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اينكهد برد ود قبلمد اوشند بن هد زعمد بهد توضیكرتد وجودد برد

نويسن گرند»دوسترندگفتن دودآنداادهمدخطردپن اشتیم«دودیند

داددودشرراۀدقبلمدنشميتهدیترعدخويشداادنرودهدبوديم،دگررند

نرمدکمدمدشره دادایۀددیبرحثدازدسویدايندنرق اندگمایمدبرشم.د

یندبردسخندنرق اندیكتممددادبخشدپريرنمدتوضیكرتشرند

تدیوافقمدکهدداوایداادبهدخوانن گرندیكتممدواگذاشتهدان .د
ت
بهدش 

دود بهدگررندیندخوانن گرندفرضلدگزارش ميراث ب وندايندجمت

ادهمدیمدتوانستن دبردیالحظۀداصلددودکتربد ینجمهریدیکمت

بهدخوبمددايربن دکهدک امديکدبهدسریرندّمدودسنجی هدّمدنوشتهد

ش هدودک امديکدازدنکرتدترزهدّمیدبهمهدین داستدودک امداثمد

بیشدّمدبهدگمدآوایددي گرهدهریدايندودآندبسن هدکمدهدودک امد

اثمدبمداستنرددودتكقیقدین یدبیشدّمیدیبتنمداستدوح امداثم،د

العرتدالزم،داوحدجستجوگمیدااددادوجودد
ت
ضرنددادنداط

دانشجويرنمدحهدیخرطبداثمدهستن دفمبهدّمدیمدحن دو....

نرق اندیكتممددادبرالیدیتنشرندیمقومدفمیودهدان :د»دپرسخمد

بهدنق د...«دحهدنرمددانمداشراهدبهدح امدنق ددااد.دآنچهدیندداد

شرراۀدپیشیندنوشتهدبودمد»پرسخدبهدنق «دبوددنهدنق .دینداگمدد

دیتند
ً
ضمواتمدبهدنق حتربدايندعزيزاندحسدیمدحمدم،دحترر

دتواندادادیمدحمدم.د
ت
دیطلبدااددادح 

ت
لدّمیدتهیتهدودحق یفصت

اينكهدجرید  تفادودپّسخروديکدبراهددادیتنداخیمداينددوسترند

عوضدش هدحرمدعجیبدیمدنرري .

ايند ودصرحبدنظمد فرضلد خوانن گرند ازد بن هد خواهشد

ددادهنگرمدیطرلعۀداينديردداشتدیتندنق دپیشیند
ً
استدحهدحترر

شعمد »پیشدگریرند عنواند برد ااد بن هد جوابیتۀد ود گمایمد نرق اند

فراسمديردپیشدگریرندنظمدفراسم؟!«دپیشدچشمدداشتهدبرشن د

ترداجررلدیوجودددادسخنداسبربدابهرمداادفماهمدنیرواد.دب وند

یماجعهدبهدنق دودپرسخدهریدقبلمدداوایددشواادخواه دبود.

عرهریدگذشتهد
ت
نرق اندیكتممددادايندشرراهدهمدبردتكمااداد

یبرحثمداادیطمحدحمدهدان دحهدبماسمدحریلدبمخمدازدآندهردیستلزمد

دیجرلديکدجوابیتهدپرسخگوید
ً
نوشتندیقرالتدويژهداست.دطبعر

دنیست.دچنرندحهدیمددانیم،دگرهددابراۀدبمخمدازدابیرتد ايندیهمت

یواددگفتگودیقرالتمدهمددبهدقلمداابربدنظمدنوشتهدش هداست.

داغلبدنكتهدهردودخمدهدهريمدحهدايندعزيزاندداد فرنهداعمت یترست

يردداشتداخیمدخويشدبمدحتربدپيش گامان شعر فارسی بمدآند

اصماادوازي هدان ،دیمبوطدبهدتكقیقرتدترزهدودنكرتدج ي دايند

حتربداست؛ددي گرهدهريمدحهداگمدتفسیمدودیعنریدقرطعمداادازد

يکدبیتدبهددستدن ه ،ددستدحمدیمدتوان داحتررلمدیعقولدود

هدترزهداادبمایدتفسیمدبیتدفمااویددانشجودقماادده .
ت
البت

ازدآندجردحهدپرسخدن ادندبهدنق ددوبراۀدايندبزاگواااندشمطد

ادبدنیست،دبهدنرچرادوداشراهدواادتنهردبهدنكرتدیهمتدّمیدیمدپمدازمد

حهدذهندنرق اندیكتممداا،دبهدیقرویتددادبمابمددي گرهدهریدترزهد

واداشتهدودخبمدازدبمخمدنربهدسریرنمدهردداداوشدنق دآنرندیمدده .

هدن اايمدحهدنق دپسن ي هدودسودین د یرددادیقرمدینتق ،دگرهمدتوجت

فرقدیمدافت دحهدبتوان دااهدهریدج ي یداادفمااودقمااد
ت
دادجريمدات

ده دودیرداادبردافقدهریدبرزّمیددادفهمدیتندآشنردحن ؛دنهداينكهد

ااهدهریدترزهدگشودهداا،دبهداعتبراداينكهدبمایدیردیأنوسدنیستديرد

استرداندقبلمدآنداادبهدقلمدنیروادهدان ،دبمدیردببن د.دسالحدنق دنبري د

علیهددي گرهدهردوداحتررالتدج ي ودبمایدپرفشرایدبمددي گرهدهرید

اايجدودتأحی دبمدآنچهدب اندانسدخرطمدداايمديرداسترداندترحنوند

گفتهدان دبهدحراداود.ددانشجويرنداشتۀدزبرندودادبدفراسمدحقد

داان ددادگزي هدهریدداسمددادتوضیحديکدیتن،دبردچن دیعنمد

مدبهدیعرنمد
ت
آشنردشون دودفماّمدازدیعرنمدقطعمدوداايج،دحت

احتررلمدیوجودددادجهرندیتندهمدبین يشن .

دبسیرایدیواقعدیرددادیتوندحهندحهدهزااسرل،دحمديرد
ً
اسرسر

بیشد،دقبلدازدیردودداددنیريمدیتفروتدبرددنیریدیردآفمي هدش هدان دود

دستدتصكیفدو...دچهدبسردآندهردااددچراددگمگونمدهريمدحمده،د

نرمدتوانیمدیعنريمدقطعمدودص داص دبیربیم.ددادايندجردهریندحهد

بتوانیمداحتررالتدیعقولدودیستن یداادعمضهدحنیم،دتوانستهدايمد

وربد وبگون رّ تو وضو    ا ه ا
واقوگض وضو فّض ۀوبگود رد و
بدا ّجونّ و ّرج

و حمااگوّوت ك 

عضودهیئتدعلرمددانشگرهدتهمان
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مدیتندادادحنیم.داگمدشیوۀد
ت
وظیفۀدخودداادبهدعنوانديکدشراحدودیعل

مداگمددادنتیجهدگیمیددچرادخطرد
ت
یرددادفهمدیتندداستدبرش ،دحت

شويمدبرزدهمديکداجمدازددوداجمدوع هددادهدش هداادنصیبدخودد

سرختهدايم؛دچمادحهدبهدیردآیوختهدان د»لِلُرصیِبدأجماندودلِلرخطئد

أجٌمدواح «دحسمدحهدبرداوشدداستدبهدپرسخدداستدبمس ددود

پرداشددااددودحسمدحهداوشدصكیحداادبهدحرادبسته،دایتردداداسی ند

بهدنتیجۀدداستدبردنرحریمداوبهداودش ه،ددستدحمديکداجمداا،د

بهدواسطۀدحرابسِتدشیوۀدداستدودعلرم،دازدآِندخوددسرختهد

مدبهدپرسخد
ت
است.دایتردحسرنمدحهدب وندشیوۀدداستدودیتیندحت

داستدهم،دازدااهدتصردف،دبمسن دیعلومدنیستدداداجتهرددعلرمد

نصیبدچن انمدازداجمدبمدهدبرشن .د

بمداينداسرس،دجروددبمدیعنريمدحهدپیشدازداينداسترداند

ۀدشرهدعبترسمدگزي هدهریدادبمد
ت
بزاگواادیردبیرندحمدهدان دودبهدسك

تب يلدش ه،دودسعمدبمدانكرادچن براۀداحتررالتدودیعرنمد

یعقولدودترزه،دآندهمدداضرندنق دودپرسخدهریدپمددادپم،دشیوۀد

ینرسبمددادعرلمدنق دنیست.

پّسخودهود خ ونكّت

تالشدنرق اندبمایداددحمدنددي گرهدیرددادذيلدبیتد»فموبرايذد *د

ابمدديذگرنم...«ديكمدازدحوششدهریدايندنرق اندیكتممددادبمابمد

خوانشد د ايند است.د عبراتد فهمد داد ج ي د پیشدنهردد يکد

بهدخالفدنظمدايندعزيزان،دنهدتنهردبمآشوبن ۀدنكودعبراتدنیستد

حهدبردیوازيندلغویدنیزدسرزگراداست.ددهررندطوادحهددادجوابیتۀد

قبلمدگفتیم،دايندخوانش،ددستدحم،دیمدتوان ددادحنرادقمائتمد

حهداينددوسترندبمدآنداصماادداان ،دقربلدقبولدبرش .

ددادايندبیت،دبمداسرسدخوانشدیر،دابِمددي گرندشرعمدبمد

خواشی ،ديعنمدیعشوقدزيبردحهدچوندصنوبمیدخوشدقریتد

استدیمدگمي .دحجریدايندیعنمدودسرختدنرپذيمفتنمدودغميبد

ودبمآشوبن ۀدنكودعبراتداست؟!داگمداشكرلمددادايندخوانشد

وجوددداشتهدبرش ،ددادقمائتدنرق اندیكتممدنیزدحهدیستلزمدحذفد

بمدقمينهداستدوجودددااددوب يهمداستدحهدبمایدافعداشكرلد

»حذفدب وندقمينه«دنرمدتواندبهدقرع ۀد»حذفدیعدالقمينۀدبمخمد

اجزایدجرله«داستنرددحمد!

نرق اندیكتممددي گرهدترزۀدیرداادحهدبرداجزایدنجویمدجرلهد)نجم،د *د

زحل،دپنهرندش ن(ددادانسجرمدترمتداست،ددادبیتد»بهداویدنیکودتکیهد

یکندکهدترديکدچن ...«دنپذيمفتهدان دودبمایداينكهدثربتدحنن دحهد

 د)ايش(داست،دبیتمدازد
ا
سنبلدبهدیعنمد و وگخسّگو اشوقو ذك

دسبِزدنواستهدبمچهمۀدشره اند
ت
جهرندیلکدخرتونداادادتوصیفدخط

دیعشوقدترزهدسرِلد
ت
شره دآوادهدان ؛ددادحرلمدحهدبیندايشدودخط

تدادبمدیريۀد
ت
ترزهداویدتفروتدازدزییندتردآسررنداست؛ديكمددادسن

زشتمدیعشوقداستدودديگميداوجدزيبريمداودبهدشررادیمدآي .د

عردبمداسرسداوايتمدیمحویهداابعهد
ت
جرلبدّمداينكهدبمایدتوجیهداد

همدحمدهدان .دفراغدازداينكهدنرمدتواند
ت
بنتدحعبداادبهدشره برزیدیت

گنرهدافتگرندعرلمدخرکداادبع دازدهزااسرلدشست،دیمددانیمدحهد

برنویدشرعمهدداد شريعرتدودافسرنهدهریدفماوانمدپیمایوندايند

تذحمهدهردو...دشكلدگمفتهدحهدبمدبسیرایدازدآندهرداعترردیدنیست.

نرق اندیكتممداگمدان حمدتكرتلدخوددااددادبمابمدخوانشدهرید

ترزهدبرالدیمدبمدن دنیرزیدن اشتن دداددبیتدیزبوادكوكبونحسو

فلک،ديعنمدرحلداا،دنررددزيبريمدچهمۀدیعشوقدب انن دودسخند

بادر اادحهدبمجدسنبلهداادپريرنددواۀدداخششدنسبمدزحلد
ّ
نوادرالت

دانستهدحهدپسدازدآندتردآخمدبمجدعقمبدازدداخششدآندحرستهد

یمدشوددبهدگونهدایدديگمدیعنمدحنن .دهش اادشرعمدبهدیعشوقد

همدجزدايندنیستدحهدب ان داوزیددادپريرنددوااندزيبريمدخودد

قماادخواه دگمفتدودنبري دبهدايندزيبريمدیغموادبرش .

نرق اندیكتممددادذيلد»سپی بمفدبمآی دبهدکوهسرادسیره...«د *د

دادبمابمداحتررلدسردهدوداواندودینسجمدیردکهدبیتداادتوصیفد

سردهدایدازدزیسترنددانستهدايم،دجبههدگمفتهدان دوداصماادداان دايند

یعنمداادکهددستدکمديکداحتررلدبسیرادیفهومدودیعقولداست،د

اددکنن دودیعتق ن دکهدبیتدوصفدپیمیدشرعمداستدودبردقمينۀد

صرافهددانستند»سیرهم«دحهدبخصوصددادبمابمدفضریدسپی د

زیسترندبمایدكوجدصفتمدیأنوسداست،دكونسّگوسيّجدااداستعراهد

داگمدايندیقرویتد
ً
ازدیویدسیرهدشرعمددادجوانمددانستهدان .دطبعر

دادبمابمدايندیعنمدیعقولدودیبتنمدبمدحقیقتدالفرظدیردحهدبرد

خوانشدهریدیجرزیدديگم،دازدجرلهدنظمدنرق اندیكتمم،دهیچد

ینرفرتمدهمدن ااد،دوجوددن اشت،دبمایدبمدحمسمدنشرن ندايند

دحالمدودبكثدبرشن د
ت
دي گرهدبهدآوادندشواه یدحهدیمدتوانن دیكل

همدنیرزیدنبود.دحسريمدیموزید)ديوان،دص106(ددادايندبیتد

»حوهسرادخشینه«د)حوهسرادسیره(دااددادهریندیعنمدحقیقم،دودنهد

یعنمدیجرزیدیواددنظمدینتق اندیر،دآوادهداست:

بهـــرا بـــهد ااد خشـــینهد حوهســـراد

ــرسدحــواالــعــیــن؟ ــبـ حـــهدفــمســتــ دلـ
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هدن اان دحهد دبالغمدهمدتوجت گويردنرق اندعزيزدبهداينداصلدیهمت

هریشهدیعنریدحقیقمدبمدیعنریدیجرزیداجكرنددااددودجزدداد

یوااددضموادنبري دبهدسماغدیعرنمدیجرزیدافت.دبمداينداسرسد

دادشمحديکدیتندنخستدبري دآنداادبمداسرسدحقیقتدالفرظد

یعنمدحنیمدوداگمدحرلدحلررتدبمدیعرنمدحقیقمدیركندنبود،د

سپسدبمداسرسدقمائندیوجودددادحالمدبري دبهدسماغدیعرنمد

هدجرعدییرندیعرنمدحقیقمدودیجرزیدبمد
ت
یجرزیدبمويمدودالبت

اسرسداليهدهردودسطوحدیختلفدحالمدنیزدهیچداشكرلمدن ااد.

سنرندهرید یرهد چتمد بهد »داش د ذيلد داد گمایمد نرق اند *د

آفترب...«دبمدیعنريمدپریدفشمدهدان دحهدعالوهدبمدب يهیترتدعلمد

برد نجومدبردینطقدعقلمدنیزددادتنرقضدآشكراداست.دايشرند

د پذيمشدتلويكمدايندتنرقضدودبمایدتوجیهدآندبهد»ینطقدخرصت

»زبرندشعمد اينكهد داحرلمدحهد فمیودهدان ؛د استنردد زبرندشعم«د

دبردجهرندخراجدااتبرطدینطقمدبمقماادنرمدحن «دبهدیعنمد
ً
لزویر

پذيمشدتنرقضدآشكراددادجهرندودزبرندشعمدنیست.دآنچهدداد

يرد »پراادحس«د بیفت د فرقد
ت
ات یمدتوان د شعمد جهرند ود زبرند

یتنرقضدنررستدنهدتنرقضدآشكرادحهدُیكرلدعقلمداست؛دعالوهد

فرقد
ت
بماينكهدیتنرقضدنرردهمداغلبددادشعمددواهدهریدبع دات

مدخماسرنم.د یمدافت دنهددادشعمدیعطوفدبهدجهرندخراجمدودحست

ب يندگونهدیشره هدیمدحنیمدحهدايشۀدايندج الدادبمدبرزدهمدبهد

اوشدشنرسمدینتق اندگمایمدبرزیمدگمدددنهددانشدادبمدآنرن.

دوسترندینتق دیردبمایدجران اختندايندیعنِمدبهدوضوحدنریعقولد

ودغیمینطقمدبهدشواه یدهمدازدانوایدودخرقرنمداشراهدفمیودهدان د

دخراجدازدیوضوعداستد)ابطمدبهدتقربلدیرهدتررمدبرد
ً
لمداسرسر حهداوت

نسخهدب لدهرید بردوجودد دویمد ود ن ااد(د هنگرمدصبحد داد خواشی د

یوجود،دضبطدقربلداعترردیدنیست.دبن هددادحتربدسّر سخنان 

نغز خاقانی حهدایی واامدبهدزودیدینتشمدشود،دداليلدنربهدسریرنمد

ايندضبطداادتوضیحددادهدامدودازدجرلهدعمضدحمدهدامدحهد»تیغد

دازدتعبیماتددااایدسربقهددادآثرادخرقرنمدنیست.
ً
زاان وده«داسرسر

ايندضبطد بهد حرلمد داد دوسترن،د ايند حهد بفمیريی د هد توجت

نربهدسریرندازدبیتدخرقرنمداستنرددفمیودهدان دحهدسختگیمانهدودبرد

تأحی دبمداستفردهدازد»شواه دیبتنمدبمدپريۀدضبطدداست«،دیردااد

بهدخرطمداستفردهدازديکدبیتدحهدداديکدتصكیحدودچرپدیعتبمد

ازدخسرو و شيرين نظریمدآی ه،دداددودشرراۀدپمددادپم،دیوادد

نكوهشدقمااددادهدان ؛دداحرلمدحهداستنرددیردبهدبیتدیزبوادفقطد

دادزیینۀدضبطديکداصطالحدیوسیقمدبوده،دنهدتوضیحدیفهومد

بیت!داينديکدبرمدوددودهوايمدیبرحثدهم،دبهدگررندین،دخبمدازد

فق اندانسجرمدداداوشدشنرسمدنرق اندیكتممدیمدده .

دوسترندنرق دینددادذيلد»بیتدگلدان ادبوسترنرندبشکفی ه...«د *د

دادبمابمدیعنریدیعقولمدحهدیندبهداستنرددشواه دیتع ددعمضد

حدديوان دقيقیدیعنرید حمدهدبودم1،دبرداستنرددبهدحرشیۀدیصكت

ديگمیداادبمایدبرغدبمبمدااائهدفمیودهدبودن دحهداگمچه،دهررندگونهد

حهددادجوابیتۀدقبلمدعمضدحمدهدايم،دفمدنفسهدپذيمفتنمدیمدنرري ،د

مفهداينكهدهریند
ُ
فرق دهمگونهداستنرددلغویدودشره داست.دط

كردحمدهد
ت
عزيزاندحهددبهدحرشیۀدب وندیستن دیصكتحدديوانددقیقمدات

بمدحرشیۀد اخیمشرند نق د داد یمدحنن ،د دفرعد آند ازد ايندگونهد ود

واژۀد شمحد داد نظریمد شيرين  و  خسرو  دانشرن د یصكتحد

»زيمافكن ه«دبهددلیلدن اشتندیستن دخمدهدگمفتهدان !

هدنرق اندگمایمدزحرتدحشی هدودداديردداشتداخیمشرنديکد
ت
البت

عريشرندافزودهدان دحهدبماید
ت
شره دج ي دهمدبمایدیستن دسرختنداد

اثبرتدقرطعديکدیعنمدلغویدحرفمدنیست.گررندنرمدکنمدهیچد

کردبهديکدشره دیعنریدقرطعمداادبمایديکد
ت
فمهنگدنويسمدتنهردبردات

ی خلددادنظمدبگیمد.دازدهرۀدايندهردگذشتهد لود د دادشره دیزبوا:

بـــه بمبـــمد تـــرزهدگلد ازد تـــود اوید اید

به ــمد ــمب ب ود ــخد
ت
ــل خ ود خــطــرد ود چــیــند وزد

د لونّگديرد لواللهديرد لو
ً
بهدگررندحقیمدبهدیعنمدنوعمدگل،دظرهما

س خ،داستدحهددادايندبیتدازدويس و رامين )فخمدگمگرنم،د

ص326(دهمدآی هداست:

بمبـــم گلدنـــراد شـــ د نـــرمد ااد ـــشد
َ
ُاخ

ــم ــب دل ــمد ــی ــج زن ــبد ــق ل ااد زلـــفـــشد دود

ب األسماء )زنجمدسجزی،دج1،دص42(دنیزددادیعنمدرلب د رنو
ّ
دادمهذ

»گلنرا«دآی هداستدحهدیمدتوان دیؤيت دهریندیعنمدبرش ؛دنیزد

یقريسهدشوددبرد لولال2دد د دادايندبیتدازدیسعوددسع دسلررند

)ديوان،دج2،دص965(:

چـــوندقریـــتدتـــودنیســـتدسهمدســـموِدخمایـــرن

بمبم ــهد ب لعلد ــلد گ نیستد ــود ت چــهــمۀد چــوند

خمدهدگمفتهدان دحهدهرۀدشواه یدحهدیندذحمدحمددهدامد»بمبمی«داست،دنهد»بمبم«.د 1.د
دآشنريرندبردیتوندبمدنیرزدازدااائۀدشواه یددادايندزیینهدهستن .دشواه یدحهد

ً
يقینر

دادحتربدذحمدحمدهدامدبهدواسطۀدگويريمدبیشدّمدانتخربدش هدبودن .
بد»الل«دبهدیعنمدسمخداستدود»گلدلعل«دااددادبیتدیسعوددسع دود 2.دلعلدیعمت

یوااددیشربهدگلداللهديردگلدسمخدیمدتوانددانست.
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نیزدنک.دفرهنگ نفيسید)ج1،دص560(دکهدد د رنداادنرمدگیرهمد

دااويمددانستهداست.

نرق اندگمایمددادذيلد»سرقمدگزيندودبردهدودیمدخوادبهدبرنگد *د

هدتوضیحدبن هددادیوادداصطالحد زيم...«دخمدهداشكرلمداادیتوجت

دیستن دیندبمایدذحمدايندرصطالح،دداد
ً
ري رفك اجدفمیودهدان .دطبعر

حنراداصطالحرتدیشربه،دذحمدآنددادیتندیعتبمیدیثلدخسرو و 

داجوعدبودهداست.د
ت
شيريندبمداسرسداوايتديکدتصكیحدیكل

اگمدصواتدداستدکلرهددادخسرو و شيرين»زيمافگن«داستد

بري د حتربد دانشرن د ود گمایمد دیصكتحد
ً
طبعر »زيمافکن ه«د نهد

پرسخگویدخطریداحتررلمدبرشن ؛دنهدبن هدحهدبمداسرسدشیوۀد

تكقیقدتنهردبمایدنشرنددادنديکداصطالحددادحنرادچن داصطالحد

دهرۀدضبطدهریدیوجوددداد
ً
كردحمدهدام.دطبعر

ت
یشربه،دبهدیتنديردش هدات

دیقبولدیركنداستدداستدنبرش .دچن دسطمدقبلد
ِ
يکدتصكیح

همددي يمدحهدنرق اندیكتممدبهدبیتمدازدخرقرنمددادچرپدیمحومد

ردیدااجرعددادهدبودن دحهدازدنظمدبن هدضبطدبهدسریرنمدن اشت. سجت

بن هددادذيلدبیتد»بهدلترمدآی هدزنبیلدودلتمدخواددپلنگ...«د *د

یعنريمدترزهدودینسجمدبردفضریدبیتدوددااایدپشتیبرنددادنسخد

مدبهددستددادهدام،دایتردینتق اندگمایمدبرزددادبمابمدآندبردقرطعیتتد
ت
خط

ايستردهدان دحهدشرردچماد»پلنگ«ااد»بهدلنگ«دخوان هداي ؛ددادحرلمد

حهدل گ،دهررندطوادحهددادحتربدتوضیحددادهدايم،ددادزبرندديموزدود

ایموزدبهدیعنمدپرد)حیواندودانسرن(دبهدحرادیمداودد)نک.ددهخ ا،دذيلد

هریندواژه(دودايندیعنمدیفهومدغميبمدبمایدايندواژهدنیست؛دسپسد

فمیودهدان دحهداگمدايندچنیندبوددشرعمدیمدگفت:د»لتمدخواددبهدپری«د

هدن اان دحهدیرددنرمدتوانیمد دتوجت
ً
يرد»...بهدپرش«.دايندعزيزاندظرهما

بمایدشرعمیدحهدهزااسرلدقبلدشعمدیمدسمودهدتعییندتكلیفدحنیم.د

برداينداوشدشنرسمدینتق انهدنرق اندیكتممدبري دزحرتدبكشن دود

تكلیفدیعردلدهریدلتّموودلۀوخوگبنوودلت جوو...داادهمدبمایدیمحومد

یكرت دوصیفددودديگمدشرعماندآنداوزگرادیعلومدبفمیرين .

جرلبدّمداينكهدنرق اندگمایمدبمخالفدیوااددقبلمدحهدینكمد

ااتبرطدینطقمدزبرندشعمدبرددنیریدخراجدبودن ،ددادايندجردگميبرند

ددادیتوند
ً
یرداادگمفتهدان دحهدیطربقدخراجمدايندواقعهداادحترر

دجنربداتبیلدد
ً
دثربتدحنیمدحهدحترر

ً
ترايخمدنشرندب هیمدودیستن ا

،دازدزيندسمنگوندودحشتهدش هداست!
ً
بردضمبۀدگمزدبمدپريش،دیثال

ب يهمداستدحهدجزئیترتدترايخمدهریشهدبهدوضوحدبهدیرد

لیث،د )يعقوبد پرايزید برسترنمد چنرندحهد ود استد نش هدد ینتقلد

ص249(دنوشتهداست:د»کیفیتتدجنگداتبیلدوديعقوبدداستد

اوشندنیستدودبسیرادیمیوزداستدودتفصیلدزيردیدهمدازدآند

ن اايم«،دایتردهریندبیتدیكرت دوصیف،دیمدتوان دبهدعنوانديکد

هد
ت
خرندقماادبگیمد؛دالبت هدیوات لدترايخمدیواددتوجت قمينۀددستداوت

دايرفتدهرید بمابمد داد یقرویتد ازد بمداشتند دستد الزیهداشد

یركندودیعقولدازدعبراتداست.

ینتق اندگمایمددادذيلد»جه دودج ديعقوبدبري دهرم...«د *د

بردوجوددی ااکدودیستن اتدترايخمدااائهدش هدودانسجرمدیعنمد

مدودترايخمدقصی ه،داصماادداان ددي گرهدتكقیقمدودد
ت
بردفضریدحل

ترزۀدیردااددادايندبربدنپذيمن .دیرددادحتربررندنشرنددادهدايمدحهد

ديعقوبدلیثددادشهمدبرسترنمدردّسوداد يكمدازدفتوحرتدیهمت

حمیرندق يمدصواتدگمفتهدبودهداست،دایتردايندگماییرندبمآندان د

پرید سيستان  تاريخ  یمحومد یصكتحد دي گرهد بمد هرچنرند حهد

بفشران دحهدايندايرسدردّسودنوعباهللاونریمدازدیهتماندعمبدبودهد

تاريخ  بزاگوااد یصكتحد خودد حهد استد داحرلمد ايند است؛د

«دهیچداصماای،ددستدحمدبهدان ازۀد
ً
سيستاندبردآوادندقی د»ظرهما

عردن اشتهدان !
ت
فرندپيش گامان نظم فارسی، بمداينداد

ت
یؤل

احتررلدیمددهمددادهیچدیتندترايخمدنریمدازدايندجنربد

ردّسودنوعباهللادنیری هدودفقطديکدبراددادتاريخ سيستانداشراهداید

داگمدچنیندشخصیتتمدجريگرهد
ً
یجرلدبهداودش هداست.دطبعر

رايرندداشت،دبري دیردبیشدازدايندهردبرد
ت
ويژهدایددادتشكیالتدصف

اودآشنردیمدبوديم.دچگونهدیركنداستدیكرت دوصیفدچنیند

شخصیتتدگمدنریمداادبردچنیندبمجستگمددادشعمدخوددبیرواددود

هدیريۀدضعفدودشكستد
ت
حضوادودع مدحضواداودااددادج 

رايرندبشرراد؟!
ت
صف

گررندیمدحنمداگمدايندینتق اندعزيزدیعنمدیواددنظمدیرداا،د

دستدحمدبهدعنوانديکداحتررلدیعقول،دیمدپذيمفتن ،دنهدخودشرند

ادبهدزحرتدیمدان اختن دودنهدیرداادوادااد اادبردنق نويسمدهریدیكمت

ایمد ايند آنرند ايندتص يعدیمدفمیودن ؛دگويرداوشدشنرسمد بهد

اوشنداادبمنرمدتربی هداست.

سخندینتق اندعزيزددادذيلدبیتد»بهدعشقتدان ادعرصمد *د

هرمدنیرامدش ...«دهمدخرلمدازدتنرقضدداداوشدشنرسمدنیست.د

اينددوسترندحهددايردداشتداخیمشرندبمدبن هدخمدهدگمفتهددان دحهد

چماددادضبطديکداصطالحدیوسیقمدبهديکدتصكیحدیعتبمدازد

استردانداينداوزگراداستنرددحمدهدام،ددادايندجردیمادتخطئهدحمدهدان د
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كمدبهديکدینبعدداجهد2دننرودهدام!
ت
حهدچمادح سدصرئبدخودمداادیت

اوجدنرشكیبريمدنرق اندیكتممددادبمابمديکدخوانشدج ي دااد *د

دادذيلدبیتد»ودگمدتوداادیلکدهن واندب يذیدیوی...«دیمدتواند

یشره هدحمد.داينددوسترندبمدآنكهدپرسخگویدايندسؤالداوشند

یندبرشن دحهد»بردايندتفسیمدپردشرهدهن واندچمادبري دبرددي ندیوید

یعشوقدبهدسج هدبیفت دودبتدخرنهدهريشداادويماندحن ؟!دآيرد

صمفداينكهدهن یدهردسیرهدهستن ددلیلدحرفمدبمایداينداق امدااد

اصمااد پیشینشرند عرید
ت
اد بمد همد برزد یمدده ؟!«د دستد بهد

فرنهدتكمااید وازي هدان .دتوضیكرتدنرق انددادايندجردهمدیتأست

است.دیندداليلدخودمدااددادیوادد»اابطۀدهن ودودعطمدودعقل«د

ددادوبالگدادبمدخودمد
ً
دادتوضیحدبیتدحرفظدپیشدازداينداجررال

خد21دآبرند1392(دنوشتهدامدوددادايندجر،د »فصلدفرصله«د)فمستۀدیوات

ادنرمدحنم.د دآنداادیكمت
ً
اختصراا

عرد
ت
دوسترندینددادذيلدبیتد»اگمدديوانهدابمدآی دچمادپس...«داد *د

حمدهدان دحهد»بمایدتوضیحدشعمدنیرزیدبهدجستجویدیربهدازاید

دپذيمفتهدان دحهدقمائتشرند
ً
خراجمدنیست«،دودبردايندسخندتلويكر

ازدبیت،دیطربقدخراجمدتصويمدشعمداادبیرندنرمدحن .دبهدگررندیرد

ددادبیتمد
ً
ايندسخندپذيمفتنمدنیستدودشراحديکدبیت،دیخصوصر

مداادااائهدیمدحن ،دبري دبتوان دتوضیحدب ه دحهد حهدتصويمیدحست

اينداجزایدتصويمدبردعینیتتدخراجمدچهدابطمددااددودتفسیمید

حهدايندحرادسردهداادنتوان دانجرمدده دتفسیمیدعقیمداست.دیردداد

شمحدخودیرندبهدسردگمدوداوانمدايندحراداادانجرمددادهدايم.

نرق اندیكتممددادذيلد»نبیذداوشندوددي اادخوبدوداوید *د

لطیف...«دیطرلبمدتكماایدااددادیواددايشۀدايمانمدحلرۀدنبيذدذحمد

حمدهدان ؛دداحرلمدحهدیندنهددادحتربدپيش گامان شعر فارسی ودنهد

دادجوابیتۀدخودمداصلدايمانمدايندواژهداادانكرادنكمدهدام.دعلمدالقرع هد

ايندتالشدبلیغدودخ اپسن انهددادبسطدیبرحثدیمدبري ددادزیینۀد

یدوجوددداشتهدبرش .
ت
یواادیدیمدبوددحهداختالفدنظمدج 

سخنوضرپسين

ددادپرسخدبهدنق نریۀددومدايندنرق اند
ً
ايندهردنكرتمدبوددحهدعجرلتر

دینددادپمدتوضیحد
ً
گمایمددادايندیجرلدقربلدعمضدبود.دطبعر

هددادجریدخودد
ت
نكرتدیهمدبودم.دبمخمدیطرلبدجزئمدّم،دودالبت

اازشرن ،دهمددادسخندايندعزيزاندبوددحهدبهدگررنمدپمداختندبهد

هرۀدآندهرددادايندفمصتدحوترهدبرعثدپماحن گمدیبرحثدیمدش ؛د

ودازدآندیختصمدآی دتردبهدیاللدنینجری .دچنرندحهدگفتیم،دهریندحهد

خوانن گرندفرضلدگزارش ميراث پیشینۀدبكثدااددادشرراهدهرید

قبلدیالحظهدبفمیرين ،دبمایدداوایدآنرندحرفمداستدودشري دهریند

یق اادتص يعدازدجرنبدبن هدهمدبمایدايندتوضیكرتدضموادنبود.

هد چنرندحهدیالحظهدش ،داحثمدنق هریدنرق اندگمایمدیتوجت

دي گرهدهریدترزۀدپيش گامان شعر فارسی استدحهددستدحمدآندهرد

اادیمدتواندبهدعنوانداحتررالتمدیعقول،ددادحنرادتفرسیمدیت اولد

دادگزي هدهریدداسمدپذيمفت.داشكرلدديگِمدحرادنرق اندیكتممد

یردداداوشدشنرسمدآنرندنهفتهداستدحهدیردبهدیوااددیتع دیدازدآند

دبرداينداوشدشنرسمدنهدیمدتواندبهدفهمدقربلد
ً
اشراهدحمديم.دطبعر

قبولدیتونددشواادفراسمددستديرفتدودنهدیمدتواندنق دینسجرمد

انجرمدداددودشري دنتوانددادتألیفديکدگزي ۀدداسمدبمایدآیوختند

قدبود.د
ت
دیوف

ً
شیوۀدداستدفهمدیتندبهددانشجويرندهمدحریال

مدآنچهداادنرق اندگمایمدداد»دوسترندگفتن د
ت
داديکدنگرهدحل

و...«دآوادهدان ،دفراغدازدتكماایدبودندبخشدهریدیتع ددودحمدبهمهد

بودندآندازدانسجرمدنق دنخستین،دبیشدّمدتوضیحدوتکرلهدایدبودد

بمنوشتۀدقبلیشرن.دپیشدنهرددیمدکنمدايندگماییرندايندتوضیكرتد

ودعمايضدقبلمدودفعلمدبن هداا،ددادصواتدپذيمش،ددادويمايشد

ج ي دودتج ي دچرپدکتربشرندلكرظدفمیرين .

عریدیوجودد
ت
گررندیمدحنمدنیرزیدبهدبیرندن ااددحه،دعلمداغمداد

دادعنوانديردداشتد)»دوسترندگفتن دو...«(دیردهرۀدآنچهدااددوسترند

دادنق دپیشینشرندفمیودهدبودن ،ديکدسمهدخطردنپن اشتهددبوديمدود

آنچهدپذيمفتنمدبوددااددادپرسخدنریۀدقبلمدپذيمفتهدايم.دایی واادبودمد

دوسترندنیزدچنیندیمدحمدن .د
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