فستيوال  در  بوديم،  دولت آبادى  محمود  ميزبان  امسال  بهار 
همايش ادبى كشورهاى نورديك - گردهمايى چند روزه اي كه اگرچه كوتاه، اما پربار بود و 
زنده ، هم به مفهوم انسانى واژه و هم به معناى ادبى اش، كه هر دو تارهاى يك كالف درهم 

پيچيده اند.
 فستيوال ادبى ليله هامر- روزهاى سيگرى اونست - همايش ساالنه اى است كه هر ساله 
در شهر ليله هامر، درقسمت شمالى درياچه «ميوسا»، بزرگ ترين درياچه نروژ برگزار مي شود، 
در طبيعتى بكرو هوايى دلپذير، و با جمعيتى نزديك به بيست و شش هزار نفر كه با وجود 
محدوديت جغرافيايى اش، ساالنه صدها نفر از نويسندگان جهان را ميزبان است، كه در اين 
ميان تنها يك نويسنده به عنوان مهمان ويژه دعوت شده و سخنران اصلى فستيوال خواهد بود. 
دعوتى كه امسال محمود دولت آبادى - همچون هرتا مولر(1) آلمانى (برنده جايزه نوبل) در 

سال 2007، يا گاتان سوسى(2) كانادايى در سال 2008 - بر ما منت نهاد و آن را پذيرفت.
ناگفته پيداست كه چنين پروژه اى نه محدود به چند روز برگزارى فستيوال، كه به منظور 
بازپرداختن به يك تفكر است، و مهمان دعوت شده نه تنها سخنران اصلى، كه ثقل و تمركز 
ادبى اين همايش خواهد بود تمركزى كه هم از سوى ما برگزاركنندگان و هم از سوى رسانه ها 
بايد پوشش داده مي شد و همين بود پيچيدگى كار امسال: از دولت آبادى چه بايد نوشت؟ 
1) Herta Muller.
2) Gaétan Soucy.

اندره روست
مدير هنرى فستيوال
مزدك شفيعيان
همكار ادبى فستيوال
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مزدك شفيعيان در مورد ادبيات و تفكر دولت آبادى

آقاى دولت آبادى در حين خواندن سخنرانى اصلى ست



333 از كدام كتاب؟ چگونه مي توان فرايند تاريخى صد سالة آن سرزمين را در چند برگ خالصه 
كرد؟ پيچيده، اما پربار بود - و حسى غريب، آن هم براى كسي كه به زبان مادرى يازده سال 
حتى نامه اى ننوشته بود و نخوانده بود جز ادبيات و تفكر غرب - گرچه از نوجوانى مأنوس 
بودم با زبان و ادبيات دولت آبادى. پس جز مقاله اى در روزنامة آفتن پوستن(1)، گفتگويى شد 
با دولت آبادى - در هفته نامة مورگن بالده، پربارترين هفته نامة فرهنگى نروژ - هم در مورد 
كارهاي خودش و هم در باب كلي ادبيات و نيز اهميت زبان فارسي براى نويسنده اى كه 
اوست: «رمز اصلي رسيدن عاشق بودن است. عاشق زبان بودن. زبان در مقام هويت ملى ما 

كه بسيار دشوار باز زائيده شد تا ما بتوانيم هنوز ايرانى باشيم».(2)
متن «سخنراني اصلي» ترجمه و چون هر سال به شكل كتاب كوچكى انتشار يافت، تا هم 
به ميهمانان همايش اهدا و هم روز سخنرانى بين شركت كنندگان پخش شود. روز سخنرانى 
سالن پر بود. هم از نويسنده هاى حاضر در فستيوال و هم از مردم عادي. آنيكن هويتفلت(3)، 
وزير فرهنگ نروژ هم براى ديدن دولت آبادى و شنيدن سخنرانى اش آمده بود. دولت آبادى 
متن را به فارسى خواند و حاضرين ترجمة نروژى آن را در دست داشتند. صداى نويسنده 

1) Mazdak Shafieian, «Landsbyens forfatter», Aftenposten, 25.05.2010, s. 4.
2) Mahmoud Dowlatabadi, i samtale med Mazdak Shafieian, «Fra en malstrøm i 
gulfen», Morgenbladet, 21.05.2010, s. 40
3) Anniken Huitfeldt.

سخنراني محمود دولت آبادي در فستيوال بين المللي نروژ



334
مزدك شفيعيان و آقاى دولت آبادى در كنار هم بعد از سخنرانى ايشان

مزدك شفيعيان و آقاى دولت آبادى در كنار هم. مدير هنرى فستيوال اندره روست در حين تشكر از 
آقاى دولت آبادى ست



335 دردمند بود و خسته، آزرده بود اما پراميد جمله هايى فشرده در مورد انسان معاصر بودن در 
آن سرزمين، و نويسنده در آن ديار بودنش - و بيان اين كه: «باشد كه در شناعت تاريخ هر بار 
با شكست يك بار مى ميريم و باز زاده شده ايم. اما آيا همين عذاب هاست علقه ي پيوند من با 
مردم و سرزمينم؟ ... مى گويم بگذاريد رنج هايم را با مردم كشورم تقسيم كنم، من راوى يك 
جراحى تاريخى هستم...». جراحى تاريخى كه دولت آبادى روايت كرد و شكافت، با زبان 
چون هميشه موسيقيايى اش، آنچنان كه فردريك واندروپ منتقد روزنامة داگ بالده پس از 
سخنرانى به من گفت: «بى قرارم، بايد بروم بنويسم» و رفت و نوشت تا روز بعد در صفحة 
دوم روزنامه خوانديم: «اين چگونه صدايى ست؟ فريادى از جهان سوم؟ نه. جهان اول، اين 

صداى جهان شعر است.»(1) چون بى هيچ تعارفى: حرف هاى دولت آبادى تكان دهنده بود.
روز بعد از سخنرانى كليدر خوانى داشتيم: «مرگ مديار». چرا كه اين پاساژ هم بيانگر حضور 
چشمگير نويسنده در اثر است و هم زبان حماسى رمان. ما پيشنهاد داديم، و آقاى دولت آبادى 
پذيرفت. اول ترجمة نروژى خوانده شد و بعد متن فارسى. پس از آن شبكه راديو اى «ان ار 

كو»(2) گزارشي تهيه كرد از داستان خواني نويسنده و با دولت آبادى مصاحبه اى انجام داد.
از  داشتيم،  برنامه  هشتاد  و  صد  به  قريب  البته  خوانى  كليدر  و  اصلى  سخنرانى  جز 
شعرخوانى گرفته تا داستان خوانى و سخنرانى، كه در اين ميان مى توان به سخنران و ديگر 
1) Fredrik Wandrup‚ «Røsten fra Iran», Dagbladet, 29.05.2010. s. 2.
2) NRK

اوله روبرت سونده (Ole Robert Sunde) و آقاى دولت آبادى در كنار هم نويسنده و رمان نويس 
صاحب نام نروژى
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مهمان ايرانى مان، هوشنگ ماهرويان اشاره كرد، با صحبتى در باب مدرنيته در ايران. تا روزى 
ديگر آمد و و پايانى ديگر - پايانى كه خود آغاز دوستى ها بود.

به  و  گذشت  دوستى  به  همايش  روز  هفت  همة  كه  خسته،  نه  اما  بوديم،  كم خواب 
غير  كرد.  بيرون  تنمان  از  را  كار  ماهه  چند  كوفتگى  كه  بودنى  هم  با  گرم  گرما  صميميت، 
از موفقيت كارى و خرسند بودن از نتيجة حرفه اى فستيوال - زنده بوديم و پر نشاط، از 
نشستن هاى شبانه - و اين بار با حضور گرم و صميمى دولت آبادى كه نه تنها نقطه عطف 

ادبى فستيوال، كه با محبتش رعايت انسان بود.
و به راستى آيا همين همايش ها، ديدار كردن ها و دوستى ها نيست پيوند خجستة ميان 
انسانها؟ «چراغ راهى با كوشش همراه جهان شدن»، آن گونه كه دولت آبادى گفت: «بخشى 
از جهان بودن براى شناخت بيشتر خود و جهان با روى گشاده، دور از بغض و كينه هايى 
كه كينه ورزان هم خود نبايد دلشاد باشند از دشمن خويى هايشان ...». كه جز اين - چنان كه 

گورگ يوهانسن نروژى مى نويسد - باقى همه هياهوست:
«جز اين باقى همه هياهوست و همه فرياد است

تقاليى در بلعندگى دهان يكى تاريكى.»(1)

1) Georg Johannesen, Eksil, Om klosterlasse og andre eksempler. Cappelen, 
Oslo: 2005, s. 50.


