وﺑﻼگ ﻓﺮھﻧﮔﯽ ادﺑﯽ

ادﺑﯾﺎت ﺑﺎزﺧواﻧﯽ

از ﺧﻼل ﺳﺧﻧﺎن ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾری
در اﯾن ﻣﺧﺗﺻ ﺮ ﺑﺧﺷﯽ ﮔ ﺰﯾده ا ز ﺳﺧﻧﺎن و ﮔﻔﺗﻪ ھﺎی ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی را ﺧواھﯾم ﺧواﻧد ﮐﻪ درﺑﺎره اد ﺑﯾﺎت ،داﺳﺗﺎن ،ﻓﺮھﻧگ
ش ﻧو ﯾﺳﻧده ای ﻣﺗﻌﮫد
ش ﻧوﯾﺳﻧده ،ﻣﺧﺎطب ،ﺳﺎﻧﺳ ور و ﻧﻘد ﺳﺧن ﻣﯽ راﻧد .ﺑﺎ ﺧواﻧش دوﺑﺎره و ﭼﻧد ﺑﺎره ﮐﻼم او ،ھم ﻣﻧ ِ
و ﻣﻧ ِ
ر ا ﮐ ﻪ ﺑ ﺎ ﻧ و ﺷ ﺗ ن و ﺑ ﺎ ﮐ ﻠ ﻣ ﻪ ز ﯾ ﺳ ت و ا ﯾ ن ﻧ و ع ز ﯾ ﺳ ﺗ ن ر ا ﺑ ﺮ ﺟ ﺳ ﺗ ﻪ و ﻣ ﻧ ﺗ ﺷ ﺮ ﺳ ﺎ ﺧ ت ﺑ ﯾ ش ا ز ﭘ ﯾ ش آ ﺷ ﻧ ﺎ ﻣ ﯽ ﮔ ﺮ د ﯾ م و ھ م ا ز ﮐ ﻼ ِم
ت ﻧو ﯾﺳﻧده در ﺟﮫﺎن ﺑﯾﺮون ﺑﮫﺮه ﺧواھﯾم ﺑﺮد.
ت ﺷﻧﺎﺧت ادﺑﯾﺎت و وظﯾﻔﻪ ی ﻓﺮدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ روﺷﻧﻔﮐﺮ و زﯾﺳ ِ
او در ﺟﮫ ِ
اﺷﺗﺮاک ﮔذاری اﯾن ﻣطﻠب

ﻣﮫدی ﺟﻠﯾل ﺧﺎﻧﯽ — 26ﺧﺮداد 1394

ش ﻧوﯾﺳﻧده ،ﻣﺧﺎطب ،ﺳﺎﻧﺳور و ﻧﻘد
در اﯾن ﻣﺧﺗﺻﺮ ﺑﺧﺷﯽ ﮔﺰﯾده از ﺳﺧﻧﺎن و ﮔﻔﺗﻪ ھﺎی ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾﺮی را ﺧواھﯾم ﺧواﻧد ﮐﻪ درﺑﺎره ادﺑﯾﺎت ،داﺳﺗﺎن ،ﻓﺮھﻧگ و ﻣﻧ ِ
ش ﻧوﯾﺳﻧده ای ﻣﺗﻌﮫد را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن و ﺑﺎ ﮐﻠﻣﻪ زﯾﺳت و اﯾن ﻧوع زﯾﺳﺗن را ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ و ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺳﺎﺧت ﺑﯾش
ﺳﺧن ﻣﯽ راﻧد .ﺑﺎ ﺧواﻧش دوﺑﺎره و ﭼﻧدﺑﺎره ﮐﻼم او ،ھم ﻣﻧ ِ
ت ﻧوﯾﺳﻧده در ﺟﮫﺎن ﺑﯾﺮون ﺑﮫﺮه ﺧواھﯾم ﺑﺮد.
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از ﭘﯾش آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾم و ھم از ﮐﻼِم او در ﺟﮫ ِ
اﻟﮔوی زﻧدﮔﯽ ﮔﻠﺷﯾﺮی ،اﻟﮔوی ﺷﺎﻋﺮ و ﻧوﯾﺳﻧدهای ﭘﺮﺷﮫﺎﻣت اﺳت .آﻣوزش اﯾن روش و ﻣﻧش واﻻﺳت ﮐﻪ ﻣدام ﺑﺎﯾد از ﺧوﯾﺷﺗن ﺧوﯾش ﻣﺮاﻗب ﺑود؛ ﻣﺮاﻗﺑﺗﯽ داﺋﻣﯽ ﮐﻪ
ت ﺧﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯾﺳت!
ﺗﺑﺮدار ﺣﺎدﺛﻪ را دﯾﮔﺮ دﺳ ِ
ﺑﻪ زﻋم ﻣن ،زﻧدﮔﯽ و ادﺑﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ھﻣدردی ،اﺳﺗﻘﺎﻣت و ﺷﺟﺎﻋت ،ﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎﻟف و ﺗﺳﺎﻣﺢ را ﻣﺿﻣون ﺧود ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳوی ﻓﺮدﯾت و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻋﺎری از
ﺗﺣّﺟﺮ و ظﻠم و ﺧﺷوﻧت ،ﺑﺎ ﻣﺗﺎﻧت ،ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺑﺎ ﭼﺷﻣﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻧﻘِد ﻣدرن ،ﺑﻪ ﺟﮫﺎن و ﺑﻪ ﻓﺮھﻧگ ﻣﯽﻧﮔﺮد ،ﺷﺎﯾﺳﺗﻪی ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻔﺎﺧﺮی ﺑﯾش از
اﯾنھﺎﺳت.
ﺧواﻧﻧده ﺧود ﺑﮫﺗﺮ ﻣﯽﺗواﻧد از ﻻﺑﻪﻻی ﮔﻔﺗﻪھﺎ و ﻧوﺷﺗﻪھﺎی ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ ﺷﺧﺻﯾت و ﻣوﻗﻌﯾت او در ادﺑﯾﺎت و ﻓﺮھﻧگ اﯾﺮان و ﺗﺄﺛﯾﺮ او ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪی روﺷﻧﻔﮐﺮی
دھﻪھﺎی ﮔذﺷﺗﻪ وﻗوف ﯾﺎﺑد و ﻧﯾﺎز ﺑﻪ ﻣﻘدﻣﻪای ﻧﯾﺳت ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﺳﺎلﺷﻣﺎر و زﻧدﮔﯽﻧﺎﻣﻪای از آن ﻓﻘﯾد؛ ﮐﻪ ﺣﺗﺎ ﺑﺮای دﺳﺗﺮﺳﯽ و اطﻼع ﻣﯽﺗوان ﺑﻪ ﮐﺗﺎب »ھمﺧواﻧﯽ
ﮐﺎﺗﺑﺎن« ﺣﺳﯾن ﺳﻧﺎﭘور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد.
ﭘس در اﯾن ﺟﺳﺗﺎر ﺗﻧﮫﺎ ﺗﮐﯾﻪ ﺑﺮ آن اﺳت ﺗﺎ ﮔﻔﺗﻪھﺎی ﮔﻠﺷﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﮐﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪوار درآﯾد ﮐﻪ اﻟﺑﺗﻪ ﺟﺎﻣﻌﯾت ﺳﺧﻧﺎن ﺻﻣﯾﻣﯽ او ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺗﺧﺎب درﺳت و
ﺳﺮﻓﺻلﺑﻧدیھﺎی دﻗﯾق و ﺑﯽﻧﻘص ﺷدهاﻧد.
ی ﺳﺎﻧﺳور آنھﺎ.
ی ﻏﯾﺮﺿﺮور ﺑوده و ﻧﻪ ﺣذف ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎ ِ
ﺗوﺿﯾﺢ آﺧﺮ اﯾﻧﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻘطﻪھﺎی ﺧﺎرج از ﻗﻼب ﺑﺮای ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن و ﺣذف ﮔﻔﺗﻪھﺎ ِ

از ﮔﻔﺗﺎر ھوﺷﻧگ ﮔﻠﺷﯾری

ادﺑﯾﺎت ،داﺳﺗﺎن ،ﻧوﯾﺳﻧده
داﺳﺗﺎن اﺑﺰاریﺳت ﺑﺮای ﮐﺷف ،ﻣﺟﺮاﯾﯽﺳت ﺑﺮای ﺷﻧﺎﺧت و درﯾﺎﻓت ھﺮﭼﻪ ﻋﻣﯾقﺗﺮ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷﺮی .ﻗﺎﻟﺑﯽﺳت ﮐﻪ ﭘﺎرهﯾﯽ از ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ را ﻣﻠﻣوسﺗﺮ ﻣﯽﮐﻧد.
داﺳﺗﺎن وﺳﯾﻠﻪی ﺷﻧﺎﺧت ﺟﮫﺎن ﺷد ﺑﺮای ﻣن .وﺳﯾﻠﻪی ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻣﻠﮐﺗم ﺷد… وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﻣﯽﺧواھد ﮔذﺷﺗﻪاش را ﺑﺷﻧﺎﺳد ،و ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﻗوﻟﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ھﯾﭻ
وﺳﯾﻠﻪﯾﯽ ﺟﺰ اﯾن وﺳﯾﻠﻪ )داﺳﺗﺎن( ﻧدارﯾم .ﻣﻣﮐن اﺳت ﺷﻌﺮ ھم ﭼﻧﯾن ﮐﺎری را ﺑﮐﻧد اﻣﺎ ﻣن ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﻪ داﺳﺗﺎن ﺑﮫﺗﺮ ﻣﯽﺗواﻧد.
ﻣﺳﺄﻟﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣن در ﻣورد داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻧﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ داﺳﺗﺎن اﻧﺳﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﺷد ،ﺷﻧﺎﺧﺗن اﻧﺳﺎن اﺳت .ھﺮﭼﻧد دﺳت آﺧﺮ ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﻪ ﺷﻧﺎﺧت
اﻧﺳﺎن اﻣﮐﺎن ﻧدارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪی ﺗﮐﻧﯾک و ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ]ﺑﯾن ﻗﮫﺮﻣﺎن داﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷکھﺎ و ﺗﺮدﯾدھﺎ[ داﺳﺗﺎنﻧوﯾس ﻣﯽﺧواھد ﺑﻪ اﯾن ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺮﺳد ـ
ﮐﻪ دﺳت آﺧﺮ ﻧﺎﻣوﻓق ھم ھﺳت.
ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﻪ ادﺑﯾﺎت ﺑدون ﻓﺮم دﯾﮔﺮ ادﺑﯾﺎت ﻧﯾﺳت… ﺣﺎﻻ ﻣﺣﺗواﯾش ھﺮ ﭼﻪ ھم ﻣﯽﺧواھد ﻣﮫم ﺑﺎﺷد .ﻣن ادﺑﯾﺎت را ﺑﺮاﺳﺎس اﻧدازهی ﻣﺣﺗواﯾش ﻣﯽﺳﻧﺟم و ﻣﻘدار
ﻣﺧﺎطباش ھم ﺑﺮاﯾم ﻣﮫم ﻧﯾﺳت .ﺑﻌﺿﯽھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ارزش ﻧوﯾﺳﻧده را ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺗﺎبھﺎی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯾدهاش ﻣﯽﺳﻧﺟﻧد؛ اﮔﺮ اﯾن درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﺮ ھﻔﺗﻪ آﻣﺎر
ﺑﮔﯾﺮﯾم و ھﺮ ﮐس را ﮐﻪ ﮐﺗﺎب ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻓﺮوﺧﺗﻪ ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺑﮫﺗﺮﯾن ﻧوﯾﺳﻧده اﻋﻼم ﮐﻧﯾم .آن وﻗت ﻣﻧﺗﻘدان و داﻧﺷﮔﺎهھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺮوﻧد دﻧﺑﺎل ﮐﺎرﺷﺎن.
ﺗﻼش ﺑﺮای درک ﯾک ﻣﺗن ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺑول اﻧﺳﺎن ﺑودن ﻧوﯾﺳﻧدهی ﻣﺗن .ﻧﺧواﻧدن ﯾﺎ ﻣﺧدوش ﺧواﻧدن ھﺮ ﻣﺗﻧﯽ ،ﺻﻠب ﺻﻔت اﻧﺳﺎﻧﯾت از ﻧوﯾﺳﻧدهی ﻣﺗن اﺳت.
داﺳﺗﺎنﻧوﯾس ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺣﺮﻓﻪی ﺧود و ﻋﻧﺎﺻﺮ داﺳﺗﺎن و ﺟﺳتوﺟوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮐﻧﯾک ﻣﯽﮐﻧد ،طﺮﻓدار آزادیﺳت .وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﻧد ﺷﺧﺻﯾت در ﯾک داﺳﺗﺎن ﺧﻠق
ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﻪ ھﺮ ﮐدام ﻧظﺮات ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ دارﻧد و ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺟﺎل ﻣﯽدھﯾد ھﻣﺎنطور ﮐﻪ ھﺳﺗﻧد زﻧدﮔﯽ و ﻋﻣل ﮐﻧﻧد ،ھﺮﭼﻧد ﮐﻪ ﺧود ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ از آنھﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾد ،ﺑﺎﻟذاﺗﻪ
آدﻣﯽ دﻣوﮐﺮاتاﯾد اھل ﺗﺳﺎﻣﺢ و ﺗﺣﻣل ﻏﯾﺮ .وﻗﺗﯽ از ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﺗﻌﺎرف زﺑﺎن ﺗﺟﺎوز ﻣﯽﮐﻧﯾد ،وﻗﺗﯽ از ﻣﯾﺎن ﭼﻧد ﮐﻠﻣﻪ ،ﯾﮐﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﯾﻌﻧﯽ ﺣﮐم ﻣﯽدھﯾد
ﮐﻪ اﻧﺳﺎن آزاد اﺳت .ظﺮف ﺑﯾﺎن ﻧوﯾﺳﻧده ﺣﮐم ﻣﯽﮐﻧد ﮐﻪ طﺮﻓدار آزادی ﺑﺎﺷد .ھﻣﻪی ﻧوﯾﺳﻧدهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﻧد اﯾدﺋوﻟوژی ﯾﺎ دورهھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧدهاﻧد ،ﭘس از آن دوره
ﯾﺎ آن ﺿﺮورت ﻣﻘطﻌﯽ ﻓﺮاﻣوش ﻣﯽﺷوﻧد.
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت ﺑﻪ طور ﺟدی ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧد ،ﺑﺮای دﯾﮔﺮی ﺣﺮﻣت ﻗﺎﺋلاﻧد و ﺑﻪ ﯾک ﻧوع اﺧﻼق ﻣﻌﺗﻘدﻧد .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادﺑﯾﺎت ﻣﯽﺗواﻧد ﺣﺗﺎ ﺟﺎﻧﺷﯾن ﻣذھب رﯾﺎﮐﺎران
ﺑﺎﺷد.
ﻧوﺷﺗن ﻋﻣل اﺳت .ﻧوﺷﺗن ﺗﻘدس دارد .ﯾﺎدﺗﺎن ھﺳت ،وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواﺳﺗﯾم داﺳﺗﺎن ﺑﺧواﻧﯾم ،ﻣﯽﮔﻔﺗﯾم ﺑﯾﺎﯾﯾم ﻧﻣﺎز داﺳﺗﺎن را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻧﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﻪ ﺑﺎﯾد ﺳﮐوت ﮐﻧﻧد ،ھﯾﭻ
ﮐس ﻧﺑﺎﯾد ﺗﮐﺎن ﺑﺧورد ،وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ داﺳﺗﺎن را در ﺟﻣﺎﻋت ﻣﯽﺧواﻧد ،ﻧﻣﺎز داﺳﺗﺎن را ﮔﺰاردهاﯾم .ﺷوﺧﯽ ﮐﻪ ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐﻪ ﺟدیﺳت .ﻣن ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧم ﮐﻪ اﯾن
ﻣوﺿوع در ﻏﺮب ھم ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺷﮐل اﺳت .ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺎر ادﺑﯾﺎت ،ﮐﺎر ھﻧﺮ ،ﮐﺎر ﻓﺮھﻧﮔﯽ را ﺟدی ﻣﯽﮔﯾﺮﻧد .اﯾنﺟﺎ ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣﯽرﺳد ﮐﻪ ﻣﺎھﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻧتھﺎﯾﻣﺎن ،ﺟدی

ﻧﻣﯽﮔﯾﺮﯾم ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻧﺛﺮ را ﺑد ﻣﯽﻧوﯾﺳد ،ﺟﻣﻠﻪھﺎ را ﻏﻠط ﻣﯽﻧوﯾﺳد ،دارد ﺗوھﯾن ﺑﻪ ﻓﺮھﻧگ ﻣﻣﻠﮐت ﻣﯽﮐﻧد .ﯾﻌﻧﯽ از ھﻣﺎن آﻏﺎز در ِ ﺧود را ﺑﻪ روی ﻣن ﺑﺳﺗﻪ
اﺳت.
ﺷﺮط ﻧوﺷﺗن اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﻧوﯾﺳﻧده اﯾﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺧﺗﺎر ﺑودن اﻧﺳﺎن داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد و ﻧوﯾﺳﻧدهی ﺧوب ﮐﺳﯽﺳت ﮐﻪ ﺧواﻧﻧدهاش را ﻣﺧﺗﺎر ﻓﺮض ﮐﻧد.
ﻣن وﻗﺗﯽ ﯾک ﻣﻘدار ﻧوﺷﺗﻪھﺎ و ﺗﺮﺟﻣﻪھﺎی ﺑد ﻣﯽﺧواﻧم ،اﮔﺮ ﺑﺧواھم ﺑﻧوﯾﺳم ،ﻣﯽﺑﯾﻧم ﭼﻪ ﻧﺛﺮ ﻣﺰﺧﺮﻓﯽ ﺷد .ﺑﻌد ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽروم ﯾک ﻣﻘدار ﻣﺗن ﮐﮫن ﻣﯽﺧواﻧم ،آﺛﺎر ﺧوب
ﻣﻌﺎﺻﺮان را ﻣﯽﺧواﻧم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اوﻟم ﺑﺮﮔﺮدم .ﻧوﯾﺳﻧده ھﺮ روز ﻗﺑل از ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﯾک ﻣﺗن ﺑﺧواﻧد ،ﭘﻧﺞ ﺻﻔﺣﻪ ﺑﺧواﻧد؛ دو ﺗﺎ ﻏﺰل از ﻣوﻟوی ﺑﺧواﻧد ،دو ﺗﺎ ﻏﺰل
از ﻋطﺎر ﺑﺧواﻧد ،ﺗﮐﻪﯾﯽ از ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﺑﺧواﻧد ﺗﺎ ﭘﺎﻟوده ﺷود .ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﮐﻪ اﻻن ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻣﻪ ﺣﺎﮐم اﺳت ،ﮐل ﻟﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ھﺳت ،ھﻣﯾن ﻓﺮھﻧگ ﺣﯾﯾم اﺳت .ﺑﯾش از ﺣﯾﯾم
را اﻏﻠب ﻣﺗﺮﺟﻣﺎن ﺑد ﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾن ﻣﻘدار ﻟﻐت ﻣﮔﺮ ﻣﯽﺷود داﺳﺗﺎن ﻧوﺷت؟
ﯾک آدم ،اﻋم از ھﻧﺮﻣﻧد و ﻏﯾﺮھﻧﺮﻣﻧد ،داﺳﺗﺎن را ﺑﺎﯾد اﺑﺗدا ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک داﺳﺗﺎن ﮐﻪ در آن ﺣوادﺛﯽ ﻣﯽﮔذرد ﻧﮔﺎه ﮐﻧد و ﺑﻪ ھﯾﺟﺎن ﺑﯾﺎﯾد و ﻏﯾﺮه .ھﻣﺎن ﺣﺮف ﻓﺎرسﺗﺮ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔوﯾد» :ﺟﺎﻧم ،ﻗﺻﻪ ،ﻗﺻﻪ اﺳت« .ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﺷﻧوﻧده در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﻘﺎﻻن ﻗﮫوهﺧﺎﻧﻪھﺎ ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد :ﺷﮔﻔﺗﯽزده و ﻣﺷﺗﺎق.
وﻗﺗﯽ در ﺧﺎﻧداﻧﯽ اﻋﺗﺑﺎر ﯾک آدم ﺑﻪ دﻧگ و ﻓﻧگ و ﻣﺎل و ﻣﻧﺎل اﺳت ﻧﻣﯽﺗوان ﺷﮫﯾد راه ﻗﻠم ﺷد ،و ﻣﺛﻼً ﺑﻪ ﺑﺧور و ﻧﻣﯽر ﻣﻌﻠﻣﯽ ﺳﺎﺧت و ﯾﺎ در ﮔوﺷﻪﯾﯽ ﮔﻣﻧﺎم و ﮐﻣﺗﺮ
واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﯾﺎﺳت ﻓﺮھﻧﮔﯽ دﺳﺗﮔﺎه ،ﺑﻪ اﻣﯾد ﻓﺮدای در راه ،ﻗﻠم ﺑﻪ ﺗﺧم ﭼﺷم زد.
آن واﻗﻌﯾت ﺑﺎﺳﻣﻪﯾﯽ و ﭼﺎرﭼوﺑﯽ ﮐﻪ ﻧظﺎمھﺎی ﻓﮐﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﯽﻣﻌﻧﯽﺳت .اﻣﺎ ﭼﮫﺮهی آدﻣﯽ را ﺑﺎﯾد دﯾد و ﺑﺎﯾد ﺑﺎ آدمھﺎ ﺗﻔﺎھم داﺷت .ﻧوﯾﺳﻧده آدمھﺎ را ﺷﯽء
ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد؛ آنھﺎ را ﻣﺳﺧﺮه ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ آنھﺎ ھمدﻟﯽ دارد ﭼون ﺑﺮای ﻧوﯾﺳﻧده ،ﺷﯽء ﺑﯾﺮون از ﺧودش ﻣﮫم اﺳت.
ﻣﺎ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﻪ ھﺮ زﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﻧوﯾﺳﯾم ،در ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻼم ﻣﮐﺗوب زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم .دﯾوار اﯾن ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻘفاش را ﺑﺎ ھﻣﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺳﺎﺧﺗﻪاﯾم؛ ﭘﻧﺟﺮهی ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺟﮫﺎن و چﺗﺮ ﻣﺎ ،ﺣﺗﺎ ﺳﭘﺮ ﻣﺎ ھﻣﯾن ﮐﻠﻣﺎت اﺳت .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺑﯾﺎﯾد ،ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺧﺮدهرﯾﺰھﺎﺳت ﮐﻪ ﺧﺳﺗﮔﯽ از ﺗناش ﻣﯽﮔﯾﺮﯾم .ﺧﺎطﺮاش را ﺑﺎ ھﻣﯾن ﮐﻠﻣﺎت
ﻣﯽآراﺋﯾم و راهاش ﻣﯽاﻧدازﯾم ،ﺑﯽرﻗص اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ،آوازﺧواﻧﯽ اﯾن ﺣﺮوف ،ﺟﮫﺎن ﻣﺎ ﻣﺄﻣن ﻣوشھﺎ ﺧواھد ﺷد و دﯾوارھﺎﻣﺎن دﯾوارھﺎی ﺳﺮد ﺳﻠولھﺎ و ﭼﺷماﻧدازﻣﺎن
ﮔورﺳﺗﺎن ﮔذﺷﺗﻪھﺎی دور) .در ﭘﯾﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻧﺟﻣن ﻗﻠم ﺳوﺋد(
ﻣﺎ ﻣﯽﻧوﯾﺳﯾم و ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﺗﺎ آدمھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ﺑﺗواﻧﻧد در ﮐﻧﺎر ھم و ﺑﺎ ھم در اﯾن ﮐﺮهی ﮐوﭼک اﻣﺎ ھﻧوز زﯾﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺳﺗم؛ اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﻪ ﺣﺎﻓظ از ﻣﺎﺳت و ﭘدرﺑﺰرﮔم ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳت.
ﯾک داﺳﺗﺎنﻧوﯾس ﻣﯽﺧواھد ﺟﺑﺮ را ﺑﺮھم ﺑﺰﻧد وﮔﺮﻧﻪ ﻧﻣﯽﻧوﺷت.
وﺳوﺳﻪی اﺻﻠﯽ ذھن ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺎزآﻓﺮﯾدن واﻗﻌﯾت اﺳت .ﺑﺮ اﯾن ﻣﺑﻧﺎ داﺳﺗﺎنﻧوﯾس ﮐﻪ در ﺟﺳتوﺟوی واﻗﻌﯾت اﺳت ،ﮐﺎر ھﻣﺎن ﺧﻔﯾﻪﻧوﯾس را ﻣﯽﮐﻧد.
ﻣﮫمﺗﺮﯾن ﺑﺎری ﮐﻪ روی دوش ﻣﺎ ھﺳت ،ﺑﺎر ﮔذﺷﺗﻪ و ﺗﺧﯾﻼﺗﻣﺎن و ﮐﺗﺎبھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺧواﻧدهاﯾم.
ھﺮ ﻧوﺷﺗﻪ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﺑﺮای دﯾوار ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ داﺷﺗﯾم ﺑﺎﻻش ﻣﯽﺑﺮدﯾم؛ ﺧﺎﻧﻪی زﺑﺎن.
داﺳﺗﺎن ﯾﮐﯽ از ﻣﮫمﺗﺮﯾن اﺑﺰار ﺷﻧﺎﺧت دﯾﮔﺮان اﺳت.
ﺣﺮف آﺧﺮ ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﻣن ﺑﺮای ﺣﯾﺛﯾت ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺮای ﺣﯾﺛﯾت زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯽﻧوﯾﺳم.
ﺣذف و ﺳﺎﻧﺳور
ً
ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﻪ ﺣذف ،ﺗوھﯾن ﺑﻪ ﻧوﯾﺳﻧده اﺳت .در ھﺮ دورهﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧواھد ﺑﺎﺷد… ﻣن ﺻدھﺎ ﺑﺎر ﮔﻔﺗﻪام ﮐﻪ ﮐﺗﺎب ﺑﺎﯾد ﭼﺎپ ﺷود و اﮔﺮ ﻣﺳﺄﻟﻪﯾﯽ داﺷت ﺑﻌدا ﻣﺮا
دادﮔﺎھﯽ ﮐﻧﻧد .ﻗﺑل از ﭼﺎپ ھﯾﭻﮐس ﺣق ﻧدارد داﺳﺗﺎن ﻣﺮا ﺑﺧواﻧد .ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯾدن ﺑﻪ اﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺣث ﮐﻧﯾم .ﺑﺎﯾد ﺑﺎﯾﺳﺗﯾم… اﺻل آن اﺳت ﮐﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﺣذف ﺷود .ﻣﺎ راھﯽ
ﺟﺰ اﯾن ﻧدارﯾم ﮐﻪ ﺑﭘذﯾﺮﯾم ﮐﻪ ﮐﺗﺎب ﺑﺎﯾد در ﺑﯾﺎﯾد و ﭘس از ﻧﺷﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺣﺮف زده ﺷود و ﻣﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾم ﮐﻪ ﮐﻠﻣﻪ را ﺑﺎﯾد ﭘﺎﺳﺦ داد و ﺑﺎﯾد ﮐﺗﺎب ﻧﻘد ﺷود.
ﻣن اھل ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ و دﻟﺑﺮی ﻧﯾﺳﺗم .آلاﺣﻣد ﺑﻪ ﻣن آﻣوﺧﺗﻪ ﮐﻪ ﺧودت را ﺑﻔﺮوش ،ﺗنات را ﺑﻔﺮوش ،اﻣﺎ ﮐﻼمات را ﻧﻔﺮوش .ﻣن ﮐﻼمام را ﻧﻣﯽﻓﺮوﺷم .ﻓﺮوﺧﺗن ﺑﻪ ھﺮ
ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷد ،ﭼﻪ دوﻟت ،ﭼﻪ ھﺮ ﻧظﺎم ﻓﮐﺮی ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾﮔﺮ .اﯾن را ﺧوب ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺗﻪام .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺗﻪام ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾک ﮐﻠﻣﻪ ﮐﺷﺗﻪ ﺷوم ،ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺮای ﯾک داﺳﺗﺎن،
ﺷش ﻣﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧم و ﮐﻠﻣﻪ ﮐﻠﻣﻪاش ﺟﺰء وﺟود ﻣن اﺳت .ظﺎھﺮًا ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺷﺗﻪ ﺷده ﺧوﺑﯾم .ﺑﺮای ﺧﻔﻪ ﺷدن ﺧوﺑﯾم .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳت ﮐﺗﺎﺑﻣﺎن در ﺑﯾﺎﯾد ،ﺑﺎﯾد ﻣﺛل
ﺑﮫﺮﻧﮔﯽ و ﭼوﺑک ﺑﻣﯾﺮﯾم ،ﭼون ﺑﮫﺮﻧﮔﯽ اﻻن ﺑﯽﺧطﺮ اﺳت.
در طول اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﻧوﯾﺳﻧدهی ﺧوب ،ﻧوﯾﺳﻧدهی ﻣﺮده ﺑوده اﺳت و ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﻣﯾﺮﯾم ،آن وﻗت از ﻣﺎ ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽﺷود.

اﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎی ﺳﺎل از آن ھﻣﻪ ﮐﺗﺎب ﮐﻪ دارم ﺣﺗﺎ ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب در ﺣﺟﺎب ﺑﻣﺎﻧد ﭼﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﮐﻧم؟ ﺧودﮐﺷﯽ اﻟﺑﺗﻪ دری اﺳت ﮐﻪ ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺎز اﺳت) .در ﺳوگ
ﻣﯽرﻋﻼﯾﯽ(
ﻣن ﻣﯽﺑﯾﻧم ﻣﺗﺮﺟﻣﯽ ﮐﺗﺎب را ﺗﺮﺟﻣﻪ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﻪ ارزش ﺧواﻧدن ﻧدارد؛ ﯾﻌﻧﯽ آنﻗدر ﺣذف ﺷده ﮐﻪ درونﻣﺎﯾﻪاش از ﺑﯾن رﻓﺗﻪ .و وﻗﺗﯽ ﻓﯾﻠمھﺎی ﺗﻠوﯾﺰﯾون را ﻣﯽﺑﯾﻧم ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷدت ﺳﺎﻧﺳور ﺷدهاﻧد و ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻧدارﻧد ،ﺗوھﯾن ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﯾﻠمﺳﺎز ﻣﯽداﻧم .اﯾﻧﮐﻪ ﺗﺑﺎدل ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺗﺑﺎدل ﺟﮫل اﺳت .ﺟﮫل ﺧودﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﮫل ﺧودﻣﺎن دارد ﺑﻪ
ﻣﺎ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﺷود… ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﺮھﻧگھﺎی دﯾﮔﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺎن آﻣوزش ﺑدھﯾم .ﻣﺎ ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﯾﻠم ارزﻧدهﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﯾک ﺻﺣﻧﻪ در ﮐﺷور ﻧﺷﺎن داده ﻧﺷود،
ھﯾﭻﮐس دﻧﺑﺎلاش را ﻧﻣﯽﮔﯾﺮد .آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﺑﺎور ﮐﺮدهاﯾم ﮐﻪ اﯾنﮔوﻧﻪ ﻓﯾﻠمھﺎ از راه وﯾدﺋو و ﻣﺎھواره دﯾده ﻧﻣﯽﺷوﻧد؟ اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮھﻧگ ﺟدی ﻣﺎ ﻟطﻣﻪ وارد ﻣﯽﮐﻧد.
ﯾﻌﻧﯽ ﻓﯾﻠمھﺎی ﺧوب ،ﮐﺗﺎبھﺎی ﺧوب ،ﻟطﻣﻪ ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد .ﻓﺮھﻧگ ﺟدی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻟطﻣﻪ ﻣﯽﺑﯾﻧد ،ﻓﺮھﻧگ ﻣﺑﺗذل ﻣﺎھوارهﯾﯽ ﮐﻪ ﻟطﻣﻪ ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد.
ﮔﺎھﯽ دورهﯾﯽ ھﺳت ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺳور در ﻧﮫﺎﯾت اﺳت و ادﺑﯾﺎت ﻣﺟﺑور اﺳت رﺳﺎﻟت دﯾﮔﺮی ھم داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد و آن ھم اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﯾﺎ ھﻣﺎن ﮐﺎر روزﻧﺎﻣﻪ اﺳت… ﭘس ﯾﮐﯽ
از وظﺎﯾف ﺳﻧﮔﯾن ادﺑﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮔوﯾﯾم ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺎطﻔﯽ ﯾک ﻣﻣﻠﮐت اﺳت ،در زﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﯾت دﯾﮐﺗﺎﺗوری و ﺳﺎﻧﺳور رخ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﻣن ﻣﻧﺗظﺮ ﺗﺣﻣل زﻣﺎﻧﻪام .ﻣن از ﮐﺎر ﻣﺧﻔﯽ ،از ﭘﺳﻠﻪ ﺣﺮف زدن ﺑدم ﻣﯽآﯾد .اﯾن ﻧﺷﺎﻧﻪی ﻋﻘبﻣﺎﻧدﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳت ﮐﻪ ﻧﺷود ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺣﺮف زد .از ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﺗﯾﻣﯽ
و اﺗﺎقھﺎی در ﺑﺳﺗﻪ ﭼﯾﺰ دﻧدانﮔﯾﺮی ﺑﻪ ﺣﺎﺻل ﻧﺧواھد آﻣد .ﺑدﺗﺮ از اﯾنھﺎ ھم رﯾﺎ اﺳت.
ﺑﻪ دﻟﯾل اﻧﻘطﺎع ﻓﺮھﻧﮔﯽ ،ھﺮ ﻧﺳﻠﯽ از ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﻪ از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻧد… ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ اﯾنﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ در ﺻﻧﻌت ﻧﻪ در ﻓﻼن ،ھﯾﭻﭼﯾﺰ ﻧدارﯾم ،ﯾک ﻧﻔت اﺳت ﮐﻪ ﭼﻧد ﺳﺎل
دﯾﮔﺮ ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷود .اﮔﺮ ﻓﺮھﻧگ ﻏﻧﯽ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم ،از ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎی ﺟﮫﺎن ﺣذف ﻣﯽﺷوﯾم .ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﻧﮔوﯾﯾم ﻣﺎ ﻓﻘط ﺧﯾﺎم ھﺳﺗﯾم .ﺧوب ﺧﯾﺎم را ﮐﻪ در ﻣوزهھﺎﯾﺷﺎن دارﻧد.
ﺑﻠﮐﻪ اﯾنھﺎ ﺣﺮف دﯾﮔﺮی ھم در ﺟﮫﺎن دارﻧد .ﺑﻪ ﻣﻣﻠﮐﺗﯽ ﻣﯽﺷود ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮھﻧگ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .اﮔﺮ ﻋﺮاق ﭼﮫﺎرﺗﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻧدهی ﺟﮫﺎﻧﯽ داﺷت ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﯾن
ﮐﺷور اﯾنﮔوﻧﻪ ﮐﻧﻧد .ھﺮ ﭼﻧد ﮐﻪ ﺑﻧده ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم ﯾﮐﯽ از اراذل زﻣﯾن ،ﯾﮐﯽ از ﻓﺎﺷﯾﺳتﺗﺮﯾن ﺣﮐوﻣتھﺎی ﺟﮫﺎن ،ﺣﮐوﻣت ﺻدام اﺳت .وﻟﯽ ﺿﻣﻧًﺎ آدم دلاش ﺑﺮای زﻧﯽ
ﮐﻪ دارد در ﮐوﭼﻪ ﻣﯽﮔذرد ﻣﯽﺳوزد ،ﺑﺮای آن ﺑﭼﻪﯾﯽ ﮐﻪ دار و ﻧدارش آﺗش ﻣﯽﮔﯾﺮد .ﯾک ﺳﺮﺑﺎز وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺳﯽ را ﺑﺎ ﺗﯾﺮ ﺑﺰﻧد ﮐﻪ ﻓﮐﺮ ﮐﻧد اﯾن ﻣﺟﺳﻣﻪ اﺳت ،ﯾک
ﻣﺗﺮﺳک ،اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت… وﻗﺗﯽ ﻣﻠﺗﯽ را ﺣذف ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﻓﺎﻗد ﻓﺮھﻧگ ﺑﺎﺷد .ﭼﯾﺰی ﺑﺮای ﺟﮫﺎن ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .ﭼﯾﺰی ﺗوﻟﯾد ﻧﮐﻧد .ﺗو ﺑﺎ ﺑﺳﺗن ﺟﻠوی رﺷد ادﺑﯾﺎت ،داری
ﯾﮐﯽ از ﻣﮫمﺗﺮﯾن ﻣﺧﺗﺻﺎت ﻣﻣﻠﮐﺗﯽ را ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن وﯾﮋه اﺳت ،ﻣﯽﺑﻧدی .وﯾﮋه اﺳت ﮐﻪ ﮐﺳﯽ آن ﺳﻧت ﻋظﯾم ﻣﺎﻗﺑل اﺳﻼم داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﺳﻧت ﺑﻌد از آن را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد،
و در آﺳﯾﺎ زودﺗﺮ از ﺗﻣﺎم ﻣﻣﺎﻟک در ﻣﺷﺮوطﻪ ﻗﯾﺎم ﮐﺮده ﺑﺎﺷد ،ﭼﻧدﯾن اﻧﻘﻼب را از ﺳﺮ ﮔذراﻧده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺗﻔﮐﺮﺗﺮﯾن آدمھﺎ را در ﺳطﺢ آﺳﯾﺎ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،آن وﻗت ﺗو ﺑﻪ
ﮐﻣک ﯾک ﺑﺮرس ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪی دو ﺳﻪ ﺗﺎ ﮐﻠﻣﻪ ﺟﻠو اﯾن ﭼﯾﺰھﺎ را ﻣﯽﮔﯾﺮی؛ ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﺧﺮج ﺑﮐﻧﯽ ﺗﺎ ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺳﺎزی ،ﮐﺎﻏذ را وﺳﯾﻠﻪی ﻓﺷﺎر ﻗﺮار دھﯽ… اﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﺗﮫﯽ
ﮐﺮدن ﯾک ﻣﻠت و اﯾنﺟﺎﺳت ﮐﻪ ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﺧﯾﺎﻧت اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣن ﻣﯽﺑﯾﻧم ﯾک ﻓﯾﻠمﺳﺎزی در ﺟﮫﺎن ﻣطﺮح ﻣﯽﺷود ،ﺷﺎد ﻣﯽﺷوم .ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﻣﯽﺑﯾﻧم ﻣن ﺑﻪ ازای ﺗﻧﮫﺎ
ﺧﯾﺎم ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ھﺳﺗم ،ﺑﻪ ازای ﻓﻼن ﻓﯾﻠمﺳﺎز ھم ھﺳﺗم و در ﺟﮫﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺗن دارم .ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺑﻘﺎی ﻣﻣﻠﮐت ھم ﮐﻪ ﺷده ﺑﺎﯾد دﺳت از اﯾن ﺗﻧگﻧظﺮی ﺑﺮدارﯾم.
ﺳﻪھﺰار ﺗﯾﺮاژ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺟﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧورد ﮐﻪ ﺗو ﺑﯾﺎﯾﯽ ﺑﻧﺷﯾﻧﯽ دو ﺗﺎ ﮐﻠﻣﻪ را از ﺗوی آن درآوری؟
ﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺧﻼﻗﯾت ،ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﻧﺳور ،ﺑﻪ ﮐل از ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮھﻧگ ﻧوﺷﺗﺎری ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺷود ،ﯾﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾت ھﺮ ﻧوﺷﺗﻪ ﭘس از ﭼﺎپ و ﭘﺧش ﺑﺮ ﻋﮫدهی ﻧوﯾﺳﻧده
ﻼ اﻣﺮوز در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺗون آن دﯾﮔﺮی را ﻣﯽﺧواﻧﻧد .ﻣﺛ ً
ﮔذاﺷﺗﻪ ﺷود ،ﺑﺎ اﯾن اﻣﯾد ﮐﻪ داﺳﺗﺎن را ھﻣﺎنﮔوﻧﻪ ﻧﺧواﻧﻧد ﮐﻪ ﻣﺛ ً
ﻼ ﺗوﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯾد ﮐﻪ ﺳﺎﻧﺳور
اﻣﺮوزﻣﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎً رﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺗﻘد ﺑﻪ ﻓﻼن ﻓﺮﻗﻪی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎ آداب ﺧﺎصاش ﺗﺣﻣل ﻧﺧواھد ﮐﺮد ﯾﺎ اﻏﻠب ﺗﺟﺮﺑﻪھﺎی زﯾﺳﺗﯽ ،ﺑﯾﺮون از داﯾﺮهی
ﻧوﺷﺗن ﻣﺎﻧده اﺳت.
در ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﯽ ﮐﻪ ھﻧوز ﺑﺣث اﺳت ﻣﯾﺎن ﺗﮐﻠﯾف و ﺣق و ﻣﺛﻼً ﻋﻘﯾده آزاد اﺳت اﮔﺮ اﺑﺮاز ﻧﺷود ،و ﻟﺑﺎس ﺗو و اﻋﺗﻘﺎداتات را ﻗﺎﻧون ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد و ﻧوﺷﺗﻪات را ﺳطﺮ ﺑﻪ
ﺳطﺮ ﻣﯽﺧواﻧﻧد و ﺳﺎﻧﺳور ﻗﺎﻧوﻧﯽﺳت و ﺑﻪ آن ھم ﻋﻠﻧﺎً اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﯽﺗوان ﻓﮫﻣﯾد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺎ رﻣﺎن رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻧدارﯾم و ﯾﺎ اﮔﺮ دارﯾم ُﺧﺮده رﺋﺎﻟﯾﺳم اﺳت در اﯾن
ﭼﻧد ﺻﻔﺣﻪ و ﯾﺎ در آن ﻓﺻل.
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣدﻧﯽ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﭼﻧد روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺟﻠﻪ ﯾﺎ دﺳت ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﭼﻧد ﺣﺰب دوﻟﺗﯽ ﻣﺣﻘق ﻧﻣﯽﺷود .ﻣﺎ ﮐدام ﺗﺋﺎﺗﺮ ﻏﯾﺮدوﻟﺗﯽ را دارﯾم ،ﯾﺎ ﮐﺟﺎ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪﯾﯽ را ﻣﯽﺗوان
ﯾﺎﻓت ﮐﻪ در ﻋﺮﺿﻪی ﮐﺗﺎب ﺳﻠﯾﻘﻪی دوﻟت وﻗت را اﻋﻣﺎل ﻧﮐﻧد؟
ادﺑﯾﺎت در ﯾک ﻓﺿﺎی دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﻣﯽﺗواﻧد رﺷد ﮐﻧد .ادﺑﯾﺎت در ﯾک ﻓﺿﺎی ﻏﯾﺮدﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﯾک ادﺑﯾﺎت ﻣﺧﻔﯽ ﺧواھد ﺑود .اﯾن زﯾﺮاﮐس ﻣﯽﮐﻧد ﻣﯽدھد آنﯾﮐﯽ ﺑﺧواﻧد و اﯾن
رﺷد زﯾﺎدی ﻧﺧواھد داﺷت.
ﺧودﺳﺎﻧﺳوری و ﺳﺎﻧﺳور ﻧﺑﺎﯾد در ﮐﺎر ﺑﺎﺷد .ﮐﺎر ﻣن اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﻧﮔﺮان ﺿواﺑط ﺑﺎﺷم .ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣن ھﯾﭻ ﻣﺎﻧﻊ و رادﻋﯽ ﭘﯾش از ﭼﺎپ و اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺑﺎﯾد در ﮐﺎر ﺑﺎﺷد.
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ در اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﻓﻘط اﮐﺛﺮﯾت ﺣﺎﮐم ﺑﺎﺷد ،ﺑﻠﮐﻪ در اﯾن اﺳت ﮐﻪ اﻗﻠﯾت ،ﺣﺗﺎ اﮔﺮ ﯾک ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺗواﻧد ﺣﺮفاش را ﺑﺰﻧد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﭼﺎپ ﺷد اﯾن ﺑﺎ
دادﮔﺎهھﺎی ﺻﺎﻟﺢ اﺳت .اﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن داﺳﺗﺎن و وﮐﯾل ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻼﻓﯽ دﯾدﻧد ﺣﮐم ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷد ﻗﺑل از ﭼﺎپ ﮐﺗﺎب ،ﺟﻠو آن را ﺑﮔﯾﺮﻧد ،اﯾن ﻣﺛﻠﻪ
ﮐﺮدن ھﻧﺮ و ﭘﯾﭼﯾده ﮐﺮدن ﮐﺎر اﺳت و ﻧﺗﯾﺟﻪﯾﯽ ﻧدارد ﺟﺰ آنﮐﻪ ﻓﻘط دو ﻧوع ادﺑﯾﺎت :ادﺑﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﺎ و ادﺑﯾﺎت ﺑﺮ ﻣﺎ ،ﻣﯾدان ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﭼﻧﯾن روﯾﻪﯾﯽ ﺳﺑب ﺧواھد ﺷد ﮐﻪ
ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﯾک ﻓﯾﻠم ﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﻓﻘط دﻧﺑﺎل ﺗﻌﺑﯾﺮھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ آﺛﺎر ھﻧﺮی ﺑﺎﺷﻧد .ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽﺷود و ﺟو ﻧﺎﺳﺎﻟم .و ﯾک ﻧﺗﯾﺟﻪی ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد دﯾﮔﺮ ھم دارد :ﺗﮐﺛﯾﺮ »ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن
ﮐوﺗوﻟﻪ« .اﮔﺮ ﻧوﯾﺳﻧدهﯾﯽ ﻣﺟﺑور ﺷد ﺑﻪﺧﺎطﺮ ﭼﺎپ ﮐﺗﺎباش ھم ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺮان ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻧد و ھم ﺑﺎ ﺑﺮرس ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺣث ﮐﻧد ﮐﻪ اﻏﻠب از داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ

اطﻼع ﭼﻧداﻧﯽ ﻧدارﻧد ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻏذ دوﻧدﮔﯽ ﮐﻧد ،رﯾش ﺑﮔذارد ،رﯾش ﺑﺗﺮاﺷد .رﯾﺎ ﮐﻧد ،در ﭘﺳﻠﻪ ﯾﺎ آﺷﮐﺎر اﻣﺗﯾﺎز ﺑدھد ،ﺧودش را ﺗﺣﻘﯾﺮ ﮐﻧد ،ﺟﻠوی اﯾن و آن ﺧم ﺑﺷود
و… در واﻗﻊ ﺑﻪ ﯾک ﻧوﯾﺳﻧدهی ﮐوﺗوﻟﻪ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷود ﺑﺎ دﺳتھﺎی ﻧﺎﭘﺎک .و ﺑﺎ دﺳتھﺎی ﻧﺎﭘﺎک و ﻣﻧش ﯾک ﮐوﺗوﻟﻪی ذھﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮ روز ﺑﻪ رﻧﮔﯽ در ﻣﯽآﯾد ﻧﻣﯽﺗوان آﺛﺎر
ﺑﺰرگ ﺧﻠق ﮐﺮد .ﻣن ھﺷدار ﻣﯽدھم ﮐﻪ روش ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺑﺎدا ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯾت ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐوﺗوﻟﻪ ﺑﯾﻧﺟﺎﻣد .ﺧﯾﻠﯽھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﻧﺎن و ﭘﻧﯾﺮ ﺑﺳﺎزﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﺗﺎﺑﺷﺎن در ﻧﻣﯽآﯾد
وﺳﯾﻠﻪی اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻧدارﻧد ،ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ھﺰار ﻓﺿﺎﺣت ﺗن ﻣﯽدھﻧد ،.ﻓﯾﻠمﻧﺎﻣﻪﻧوﯾس ﺻد ﺗﺎ ﯾﻪ ﻗﺎز ﻣﯽﺷوﻧد ﯾﺎ ﮐﺗﺎبھﺎی ﮐﯾﻠوﯾﯽ ﭘﺮﻓﺮوش ﻣﯽﻧوﯾﺳﻧد .ﻧﮔذارﯾم ﮐﻪ ﻓﺿﺎ
ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد .دام ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر اﺳت .ھﻣﯾﺷﻪ ھم ﺑﯽﺧطﺮ ﻧﯾﺳت… ﻣﻘﺻود ﻣن اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﺣﺗﻣًﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻗدرت ﺑﺟﻧﮔد .ﻣﻘﺻود ﻣن اﯾن اﺳت
ﮐﻪ اﮔﺮ آزادی در ﮐﺎر ﻧﺑﺎﺷد ،ﻧوﯾﺳﻧدهھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﺎ ﮐﺮﻧش ،ﺑﺎ رﯾﺎ… ﮐوﺗوﻟﻪ ﻣﯽﺷوﻧد و از ﯾﺎد ﻧﺑﺮﯾم ﮐﻪ اﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾت را ﺑﺮ دوش ﻣﺎ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮔذاﺷﺗﻪاﻧد ﮐﻪ ﮐﻠﻣﻪ را ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺎﺳﻪی ﮔداﯾﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺎرهی ھﻧﺮﻣﻧد را در ﺧودﻣﺎن ﮐﺷﺗﻪاﯾم ،ﺷﺎﯾد ھم در ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺎن .ﺑﻪ ﺑﻘﺎل ﻧﻣﯽﮔوﯾﯾم ﭘدر ﻣﯾوهات را ﺑﻪ ﻗﯾﻣت ﺑﻔﺮوش ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻓﺮوش ،اﻣﺎ ﻗﯾﻣت ﮐﺗﺎب ﺑﺎﯾد ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﻌﺮﻓﻪی ﺳﺎلھﺎی ﭘﯾش ﺑﺎﺷد .زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن را ﮔذاﺷﺗﻪاﯾم و ﯾﻘﻪی داﺳﺗﺎنﻧوﯾس را ﮔﺮﻓﺗﻪاﯾم .ﺷﺎﯾد ﻣﺷﮐل ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﻪ رﻣﺎن را ﻧﻣﯽﻓﮫﻣﯾم ،ﺿﺮورت آن را درک
ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺷﺎﯾد ھم ﻣﯽﻓﮫﻣﯾم و ﺧطﺮش را درک ﻣﯽﮐﻧﯾم .رﻣﺎن ﺑﺎ ذھن ﻣطﻠقﻧﮔﺮ ﻧﻣﯽﺧواﻧد .آﻧﮐﻪ ﺟﮫﺎن را ﺳﯾﺎه و ﺳﻔﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺣﻣل ﮐﻧد در ﻣطﻠق ﺳﻔﯾدش
ﺧﺎﻟﯽ ھم ﺑﺎﺷد و در آن ﺳﯾﺎه ،ﻟﮐﻪﯾﯽ ﺧﺎﮐﺳﺗﺮی .وﻗﺗﯽ ﺧواﻧدن داﺳﺗﺎن را ﮐﺎری ﻟﻐو ﺑداﻧﯾم ،ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﻪ ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺎﻏذ ﻧﺎزﻧﯾن را ﺧﺮج رﻣﺎن ﮐﺮد ،ﻧﺗﯾﺟﻪاش اﯾنﮐﻪ
ﺷﺎﻋﺮ وﺟودﻣﺎن را ﻣﯽﮐﺷﯾم .دﯾﮔﺮی را در ﺧودﻣﺎن ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻧﯾم و دﯾﮔﺮ ﺟﺰ ﺧود ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﯾم؛ در دﻧﯾﺎی درﺑﺳﺗﻪﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﯾم ،ﯾﺎ ﻣﯽﺧواﺑﯾم ﺗﺎ ﺑﻌد ﺑﻪ ﺿﺮب دﮔﻧک روزﮔﺎر
ﺑﯾدار ﺷوﯾم و ﺑﺑﯾﻧﯾم ﻧﻪ دﯾﮔﺮی ،ﮐﻪ دﯾﮔﺮان ھم ھﺳﺗﻧد ،ﺑﺎ اﻓقھﺎی دﯾﮔﺮ و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷتھﺎی دﯾﮔﺮ و ﻣﺎ اﻧدﮐﯽ ﺑﮫﺗﺮﯾم و آنﯾﮐﯽ اﻧدﮐﯽ ﺑدﺗﺮ ،ھﻣﻪﭼﯾﺰ را ھم ﻧﻣﯽﺷود ﺑﺎ ﺣذف
ﺣل ﮐﺮد -ﺑﺎ ﺣذف ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﯾﺎ ﺣذف ﻓﯾﺰﯾﮐﯽ .اﺛﺑﺎت ﺣﻘﺎﻧﯾت ھم ﻣﺛل ﻧوﺷﺗن رﻣﺎن ﺻﺑﺮ اﯾوب ﻣﯽﺧواھد ،اﯾن را دﯾﮔﺮ در ﺳﻧﺗﻣﺎن دارﯾم .ﮔذﺷت وﻗﺗﯽ ﻣﺛل ﻋﺷﻘﯽ ﻓﮐﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﯾم ،اﯾن ﺑﺎغ ﯾﺎ درﺧت ﺑﺎ ﺧون ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧواھد رﺳﯾد ،ﯾﺎ وﯾﺮان ﺑﺎﯾد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻌداً آﺑﺎد ﮐﻧﯾم .ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾن ﺧﺷت ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺧﺷت ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺟﺎﻣﯽ ﺧواھد رﺳﯾد.
ﻣن ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم در ﻣورد ﺳﺎﻧﺳورھﺎﯾﯽ از ﻗﺑﯾل ھداﯾت دﯾﮔﺮ ﻣﺳﺄﻟﻪ ﺣل ﺷده اﺳت .ﻣﻣﮐن اﺳت ﯾﮐﯽ دو ﮐﺗﺎباش را ﻧﺗواﻧﻧد ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯽ از طﺮﯾق
ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗﺮ ﯾﺎ اﯾﻧﺗﺮﻧت ﮐﺗﺎبات را ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﻔﺮﺳﺗﯽ ،ﺳﺎﻧﺳور ﮐﺮدن ﯾک ﺷوﺧﯽ اﺳت و اﯾن ﯾک ﺗﺮس ﺑﯽﻣورد از روﺷﻧﻔﮐﺮان و ﮐﺗﺎبھﺎﯾﺷﺎن اﺳت .ﺿﺮر ﺑﻌدی
اﯾنﺟور ﺳﺎﻧﺳورھﺎ ،در ﻣﻘدس ﺷدن ﮐﺗﺎبھﺎی ﺳﺎﻧﺳوریﺳت .ﻣن ﮔﻔﺗم اﮔﺮ ﮐﺗﺎب »ﺟنﻧﺎﻣﻪ« را اﺟﺎزهی ﭼﺎپ ﻧدھﯾد ،ﺑﻌدھﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﺮا ﻏﻠط ﻣﯽﺧواﻧﻧد و اﯾن ﺑﻪ ﺿﺮر
ادﺑﯾﺎت اﺳت ،ﺑﺎﯾد وارد دﯾﺎﻟوگ ﺷوﯾم.
ﻣﺧﺎطب ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﮐﺗﺎبﺧواﻧدن ﻣﯽﺗواﻧد ﺳﺎﻟمﺗﺮﯾن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺎﺷد ﺑﺮای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﯾﭻ اﻣﮐﺎن دﯾﮔﺮی ﻧدارﻧد ﯾﺎ ﻧﻣﯽﺧواھﻧد ،ﺧواﻧﻧدهھﺎی ﻣﺎ اﻏﻠب درس رﻣﺎن ﺧواﻧدن ﻧدﯾدهاﻧد .در ﻣدارس ﻣﺎ
داﺳﺗﺎنﺧواﻧﯽ ﺗدرﯾس ﻧﻣﯽﺷود .ھداﯾت ﺗدرﯾس ﻧﻣﯽﺷود .در ﻣدارس ﻓﺮاﻧﺳﻪ از ﻣوﭘﺎﺳﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻧد ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮان .ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﯾک رﻣﺎنﻧوﯾس ۲۱
ﺳﺎﻟﻪی آنھﺎ از رﻣﺎنﻧوﯾس  ۴۰ﺳﺎﻟﻪی ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﯽداﻧد .ﺧواﻧﻧدهھﺎی ﻣﺎ دوران ﮐودﮐﯽ ﺧود را ﻣﯽﮔذراﻧﻧد.
ﻣﺧﺎطب ،ﺣﺮف داﺳﺗﺎنﻧوﯾس اﻣﺮوز را ﻧﻣﯽداﻧد… اﯾن ﻣﺳﺄﻟﻪﯾﯽﺳت ﮐﻪ ﺑﺎﯾد رﯾﺷﻪﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻓﮐﺮ ﮐﺮد .وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻧﯾد ﯾک ﺟوان در ﻣدرﺳﻪ ﯾﺎ در داﻧﺷﮔﺎه ،ھﯾﭻ
ﺑﺣث و ﺣﺮﻓﯽ درﺑﺎرهی ادﺑﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻣﯽﺷﻧود و ﻓﻘط ﻣﺟﺑور اﺳت »ﮐﻠﯾﻠﻪ و دﻣﻧﻪ« و »ﮔﻠﺳﺗﺎن« را ﺑﻪ طور طوطﯽوار ﺑﺧواﻧد ،ﺧب طﺑﯾﻌﯽﺳت ﮐﻪ ﻣﯽرﻣد .از
آنﺟﺎ راﻧده و از اﯾنﺟﺎ ﻣﺎﻧده ﻣﯽﺷود ،زﯾﺮا داﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣﺗﻧﯽ ﺟﻠو ﭼﺷماش ﮔذاﺷﺗﻪ ﻧﻣﯽﺷود ﮐﻪ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ دوران ﺧودش ﺑﺎﺷد .ﺧب اﯾن آدم ﺑﺮاﯾش ﺳﺧت اﺳت ﮐﻪ
ﺧواﻧﻧدهی ادﺑﯾﺎت اﻣﺮوز ﺑﺎﺷد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎﯾﯽ ﭼﺷم ﺑدوزﯾم ﮐﻪ ﺷﺎﯾد اﯾنﮔوﻧﻪ ﮐﺗﺎبھﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻣوﻻً ﭼﺎپ ھم ﻧﺷدهاﻧد ،در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﭘﯾدا ﺷود و ﺑﺧواﻧﻧد و ﻣن و ﺗو
ﻣﺛ ً
ﻼ از ﺗوﯾش در ﺑﯾﺎﯾﯾم .ﯾک واﻗﻌﯾت ﻣﻠﻣوس دﯾﮔﺮ ھم ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ وﺟود دارد اﯾن ﻧﮐﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯾل ازدﯾﺎد روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺟﻼت ﺧوب ﯾﺎ ﺑد ،ﻣﻌﻣوﻻً ﮐﻣﺗﺮ ﮐﺗﺎب
ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود.
ﻣن ﮐﺗﺎﺑم را ﺑﺮای دوﻟﺗﯽھﺎ در ﻧﻣﯽآورم… ﻣن ﮐﺗﺎﺑم را ﺑﺮای ﮐﺳﯽ در ﻣﯽآورم ﮐﻪ ﻧﮔﺮان  ۳۰۰-۴۰۰ﺗوﻣﺎن ﭘوﻟﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻣﯽﺧواھد ﮐﺗﺎب ﻣﺮا ﺑﺧﺮد… ﻣن ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻧم اﻏﻠب ﮐﺗﺎبھﺎﯾم را ﺑﺎ ﺣﺮوف رﯾﺰ ﭼﺎپ ﮐﻧم ﺗﺎ ﻗﯾﻣتاش ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎﯾد.
ﺧواﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﻣﺮاﺣﻠﯽ را ﺑﮔذراﻧد و اﯾن ﻣﺮاﺣل ﺑﻪ ﻋﮫدهی ﻣن ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﯾﺳت… ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم اﮔﺮ ﮐﺳﯽ ھداﯾت ﻧﺧواﻧده ،ﺟﻣﺎلزاده ﻧﺧواﻧده ،ﺑﺎﻟﺰاک ﻧﺧواﻧده ،دوراس و
ﻓﻠوﺑﺮ ﻧﺧواﻧده ،اﺳﺗﺎﻧدال و دﯾﮐﻧﺰ ﻧﺧواﻧده و آنوﻗت داﺳﺗﺎن ﻣﺮا ﺑﺧواﻧد و ﺑﻔﮫﻣد ،اﺷﮐﺎل از داﺳﺗﺎن ﻣن اﺳت .ﭘس ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﺮاﺣل را طﯽ ﮐﻧد .ﺣداﻗل ﺑﺎﯾد رﺋﺎﻟﯾﺳتھﺎ را
ﺧواﻧده ﺑﺎﺷد .اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻧد واﻗﻌﯽﺳت ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻗﻠﻪھﺎی زﻣﺎﻧﻪاش ﺑﺮﺳد.
ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳد ،آدﻣﯽﺳت ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳت .ﺣﺗﺎ در ﻣﻣﻠﮐت ﻣﺎ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻠو ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻋت در روز ﮐﺎر ﻧﮐﻧد ،ﺷﺎﻣﻠو ﻧﻣﯽﺷود .ﺗﺎ روزی ده ﺳﺎﻋت ،دوازده
ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﻧﮐﻧﯽ ،ﺗﺎ ﺻد دﻓﻌﻪ ﭼﯾﺰی را ﻧﻧوﯾﺳﯽ ،ﭼﯾﺰی ﻧﻣﯽﺷوی .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺳﯾﺎری از اھل ﻗﻠم ﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽﻧوﯾﺳﻧد .ﻣﺗوﺟﻪ ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﯾک ﻣﻘداری ھم ﺑﺧواﻧﻧد .ﻣن
ﻣﺣﺎﺳﺑﻪ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﻪ در ﻋﺮض اﯾن ﺳﻪ ﺳﺎل ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻪ اﺳت اﯾنھﺎ را ﺑﻧوﯾﺳد و ﺳﻪ ﺑﺎر ھم آنھﺎ را ﭘﺎکﻧوﯾس ﮐﻧد ،اﺻ ً
ﻼ ﻧﺮﺳﯾده اﺳت ﭼﯾﺰی ﺑﺧواﻧد .طﺮف
ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﻪ ﺧﺎﻧوادهی ﺗﯾﺑو را ﻋﺮض  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎل ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت .اﯾنﺟور ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺣﺟم ﺧواﻧدهھﺎﯾش را ھم ﮐﻪ ﻧﮔﺎه ﮐﻧﯾد ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﮫﻧم ﻣﯽزﻧد.
ﺣﺎﮐﻣﯾت و اﻧﻘﻼب؛ روﺷﻧﻔﮐﺮ و ﻣﺮدم
ﺷﺎه آنﻗدر ارزش ﻧداﺷت ﮐﻪ آدم ﯾﻘﻪاش را ﺑﮔﯾﺮد .ﺑﺎﯾد ﮐل ﻓﺮھﻧگ ﺳﻠطﻧﺗﯽ را ﻣﯽزدﯾم ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽھﺎ زدﻧد .ﮐل ﻧﮔﺎهاش را .ﻣن ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم در ﺷﺎزده اﺣﺗﺟﺎب زده ﺷد.
ﮐل اﯾن ﻧﺣوهی ﻧﮔﺎه ﮐﻪ اﻧﺳﺎنھﺎ ﻣﮫﺮه ھﺳﺗﻧد ،ﻣﯽﺗوان ﻣﺳﺧﺷﺎن ﮐﺮد ،ﻣﯽﺗوان ﻣﺛﻼً ﯾک آدﻣﯽ را آورد و ﻧﯾکﺧواهاش ﮐﺮد و در دورهی ﺑﻌد اﯾن ﺑﻼ ﺑﻪ ﺳﺮش ﺑﯾﺎﯾد .ﯾﻌﻧﯽ

ﺑﺎ ﺷﮐﻧﺟﻪ و آزار و اذﯾت ﺑﺮش ﮔﺮداﻧﯾم ،ﻧﺎﮔﮫﺎن  ۱۸۰درﺟﻪ ﭼﺮﺧشاش ﺑدھﯾم .ﯾﻌﻧﯽ اﻧﺳﺎن ﺷﯽء ﺑﺷود.
ﻻزﻣﻪی رﺳﯾدن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻧﺟﺎﻣﻌﻪی ﻗﺑﯾﻠﻪﯾﯽ ،ﮔذﺷﺗن از اﯾن در ﺗﻧگ و ﺣﻘﯾﺮ دارودﺳﺗﻪھﺎ و ﺧﺎﻧوادهھﺎ و ﺣﺗﺎ ﻣﻧﯾتھﺎی ﺣﻘﯾﺮ اﺳت و ﺑﻪ ﺣﮐم ﺗﻌﻠق ﺧﺎطﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮھﻧگ اﯾن ﺳﺮزﻣﯾن ﺑﺎﯾد ﻋواﻗباش را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾد.
اﻻن ھم ]ﻣﺛل زﻣﺎن ﺷﺎه[ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﻪ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻧﺰوی ھﺳﺗﻧد و ھﯾﭻ راﺑطﻪﯾﯽ ]ﺑﺎ ﻣﺮدم[ ﻧدارﻧد… اﯾن ﺣﺮف ﮐﻪ »ارﺗﺑﺎط ﻧدارﻧد« ﯾک ﮐﻣﯽ ﻧدﯾدن واﻗﻌﯾت اﺳت.
واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎﺳوادھﺎ ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ادﺑﯾﺎت در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﻧد و اﯾنﮐﻪ ادﺑﯾﺎت ﺑﻪ ﺻورﺗﯽ ﻧﺷت ﺑﮐﻧد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،زﻣﺎن ﻣﯽﺧواھد .ھﻣﺎن ﺣﺮف ﺑﮔو ﻣﺮگ
ﺑﺮ ﺷﺎه ﯾﺎ ﺟﻼد ﻧﻧگات ﺑﺎد ،ھﻣﻪی اﯾنھﺎ را ادﺑﯾﺎت اول زده ﺑود و ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺮﮐﺰش اول ﮐﺟﺎ ﺑود .ھﻣﺎنﺟﺎ ﮐﻪ ادﺑﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺣﺎﮐم ﺑود ،داﻧﺷﮔﺎه ﺑود.
درﺳت اﺳت ﮐﻪ ﮐﺷﺗﺎرھﺎ ﺟﺎھﺎی دﯾﮔﺮ ھم اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﻣﺛﻼً ﻣﯾدان ﺷﮫدا .وﻟﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﻪ راھﭘﯾﻣﺎﯾﯽھﺎ ھﻣﻪاش ﺑﻪ ﻗﺻد داﻧﺷﮔﺎه ﺑود .در ﺣﻘﯾﻘت اﻧﻘﻼب ﯾک اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود ﮐﻪ
ﺳﻣت اﺻﻠﯽاش در آﻏﺎز ﺑﻪ داﻧﺷﮔﺎھﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺳﺎلھﺎی ﺳﺎل ﻧدا در داده ﺑود ،و اﯾن داﻧﺷﮔﺎه ﺧواﻧﻧدهی اﺻﻠﯽ ادﺑﯾﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑود .ﺑﯽﺑﺮو ﺑﺮﮔﺮد .ﺗوی ﺳﺎک ھﺮ ﭼﺮﯾک،
ھﺮ ﻣﺑﺎرزی در اﯾنﺟﺎ ﯾک ﮐﺗﺎب ﺷﻌﺮ ﺑود… ﻣﺳﺄﻟﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﻣطﺮح ﻣﯽﺷود اﯾن اﺳت ﮐﻪ در ھﻣﯾن ادﺑﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺗﮔﺎه ﺷﺎه ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧدارد ،وﻗﺗﯽ
ﺧواﺳت آن ﺑﺎزی ﻓﺿﺎی ﺑﺎز را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،از ھﻣﯾن ﺑﺎزی اﺳﺗﻔﺎده ﺷد ﺗﺎ ھﻣﺎن در آنﻗدر ﺑﺎز ﺷود ﮐﻪ ﮐل دﺳﺗﮔﺎه از ﺑﯾن ﺑﺮود .از ﺳﺎل  ۱۳۵۶وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧون
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺷبھﺎی ﺷﻌﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾت را دﯾدﯾم ،اﮔﺮ ﺟﻣﻌﯾت ھم ﻣﮫم ﻧﺑود ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان اﯾن ﻧوارھﺎ ﻣﯽرﻓت ،روز ﺑﻌدش در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﺛﻼً ﮔذاﺷﺗﻪ ﻣﯽﺷد
و ﮔوش ﻣﯽدادﻧد ،ﻧوارھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻣﯽرﻓت .ﺑﻌد ھم ھﻣﯾن ﻣﺳﺄﻟﻪ در داﻧﺷﮔﺎه ﺻﻧﻌﺗﯽ اداﻣﻪ ﭘﯾدا ﮐﺮد] .اﻣﺎ ھﻣﯾنھﺎ دو ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﯾﺷﺗﺮ طول ﻧﮐﺷﯾد و اﯾن در ﺗﺣﻠﯾل
اﻧﻘﻼب ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻧﮐﻪ[ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﻧﻘﻼب ،ﯾﺎ ﭘﺎﯾﻪھﺎی اداﻣﻪی اﻧﻘﻼب ،ﺣﺎﺷﯾﻪﻧﺷﯾنھﺎی ﺷﮫﺮی ھﺳﺗﻧد و اﻧﺳﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ِده ﮐﻧده ﺷدهاﻧد و آﻣدهاﻧد ﺗوی ﺷﮫﺮ ،اﯾنھﺎ
ﭘﺎﯾﻪھﺎی اﺻﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻧﯾﺮوھﺎی اﺻﻠﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی ﺳﺎل ،ﮐﺎری ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺷﺎھﯽ ﻧدارﻧد و در ﯾک زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد.
در زﻣﺎن ﺷﺎه دﺳتاﻧدرﮐﺎران ادﺑﯾﺎت در ﮐﻧﺎر ھم ﺑودﻧد و ﯾک ھدف ﻣﺷﺗﺮک داﺷﺗﻧد :ﺳﺮﻧﮔوﻧﯽ ﺷﺎه .وﻟﯽ در روزھﺎی اﻧﻘﻼب و ﭘس از اﻧﻘﻼب ،ﺷﺎﺧﻪﺷﺎﺧﻪ ﺷدﻧد .ﯾﻌﻧﯽ
ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﯾﻘت ھﯾﭻ ﻧوع ﺑﺮﺧوردی ﺑﺎ ﺟﻧﺑﻪھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﻘﻼب ﻧداﺷﺗﻧد ﺟﺰ ﺗﺄﯾﯾد .و ﻣن ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم ھﻣﻪی اﯾن آدمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾنﮔوﻧﻪ رﻓﺗﺎر ﮐﺮدهاﻧد ،ﺟﺰو دﺳﺗﻪﯾﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ادﺑﯾﺎت را وﺳﯾﻠﻪی ﮐﺷف ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ،ﺣﺗﺎ وﺳﯾﻠﻪی ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻧﯽ ھم ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .ﯾﻌﻧﯽ ادﺑﯾﺎت ﺑﺮاﯾﺷﺎن اﺑﺰار اﺑﺮاز ﻋﻘﺎﯾدﺷﺎن ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾد دﯾﮔﺮان ﺑود ﻧﻪ
ﺧودﺷﺎن .ﺣﺎﻻ ھم اﮔﺮ ﺑﺑﯾﻧد ﻓﻼن ﮐﺗﺎبﻓﺮوﺷﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮش ﻣﯽآﯾد ﭼﺷماش را ﻣﯽﺑﻧدد .اﺻﻼً در ﺷﻌﺮ و داﺳﺗﺎناش ﻧﻣﯽآﯾد ،ﺣﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻧوان اﻧﻌﮐﺎس واﻗﻌﯾت.
ﯾک ﺷﺎﺧﻪی ﻋظﯾم از ادﺑﯾﺎﺗﻣﺎن ،ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن و داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﺎﻧﻣﺎن) ،اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم(… از ﭘﯾش و ﻗﺑل از اﯾنﮐﻪ ﺧودﺷﺎن ﺑﯾﻧدﯾﺷﻧد ،ﺑﻪﺷﺎن اﻟﻘﺎ ﺷده ﮐﻪ
ﻧﯾﻧدﯾﺷﻧد و ﮐﺷف ﻧﮐﻧﻧد و ﺣﺗﺎ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻧﯽ ﻧﮐﻧﻧد ،واﻗﻌﯾت را ﻣﻧﻌﮐس ﻧﮐﻧﻧد ھﻣﻪی ﺟﻧﺑﻪھﺎی واﻗﻌﯾت را .و اﯾنھﺎ در ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽﺗوان ﮔﻔت ﮐﻪ دﯾﮔﺮ ﻣﺮد ادﺑﯾﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد،
ﮐﺎرﮔﺰار ﺳﯾﺎﺳﯽاﻧد.
ﻋدهﯾﯽ ﮔﻣﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد ادﺑﯾﺎت ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺳﯾﺎﺳت اﺳت .ﻣﯽروﻧد دﻧﺑﺎل ﺗﻔﺳﯾﺮھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻏﺮﯾب .ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣن ادﺑﯾﺎت ﺑﺮ ﺣﮐوﻣت ﯾﺎ ادﺑﯾﺎت ﺑﺎ ﺣﮐوﻣت ،ادﺑﯾﺎت ﻧﯾﺳت،
ﻣﺛل ھﻣﻪی آن ﻣداﯾﺢ ﻋﻧﺻﺮی ﯾﺎ ﺑﮫﺗﺮ ھﻣﻪی ﻣداﯾﺢ ﻓﺮدوﺳﯽ و آن ھﺟوﻧﺎﻣﻪی آﺧﺮ ﮐﺎر… ﭘس ﺣﮐوﻣتھﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت از اﯾن ﻧوع ﻣدح و ﻗدحھﺎ ﭘوﻟﺷﺎن را دور ﻣﯽرﯾﺰﻧد
و ﺑﺮﻋﮐس ھم آدمھﺎﯾﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﻪ ادﺑﯾﺎت را ﭘوﺷش ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﮐﺎری ﺟدی ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺧواھﻧد ﮐﺮد.
ﺗﺎ ﺣﮐوﻣﺗﯽ ﺑﻪ ﺧودش ﻣطﻣﺋن ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺗﻘﺮ ﻧﺷود و ﻧﮫﺎدھﺎﯾش را واﻗﻌﺎً ﻧﺳﺎزد ،اﺟﺎزهی ھﯾﭻﮐﺎری را ﻧﻣﯽدھﻧد ،اﺟﺎزهی ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﺑﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻧﻣﯽدھد .اﺟﺎزهی ﻧﻔس
ﮐﺷﯾدن ﺑﻪ ادﺑﯾﺎت ﻧﻣﯽدھد .ادﺑﯾﺎت ﻣﻣﮐن اﺳت ﻣﺧﺎﻟف ھم ﻧﺑﺎﺷد .ﻏماش را ،ﻏم ﮐوﭼﻪﺑﺎﻏﯽاش را ﻣﻣﮐن اﺳت ﺑﺳﺮاﯾد .وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﻓﺿﺎ اﯾنﺟور ﺑﺎﺷد ﺑﻪ او ھم اﺟﺎزه
ﻧﻣﯽدھﻧد ،ﻣﺛ ً
ﻼ در داﺳﺗﺎن ﮐودﮐﺎن ﺧودم ﮐﻪ ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺎزه ﻧداد .ﺗوی داﺳﺗﺎن دﯾوی ﺑﻪ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑد ﻣﯽﮔوﯾد .ﻣﺛل اﯾنﮐﻪ دﯾو ﺑﺎﯾد از ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾف ﺑﮐﻧد ،و ﯾﺎ وﻗﺗﯽ
ﻣﺎھﯽﮔﯾﺮی ﺑﻪ ﺟﺎی ھﺰاران ﻣﺎھﯽ ﻓﻘط ﯾﮐﯽ ﻣﯽﮔﯾﺮد ،ﻣن ﻣﯽﺷوم ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت ،ﯾﺎ ﻣﺛﻼً وﻗﺗﯽ در ﮐﺗﺎب اﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺑﻪ ﯾک ﺳﺎواﮐﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽﺷود :ﻓﻼن ،اﯾن ﻓﻼن ﺑﺎﯾد
ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺷود .ﯾﺎ ﭘﻔﯾوز ﺑﻪ ﯾک آدم ﭘﻔﯾوز واﻗﻌﯽ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽﺷود ﺑﺎﯾد اﯾن ﭘﻔﯾوز ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺷود .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﻣﺛﻼً در ﮐﺗﺎب رﺳﺎﻟﻪھﺎ از ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺎﺋل ،ﮐل زﻧدﮔﯽ،
ﺣﺗﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺟﻧﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣت اﺳم ﺑﺮده ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﺗوی ﺗﻠوﯾﺰﯾون اﺳم ﻣﯽﺑﺮﻧد ،وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺄﻟﻪی ادﺑﯾﺎت ﻣﯽﺷود ﺑﮫﺎﻧﻪ ﭘﯾدا ﻣﯽﺷود ﮐﻪ اﯾن ﮐﻠﻣﻪ ﺑﻪ اﯾن و آن
ﺑﺮﻣﯽﺧورد .ﯾﺎ ﭼﺮا اﯾن ﭼﯾﺰ ﺗو ﺑﺎ اﯾن ﻣﺧﺎﻟف اﺳت .اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﻪ اﯾن ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ھﻧوز ﻣﺳﺗﻘﺮ ﻧﺷده .ﮐﺎدرھﺎﯾش را ﭘﯾدا ﻧﮐﺮده .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﯽ روﺑﻪرو
ھﺳﺗﯾد… دﻗﯾﻘًﺎ ﺑﺎ ﯾک دﯾوار روﺑﻪرو ھﺳﺗﯾد دﯾواری ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ ﺳﺮت را ﺑﺰﻧﯽ ﺗوﯾش ﻓﺎﯾده ﻧدارد ،ﯾﻌﻧﯽ راه ﮔﺮﯾﺰی ﻧدارﯾد .ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘﺮ ﺷود ﺗﺎ ﺑﻔﮫﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﯽ روﺑﻪرو
ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ اﯾنﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺮود دﻧﺑﺎل زﻧدﮔﯽاش.
ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺟﺑﺮی ﻣذھﺑﯾم .ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣﺎ اﻏﻠب ﺑﺎ ﺗوﺟﯾﻪ وﺻل ﺑﻪ ﻣﻧﺑﻊ وﺣﯽ ﯾﺎ ﻣؤﯾد ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯾد ﺧداوﻧد ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﮐوﻣت ﮐﺮدهاﻧد .داﺷﺗن ﻓﺮهی اﯾﺰدی ،ظلاﻟّﻠﻪ ﺑودن ﺑﺮای
ﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﻧد .ھﻧوز ھم ﮐﻼم ﻣﮐﺗوب وﮔﺎه ﻣﻠﻔوظ در ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﻘدس دارد .ﭘس ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﺮدﻣﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﻼمﻣﺣور.
ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧگ ﺧﯾﺎﻧت ﺑﻪ اﯾن ﮔﺮوه زدن و ﺻﺣﻪ ﮔذاﺷﺗن ﺑﺮھﻣﻪی اﻋﻣﺎل آن دﯾﮔﺮان و ﺷﮫﯾد ﺳﺎﺧﺗن از آنھﺎ ﺑﺎﯾد از اﻧﺣﺻﺎر ﻗدرت دوﻟتھﺎ در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮھﻧگ ﮐﺎﺳت
و ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯾدن و ﻧﯾﺮوﻣﻧدﺗﺮ ﺷدن ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﭼون ﻣﺟﻼت ﻏﯾﺮدوﻟﺗﯽ ،اﺗﺣﺎدﯾﻪھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ،ﻧﺷﺮ ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧد.
ﺗﻌﯾﯾنﮐﻧﻧده ﺑﺮای ادﺑﯾﺎت ،ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم و در اﯾن ﺑﺎره ھﯾﭻ ﺷﮐﯽ ﻧدارم ،ﻣﺎ ﻣﮫﺮ زﻣﺎﻧﻪ را زدهاﯾم .ھﻣﯾن ﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺗﻠوﯾﺰﯾون دوﻟﺗﯽ ﻓﺣش ﻧﺛﺎرﻣﺎن ﺷد .ﻣﺎ ﺑﯾش از ھﺮ ﮐﺳﯽ
ﻓﺮھﻧگ ﺧودﻣﺎن را دوﺳت دارﯾم .رﯾﺷﻪھﺎی ﻣﺎ در اﯾن ﻓﺮھﻧگ اﺳت و از ھﻣﯾن ﻓﺮھﻧگ ﺗﻐذﯾﻪ ﻣﯽﮐﻧﯾم و داﺳﺗﺎنھﺎی ھﻣﯾن ﻣﺮدم را ﻣﯽﻧوﯾﺳﯾم .اﯾنﮐﻪ ﻣﺎ ﮔوﺷﻪﻧﺷﯾن و
ﺑﺮج ﻋﺎج ﻧﺷﯾﻧﯾم ،ﺣﺮفھﺎﯾﯽﺳت ﮐﻪ از آن زﻣﺎن ﭼپ در ﻣورد ﻣﺎ ﻣﯽزد و ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺧﺮه ﺑود… اﯾن اﺗﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧدارﯾم ،اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺿﯽھﺎ

ﻧدارﯾم و دﺳﺗوراﺗﺷﺎن را اﺟﺮا ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻣﺎ در ﺗﻣﺎم طول اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﺻدای ﻣﺮدم ﺑودهاﯾم .داﺳﺗﺎنھﺎی ﻣﺎ ﺑدون اﯾنﮐﻪ ﭼﺎپ ﺑﺷود ،ﮐﭘﯽ ﺷده و ﺑﻪ زﻧدانھﺎی ﻋﺮاق ﺑﺮده
ﺷده .آنﺟﺎ ﻧﮔﻪ داﺷﺗﻪ ﺷده و ﺑﻌد ﺳﺮ از اروﭘﺎ در آورده و آنﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾده .ﻣﺎ ﺷﻌﺮھﺎی ﺷﺎﻣﻠو را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻣﻧوع ﺑود ،ﮐﭘﯽ ﮔﺮﻓﺗﯾم و ﺑﻪ ﺳﺮﻋت ﺑﺮق و ﺑﺎد در
ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم ﭘﺧش ﺷد .ﺷﺎﯾد ﻣﻘﺻود ﺑﻌﺿﯽھﺎ از واژهی ﻣﺮدم ،ﺧودﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺷﺎﯾد ﻧظﺮﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ آنھﺎ ﺗوﺟﻪ ﻧﻣﯽﺷود ،ﭼﺮا ﺣﺮفھﺎی آنھﺎ در
ﻻﺑﻪﻻی اﺷﻌﺎر و داﺳﺗﺎنھﺎی ﻣﺎ ﻣﺳتﺗﺮ ﻧﯾﺳت.
ﻧوﮔﺮاﯾﯽ و ﻧﻘد
ﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﺣﺗﺎ ﻣوﻟوی را ﺑﻪ ﺻورت اﯾنﮐﻪ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑوده در آن ﻗﺮن ،ﺑﺎ ﻣن ھم ارﺗﺑﺎطﯽ ﻧدارد و ﺑﻪ ﻧﺎن ﻣن ھم ﻧﻣﯽﺧواھد ﺑﺰﻧد ،ﺑﻪ ﻓﺮھﻧگ ﻣن ﻧﻣﯽﺧواﻧد ﺑﺰﻧد ،ﺑﺎ دﯾد ﻣن
در ﺗﻣﺎس ﻧﯾﺳت ،ﻣﯽﺧواﻧدﯾم و ﻟذت ھم ﻣﯽﺑﺮدﯾم ،ﺷﯾﺦ اﺷﺮاق را ھم ﻣﯽﺧواﻧدﯾم ،ﻓﻼن ﮐس را ھم ﻣﯽﺧواﻧدﯾم ،ھﻣﻪی اﯾنھﺎ را ﻧﮔﺎه ﻣﯽﮐﺮدﯾم .اﻻن ﻣﺗوﺟﻪ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﻪ
اﮔﺮ اﯾن ﻣوﻟوی ﺑﺧواھد ﺑﯾﺎﯾد ﺗوی اﯾن زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﺧﺎﻧﻘﺎهاش را راه ﺑﯾﻧدازد و دﻓﺗﺮ و دﺳﺗکاش را ،و ﺑﺮود ﺗوی ﺣوضاش ﯾﺎ ﺣﻣﺎماش ،ﺑﻪ ﻗول اﻓﻼﮐﯽ و ﯾک ھﻔﺗﻪ
در آنﺟﺎ ﺑﺳت ﺑﻧﺷﯾﻧد و از اﯾن اﻋﻣﺎل اﻧﺟﺎم دھد و ﺑﺮﻗﺻد و ﺷﻌﺮ ﺑﮔوﯾد ﻣﺗوﺟﻪ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﻪ ھﻣﻪﭼﯾﺰ را ﺑﻪھم ﻣﯽرﯾﺰد .در ﺣﻘﯾﻘت آنﺟﺎ در زﻣﺎن ﺧودش او ـﻣن از
ﺑﮫﺗﺮﯾن آدﻣﯽ ﻣﺛل ﻣوﻟوی ﻣﺛﺎل زدهام .اﻧﺳﺎن ﻋظﯾﻣﯽﺳت در آن ﺗﺎرﯾﺦ .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﯽآﯾد اﯾنﺟﺎ ﯾک ﻏول ﻣﯽﺷود .ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﻣس ﺗﺑﺮﯾﺰی وارد اﯾن زﻣﺎن ﺷود ،ﻏول
ﺑﯽﺷﺎخ و دﻣﯽ ﻣﯽﺷود .ﭘس ﻣﺎ اﻻن دارﯾم ﺑﺎ ﯾک دﯾد اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﮔﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾم ،دﯾﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻧﻧد… اﯾن ﺑﺮﺧورد ﺑﺎ ﮔذﺷﺗﻪ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺗﺎ ﻗﺑل از اﺳﻼم،
ھﻣﯾنطور اﺳت .ھﻣﯾنطوری ﻣﺎ زردﺷت را ،ﻣﺰدک را ،ﻣﺎﻧﯽ را ﯾﺎ ﺑﻌد از اﺳﻼم را ﻧﻣﯽﭘذﯾﺮﯾم.
ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﮐﻧﯾم ]ﺑﺎ دﯾﮔﺮ ﮐﺷورھﺎ[ ﻣﯽﻓﮫﻣﯾم ﻣطﺑوﻋﺎت ]ﻣﺎ[ ھﯾﭻ ﮐﺎرهاﻧد .اﯾن ھﻣﻪ رﺷوه ،اﯾن ھﻣﻪ ﻓﺳﺎد ھﺳت ،ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺗور ﻧﺑﺎﺷد ﺧﺑﺮی ﻧﯾﺳت .ﯾﻘﻪی ﭼﻧد روﺷﻧﻔﮐﺮ
را ﮔﺮﻓﺗﻪاﻧد ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾن دو ﮐﻠﻣﻪ را ﻧوﺷﺗﻪﯾﯽ ،آنوﻗت دزدیھﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣﯽزﻧد .ﺳﺮ ﺳﻪھﺰار ﺗﯾﺮاژ اﯾن ھﻣﻪ ﺟﻧﺟﺎل ﻣﯽﺷود ،آنوﻗت دﺳت ﺑﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﺑﮔذاری
ﻣﯽﺑﯾﻧﯽ ﺗﺎﻻن ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ ﺑﻪ ﺧﺮوار ﻣﯽﺑﺮﻧد .ﺑﺎ اﯾن ھﻣﻪ ھﻣﯾن ﯾﮐﯽ دو ﺟﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﻣن ﻣﯽﻧوﯾﺳم ،ھﻣﯾن ﯾک داﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺗو داری ،اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎﺳت .ﺑﺮای ھﻣﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ
روﺷﻧﻔﮐﺮ ﺑودﻧم اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽﮐﻧم.
ﭼﺧوف در ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧﺑوده ،اﻣﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﮐﺳﯽ ﺑﻪ اﯾن ﻧﺎم وﺟود داﺷﺗﻪ و اﮔﺮ ﻣن ﺑﺧواھم ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌد از ﻣﺮگ او ﮐﺎری ﺑﮐﻧم ﮐﻪ دو ﻗدم از ﻧوﺷﺗﻪھﺎی او ﻋﻘب ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد
دﺳﺗم را ﻗطﻊ ﮐﻧﻧد.
ﻣن در درﺟﻪی اول داﺳﺗﺎﻧم را ﺑﺎ ﻣﻌﯾﺎر داﺳﺗﺎنھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽﺳﻧﺟم و در درﺟﻪی دوم ﺑﻪ اﯾن ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﻪ ده ﯾﺎ ﺑﯾﺳت ﺳﺎل دﯾﮔﺮ ﻗﺎﺑﻠﯾت و ﺟذاﺑﯾت ﺧود را ﺣﻔظ
ﻣﯽﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻣن ﺑﻪ ﺗﯾﺮاژ ﺑﺎﻻ ﻣﺷﮐوﮐم .اﮔﺮ روزی ﺑﺮای ﮐﺗﺎبھﺎی ﻣن اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ،ﺣس ﻣﯽﮐﻧم ﮐﻪ ﺣﺗﻣًﺎ اﺷﮐﺎﻟﯽ در ﮐﺎر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽام وﺟود دارد .ﻣن در ﯾک ﺟﻧگ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺑﮫﺗﺮﯾن داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﺎن ﺟﮫﺎن درﮔﯾﺮم و ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﻪ ﯾﮐﯽ از ﻣﻧﺗﻘدان آﻟﻣﺎن ﮔﻔﺗﻪ :اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳت ﻣﻧﺗﺧﺑﯽ از ﺑﮫﺗﺮﯾن داﺳﺗﺎنھﺎی دﻧﯾﺎ درﺑﯾﺎﯾد ﺑﺎﯾد از ﮔﻠﺷﯾﺮی ھم ﺑﺎﺷد و
ﺧود ﻣن ﻣﻌﺗﻘدم ﮐﻪ از ﺧﯾﻠﯽ دﯾﮔﺮ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھم ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷد.
ﭘﺎﯾﻪھﺎی ﻧﮔﺮش رﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﺛﻼً ﺟﺰﺋﯽﻧﮔﺮیﺳت در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﮐلﻧﮔﺮی ،ﯾﻌﻧﯽ ﻧوﯾﺳﻧده ھﻣﯾن آدم ﻣﺷﺧص ﻣوﺟود را ﺧﻠق ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﻪ اﻧﺳﺎن ﮐﻠﯽ ارﺳطوﯾﯽ را .ﭘس اﮔﺮ
ﻣﺎ اﻧﺳﺎن ﮐﻠﯽ را ﺑﺧواھﯾم ﺑﺳﺎزﯾم و ﯾﺎ ﺣﺗﺎ ﻧوﻋﯽ ﺷﮫﯾد را و ﯾﺎ ﻣﺑﺎرز را ﯾﺎ ﯾک آدم ﺣﺰﺑﯽ را ،ﻻﻣﺣﺎﻟﻪ در ﺟﮫﺎن ﻣﺎﻗﺑل ﻣدرن زﯾﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣﺛل اﻏﻠب ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﻪ
ﻣدﻋﯽ رﺋﺎﻟﯾﺳم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽاﻧد .ﺧﻼﺻﻪ آنﮐﻪ وﻗﺗﯽ زﻧدﮔﯽ را ﺑﺮ ﺑﻧﯾﺎد ارزشھﺎ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﻧﯾﺎد زﻣﺎن و ﻣﮐﺎن ﻣوﺟود ،ﺣﺎﺻلاش اﻧﺑوھﯽ از آﺛﺎر اﯾن ﺳﺎلھﺎ
ﺧواھد ﺑود ﮐﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﺷﺗواﻧﻪی ﺳوﺑﺳﯾد دوﻟﺗﯽ زﻧده ﻣﺎﻧدهاﻧد.
ﺗﺮﺟﻣﻪ و ﺗﺑﺎدل ﻓﺮھﻧگ
زﺑﺎن ﻣﺎ زﺑﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت… ﻣﺛﻼً در ھﻠﻧد ھﺮ ﮐس ﺳﻪ ﭼﮫﺎر زﺑﺎن ﻣﯽداﻧد و ﺑﻪ راﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد زﺑﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮫﺎن را ﺑﺧواﻧد .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧدرت ﮐﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ را
ﻣﯽداﻧد و ﻣﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾن ﺳﺎلھﺎ ﮐﺎری ﮐﺮدﯾم ﮐﻪ اﮔﺮ واﺣدی ﺑﻪ ﻧﺎم زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ وﺟود داﺷت ،ﺗﺑدﯾل ﺷد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮب ،ﭼون ﮐﺳﯽ ﮐﻣک ﻧﮐﺮد و اﺟﺎزهی رﻓت و
آﻣد ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯾد و داﻧﺷﺟوﯾﺎن داده ﻧﺷد.
در دورهی ﺳﻔﺮم ﺑﻪ آﻟﻣﺎن ﻣﺗوﺟﻪ ﺷدم ﮐﻪ آنﺟﺎ ھم دﺳت ﮐﻣﯽ از ﮐﺷور ﻣﺎ ﻧدارد ،آنﺟﺎ ھم ھﻣﯾنطور اﺳت .ﯾک ﮐﺗﺎب اﺑﻠﮫﺎﻧﻪ ،ﻣﺛ ً
ﻼ ﻣﻌﺷوق ﮐﻠﯾﻧﺗون ،ﭼﻧدﯾن و ﭼﻧد
ﻣﯾﻠﯾون ﺗﯾﺮاژ دارد .ﻓﮐﺮ ﻧﻣﯽﮐﻧم ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺟﮫﺎن آنھﺎ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷد ﮐﻪ ﻧﮔﺎه آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾک ﻧﮔﺎه از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯾن اﺳت ،ﻧﮔﺎه ﺑﺳﯾﺎر
ﺗﺣﻘﯾﺮآﻣﯾﺰ .آنھﺎ ﻓﮐﺮ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد در ﻧوﺷﺗﻪھﺎﯾﻣﺎن از ﮔﺎو و ﮔوﺳﻔﻧد و اﺻطﺑل ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯾم و وﻗﺗﯽ ﻧﺷﺳﺗﻪاﯾم ﺑﺮای ﺷﺎم ،دﺳت ﯾک آدم را ﮐﺑﺎب ﮐﺮدهاﯾم و
ﻣﯽﺧورﯾم و ﺧﯾﻠﯽ ﭼﯾﺰھﺎی ﻋﺟﯾب دﯾﮔﺮ… ﻣن اﻣﯾدوارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻣﻪی آﺛﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺗواﻧﯾم اﯾن ﺗﺻورات را ﻋوض ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ ﻗوم ﻣﺗﻣدﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷوﯾم.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﺑﺎدﻟﻪی ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﻧدارﯾم و اﮔﺮ ھم ﻣﺑﺎدﻟﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم ،ﻣﺎرک ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﻣﯽﺧورﯾم .اﮔﺮ ﺟﺎﯾﺰهﯾﯽ ﺑﺑﺮﯾم ﺑﻌﺿﯽھﺎ ﺑﺮاﯾﻣﺎن »ھﺎﯾل ھوﺷﻧگ« ﻣﯽﻧوﯾﺳﻧد و ﻓﮐﺮ
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻣﺎ ﺟﺎﺳوس آﻟﻣﺎنھﺎ ھﺳﺗﯾم .ﺗﺻورﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﻪ ھﻣﯾﺷﻪ ﯾک ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮔوﯾد ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮت ،و اﮔﺮ ﺗﻌﺮﯾف ﮐﻧد ،ﺣﺗﻣًﺎ ﻣﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﮐﺮدهاﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮐﯾﻪ
ﺑﺮ ادﺑﯾﺎت ﺗواﻧﻣﻧدﻣﺎن ﻣﯽﺗواﻧﯾم در ﺳطﺢ دﻧﯾﺎ ﯾک ﺻدای ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﯾم .ﺑﺎور ﮐﻧﯾد در اﯾن دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣورد ﺗﮫﻣت واﻗﻊ ﺷدهاﯾم ،ادﺑﯾﺎت ﺗﺮک و ادﺑﯾﺎت ﻋﺮب ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ را
ﮔﺮﻓﺗﻪ ،ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﺣﻣﺎﯾت دوﻟﺗﺷﺎن ھم ﺑوده… ﻧﻣﯽﺷود ھداﯾت را در ﮐﺷور ﺧودش ﺳﺎﻧﺳور ﮐﻧﯽ و ﺑﻌد ﺑﮔوﯾﯽ او ﻣﺎل ﻣﺎﺳت ،ﻧﻣﯽﺷود دم از آلاﺣﻣد ﺑﺰﻧﯽ و ﺑﺰرگ
ﻋﻠوی را ﻓﺮاﻣوش ﮐﻧﯽ.

