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ﻧﮕﺎه
درباره کتاب »زندگی در مرگ«

زادهشدن مرگ
غزال شــیخزاده :انزجــار ،دلهره ،غم ،ترس ،شــفقت و ...بــا تأکید بر
»انســانیت« ،تمام آن چیزی اســت که با خواندن کتــاب »زندگی در
مرگ« تجربه میکنیم .تجربهای که به واســطه دیدگاهی متفاوت در
مواجهه با مســئله ناگزیر مرگ ارائه ميشود و با این نگاه ،زندگی قابل
تأملتر میشــود .در اینجا مرگ را دیگرگونــه مییابیم ،نه به معناي
پایان زندگی در مفهوم عامش بلکه در شــکل همراهی همیشگي با
آن .از ابتدای زادهشــدن ،مرگ با ما زاده میشود و در زندگی جریان و
تداوم دارد .نویســنده کتاب ،سو بَِلک ،در تشــریح و توضیح اجساد به
روند زوال بدن و چگونگی ترتیب تجزیه اجزا و اعضای آن میپردازد.
زوال بدن انســان زنده نیز بههمین ترتیب بیان میشــود .تغییر شکل
فیزیکی و درونی بافتها و ســلولها و اســتخوانها در بدن بههنگام
مرگ و زندگی وجود دارد .زوالشــناختی که نویسنده به آن میپردازد
)بیمــاریاي که پدرش به آن مبتال بوده( نیز یکی دیگر از نشــانههای
زوال زندگان است.
مرگ براي انســان همواره مملو از پرســش و آکنده از ابهام بوده
است .فیلســوفان و نویسندگان و هنرمندان و ...قرنها مرگ را بررسی
کرده و در آثارشان بازتاب دادهاند .در این کتاب اما بر آنچه علم اثبات
کرده تأکید شــده است .تمامی مفاهیمی که سو بلك به آنها پرداخته
پایهاي علمي دارند اما نباید فریب این ویژگي را خورد چراکه این یک
کتاب علمی خستهکننده نیست؛ این هشداریست که از ابتدا باید داد.
»زندگی در مرگ« روایتیست از موازات این دو پدیده )زندگی و مرگ(،
روایتی است از تجربههای بیشمار نویسنده در رویارویی نزدیک با آنها
در شرایط گوناگون.
آغاز کتاب عالیق و انتخاب راه آینده نویســنده را در نوجوانی شرح
داده اســت .در اینجا فکر میکنیم با دختری با خوی وحشي و قاتلی
بالفطره طرف هســتیم؛ نوجوانی که کار در قصابی را بزرگترین لذت
قلمداد میکند و عاشق بوی خون و تکههای گوشت و گرمای جگر گاو
است .و ناگهان در جوانی کالبد انسانی را پیش چشمانتان میشکافد
و با نهایت دقت و ظرافت به تشــریح آن میپردازد .از اینجا به بعد با
یک انسانشناس قانونی طرف هســتیم .در ادامه او بدن را از منظري
علمي توصیف میکند و اطالعات جالبی درباره کشف هویت براساس
منطقه جغرافیایی و ویژگیهای مادرزادی میدهد؛ شگفتانگیز است
کــه بدانی مادرت هنگام بارداری کدام گوشــه این جهان بوده و حتی
چه چیزی خورده اســت! دو فصل دیگر تجربه شــخصی نویسنده از
مواجهه با مرگ نزدیکانش اســت؛ مواجههای سرشــار از احســاس،
تعلق و عشــق .بــا روایتي گــرم و بیتکلف که ميتواند احساســات
خواننــده را برانگیزد .پیش از این نقطه عطف ،به شــخصیت بینظیر
ســو بلك پی بردهایم و از قضاوت زودهنگام خود پشیمان ميشویم.
در ایــن خودنگاری ،او بهخوبی از پــس آمیختگی تجربههای کاری و
مسائل خانوادگی برآمده است .روابط خانوادگیاش را به روایتهای
کاری پیونــد میزند و از حرفهاش در امــور خانوادگی و فامیلی بهره
میگیرد .هرچند خودش آشــکارا این دو زندگی را از هم تفکیک و مرز
پررنگ آنها را آگاهانه مشخص کرده است.
قتل و جنایت مضامین دیگری است که کتاب به آنها پرداخته است.

زندگی در مرگ
ﺳﻮ ﺑِ ﻠ َﮏ
ﺗﺮﺟﻤﻪ راﺿﯿﻪ ﺧﺸﻨﻮد
ﻧﺸﺮ ﻣﺸﮑﻰ
نویسنده از پروندههای جنایی ،نمونههایی را انتخاب و روایت میکند.
شــرارت و روان بیمار انسانها عریان میشود و درمییابیم نویسندگان
داســتانهای جنایی ،جنایی–روانشناســی و ...نیاز به تخیل چندانی
ندارند! سپس در تجربههای جهانی خود ما را همراه و شریک میکند؛
جنگ کوزوو ) (۱۹۹۹بهعنوان پدیدهای بشری و سونامی تایلند )(۲۰۰۴
بهعنوان یک پدیده طبیعی .اکنون عمق فاجعه را تشریح میکند و ما
بیش از هر زمان دیگری احساس عجز و درد میکنیم .دیدن تصاویری
که هر روز مرگ را در صدر خبرهای شبکههای تلویزیونی مختلف قرار
داده نمیتواند برای درک عمق فاجعه کافی باشــد .ســو بلك تصویر
قساوت در کشتارجمعی مردم از فجایع جنگ کوزوو را بهخوبی روایت
میکند ،اما همانطور که خودش میگوید ،این سنگدلی و وحشیگری
در کشــتار آگاهانه و بیرحمانه بیگناهان توصیفناپذیر است .کشف
گورهــای جمعــی در نتیجه جنایــت توجیهناپذیر جنــگ و بدنهای
سوخته یا مثلهشده مردان ،زنان و کودکان انزجاری بیحد از ویرانگری
جنگ در وجود ما بر جا میگذارند.
طنز یکی از ویژگیهای این کتاب اســت .سو بلک در بزنگاه ،بجا و
باظرافت از طنز بهره میگیرد ،هنگامیکه تلخی و درد بر جان نشسته،
گاه حتــی با یک جمله اندکی از زنگار بســته را میزداید .طنز او تأثیر
عمیق روایــت و موضوع اصلی کتاب را کمرنــگ نميکند .او معتقد
اســت تقابل اندوه مرگ و لطافت طنز ،کاهش تنش را در پی دارد اما
گاه جایی برای حتی یک واژه طنازانه نیست ،برخی موضوعها از فرط
سنگینی عذابشان ناگزیر به پذیرشاند.
ســو بَلک در کتاب »زندگی در مرگ« بیپروا ،روراست و در نهایت
تعهد آنچه را که ســالها تجربه و درک کــرده روایت میکند .تمامی
فعالیتها و خدمات علمیای را که در راســتای کمک به انســانها و
کاهش درد و رنج بازماندگان کرده بیهیچ خودنمایی نوشــته اســت
و فقــط میخواهــد دســتاوردها و دیدگاهش را برای آینــدگان باقی
بگذارد ،حتی اعضای بدنش و در نهایت جسدش را به گروه آناتومی و
کالبدشکافی دانشگاه اهدا کند و اسکلت استخوانهایش نیز تا قرنها
آموزگار باشــند .او در مواجهه با سیاست و سیاستمداران ،رسانهها و
خبرنــگاران منفعتطلب ،جنگافــروزان و قدرتطلبان ،قاطع و آگاه
است .برای تغییر برخی سیاستگذاریها و قانونها تالش کرده است.
سو بلك هیچچیز را بر حفظ حرمت جسد ارجح نمیداند و احترام به
مردگان را در هر شــرایطی در هر گوشهای از جهان ارج مینهد .آنچه
در سراســر کتاب او به تأکید جریان دارد »انســانیت« است .گاه تلخی
رویدادها و وقایعی که بازگو میکند ،بســیار منزجرکننده و دردناکاند.
آنــگاه درمییابیم که چگونــه در این هنگامهای که به ســر میبریم،
با تمامی پیشــرفتها در علوم گوناگون و داعیه تمدن ،شــاهد چنین
توحشی هســتیم .اینکه چرخه قدرت و دســتیازی به سرزمینهای
دیگر و از ســویی یاری رســاندن به همان ســرزمینها چگونه بر یک
محور میگردد.
ســو بَلک چهره رویدادها را با جزئیات بیشتری به ما نشان میدهد
و تقابلها را بهخوبی آشــکار میکند» :واکنش ما باید نشــان دهد که
انسانیت از بدترین شرارتهای گونه بشر و طبیعت فراتر میرود«.

شارلبودلر:شعرهاینخستین
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دهخدا ،بنیانگذار طنز مدرن ایران

ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﯿﻞ و ﺑﻰﻣﯿﻠﻰ
شــرق :در تاریــخ ادبیات قــرن نوزدهم اگــر بخواهیــم از چند
شخصیت درخشان و تأثیرگذار نام ببریم شارل بودلر بیشک یکی
از آنهاست .مارشال برمن در کتاب »تجربه مدرنیته« بخشی را به
بودلر و شعری از او اختصاص میدهد .والتر بنیامین نیز در بحث
در باب فالنور و پرسهزن شهری مفصل به بودلر و شعر او پرداخته
اســت .انتخابهای بنیامین و برمن بیدلیل نبوده اســت .بودلر
شاعری است که زندگی شــهری جزئی از تجربه شاعرانه اوست.
او شهر را به بخشی از تجربه درونی و انسانی خود بدل میکند و
آن را به صورتی شــاعرانه و با عناصر شعری در شعر خود بازتاب
میدهد .در شــعر او پیوند امور عینــی و مادی و ملموس زندگی
شهری را با عمیقترین حسهای انسانی میتوان دید .او در شعر
خود ترکیبی غریب از این پیوند به دست میدهد .شعرهای بودلر
را تاکنون مترجمان مختلفی به فارســی ترجمــه کردهاند .اخیرا
نیز بخشی از مهمترین کار شــعری او» ،گلهای شر« ،در کتابی با
عنوان »شارل بودلر :شعرهای نخستین و مجموعهی ژان دووال«
با ترجمه رضا رضایی در نشــر فنجان منتشر شده است .چنانکه
در بخشــی از مقدمه رضا رضایی بر ایــن کتاب آمده ترجمه او بر
اســاس مأخذی است که در آن شعرهای »گلهای شر« به هفت
دســته تقسیم شده اســت و ترجمه حاضر دو بخش نخست این
تقسیمبندی را شــامل میشود .همراه با متن فارسی شعرها متن
فرانسه آنها نیز آمده است.
رضایــی در مقدمه کتاب ابتدا به زندگی و آثار بودلر و اهمیت و
ویژگیهای شعر او پرداخته و بعد درباره ترجمه شعرها و شیوهای
کــه در ترجمه برگزیده توضیحاتی داده اســت .در بخشــی از این
مقدمه درباره اهمیت »گلهای شــر« ،نوع تأثیری که شعر بودلر بر
خواننده میگذارد و ویژگی شعر او آمده است» :گلهای شر نهتنها
مهمترین کار بودلر اســت ،بلکه شــاید تأثیرگذارترین مجموعهی
اشــعار در زبان فرانســه باشد .اگر برای آشناشــدن با شعر فرانسه
قرار باشــد فقط یک شــاعر را معرفی کنیم ،قاعدتا آن یک شــاعر
همین بودلر اســت .هیچ نوع کالف غامضی از جنس قراردادهای
کالسیک یا ابهامهای سمبولیستی معنای بالفصل شعرهایش را از
خوانندهی مدرن یا غیرفرانســوی پنهان نمیدارد .با این حال ،شعر
بودلر شعری اســت که با هر بار بازخوانی مایههای غنی و تازهای
را بــه ذهــن متبادر میکنــد و تأثیری نو بر احســاس و دریافت ما
میگذارد .گفتهاند که شعر بودلر شبیه محوری است که شعر قرن
نوزدهم اروپا بر پاشنهی آن چرخیده است تا به آینده نظر کند ،اما با
مایههای کامال فردیاش به تمهایی غنا بخشیده است که در سنتی
صدهاساله جنبهی آشنا داشتهاند«.
در این مقدمه به »کشاکش میل و بیمیلی« به عنوان »هستهی
اصلی در شعر بودلر« اشاره شده و دراینباره آمده است» :هستهی
اصلی در شعر بودلر کشــاکش میل و بیمیلی است .طبع خود او
نیز اینگونه اســت .او خود را آدم بیقراری میبیند با حســیات تند
و تیز که مدام به رخوت و تعلل میافتد .برایش مهمترین مســئله
این است که از لحظههای لذت یا ترس چهگونه شعر بسازد .لَختی
در دنیای درون و گذشــت زمان در دنیای بیرون این خطر را دارد که
او نتواند چیزی خلق کند .در ســیاههی شرارتها و رذیلتها مالل
بدترین است و اراده و تالش سبب رهایی میشود«.
در بخشــی دیگر از مقدمــه کتاب درباره تفاوت نگاه شــاعران
رمانتیــک بــه رویارویی انســان و سرنوشــت و همچنیــن تفاوت
مواجهه آنها با مقوالتی چون شــر و ناکامی با نگاهی که بودلر در
شعرهایش به این مقوالت دارد ،آمده است» :رمانتیکها هنگامی
که آدمی را در برابر سرنوشت میگذاشتند همدلی بیخدشهای با
قهرمان نشــان میدادند ،اما بودلر پیکان نقــد را از نیروی خارجی
به ســوی عیب و نقص درونی برمیگرداند .رمانتیکها شــر بیرون
خود را تقبیح میکردند یا ناکامیها را واال و باعظمت مینمایاندند،
اما بودلر خــودش و مخاطب خودش را متوجه بغرنجی و ُخردی
گناهــان ناگفتنی نیــز میکرد –یعنــی آنچه در ناخشــنودیها و
حسرتهای آدمی نهفته است«.
بخشــی از مقدمه کتاب ،چنانکه گفته شــد ،به توضیح شیوه
ترجمه شــعرها اختصــاص دارد .رضایی درباره شــیوهای که در
ترجمــه شــعرهای بودلر اتخاذ کرده ،پس از اشــاره به دو شــیوه
رایج در ترجمه شــعر ،یکی بازسرایی شعر توسط مترجم و دیگری
رساندن هرچه بهتر مفاهیم و معانی مورد نظر شاعر در زبان مقصد
مینویسد» :من در ترجمهی شعرهای بودلر راه بینابین را برگزیدهام.
یعنی نه خواستهام شعر را در زبان فارسی بازسازی یا بازآفرینی کنم
و نه خواستهام ترجمهام به شرح شعر تبدیل شود .کار من این بوده
که اوال شعر را به نثر برگردانم )طوری که خواننده مابازای تصاویر و
تعابیر شاعر را در فارسی بتواند ببیند( و ثانیا این نثر را شاعرانه کنم
)طوری که خواننده احساس کند با ترجمهی شعر روبهروست ،نه
با ترجمهی نثر( .در واقع ،پراگماتیست بودهام .اما در شاعرانهکردن
نثر ترجمه دقت کردهام که به زبان و بیان شــاعران فارسی )قدیم
و جدید( نزدیک نشــوم تا خواننده احساس نکند چیزی شبیه شعر
فارســی را میخواند .از اینرو ،از تعابیر شــاعرانهای که ممکن بود
رنگ و بوی آشــنای شــعر معاصر یا قدیم فارســی را داشته باشد
اجتناب کردهام .یعنی عمد داشــتهام که ترجمهام به شعر فارسی
تبدیل نشود اما نثر ترجمهام حالت شاعرانه داشته باشد .با این حال،
شاعری چون بودلر تکیهکالمها و تعبیرها و واژههای کلیدی خاص
خودش را دارد که من کوشیدهام اینها را به خوانندهی فارسیزبان
انتقال دهم« .آنچه میخوانید شــعری است با عنوان »برای تاسو
زندان اوژن دو ال کروا« از این مجموعه» :شــاعر در ســیاهچال،
در ِ
ژولیده و رنجور /،دستنوشــتهای را زیر پاهای لرزانش میفشارد/،
و با نگاهی شــعلهور از هراس /پلههای سرگیجه را میشمارد /که
جانش بر آن ویران میشود /.خندههای مستانه زندان را میآکند /و
فکرش را به غرابت و پوچی میخواند /.تردید احاطهاش میکند/،
و ترسی مضحک ،نفرتانگیر و چندچهره ،گرداگردش میپلکد /.این
نابغهی محبوس در دخمهی ناپاک /،این شــکلکها ،این فریادها/،
این اشــباح که زنبوروار کنار گوشش میچرخند /،این رؤیازده که از
خوف مــکان از خواب میپرد /،آری ،اینهایند نشــانههای تو /،ای
روح غرقه در رؤیاهــای تیره و تار /،که واقعیت میان چهاردیوارش
خفهات میکند!«.
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راحتي بیافریند که گستردهترین و نافذترین شکل نفوذ
در ذهن مردم را داشته است .مقاالت طنزاندیشانٔه او
که جديتریــن وقایع سیاســي و اجتماعي عصر او را
بازتاب ميداد به برکت همین زبان مردمي ،به محض
ﺟﻮاد ﻣﺠﺎﺑﯽ
انتشار در »صوراســرافیل« به قلب توده راه ميیافت.
باســوادان ميخواندنــد و آن را بــراي کمســوادان
بازميخواندنــد و آن افکار جســورانٔه آگاهیبخش،
مقاالت طنزآمیز علياکبر دهخدا شأن ویژهاي دارد
چون با زبــان مردم و درک عامه همخواني داشــت،
که آن را از نوشــتههاي شوخیانٔه صد سال اخیر ممتاز
بيواســطه در دل مردم مينشست و چنان در خاطر
ميکند .این مقاالت ،خاصــه »چرند و پرند« ،مفصلي
خاص و عام حک ميشــد که انگار مــردم آن قضایا
تاریخــي بین طنز ادبي ایران و طنز مطبوعاتي اســت
را خود دریافتهانــد .نویســندٔه آگاه جهاندیده ،که از
که از ویژگيهاي هر دو بخش ســهمي بهســزا یافته
دانش غرب و فرهنگ مــردم خویش الهام یافته بود،
اســت .پیــش از ظهور مطبوعــات در ایــران ،بدیهي
آگاهيها و روایتهاي پنهان و آشــکار عصرش را ،در
اســت آثار طنزآمیز در متن کتابها و بیشتر در فرهنگ
چرخشي ســریع و اســتادانه از یک تحلیل اجتماعي
شــفاهي مردم حفظ ميشــده اســت .آن شوخيها
ژرف ،بــه فضایي از بیــان عامیانــه و عمومي منتقل
که در کتابها ضبط اســت بیشــتر رنگ و بوي ادبي
ميکرد که به آســاني و گســتردگي ،بخشي از فرهنگ
دارد اگرچه منشــأ مردمي آنها محل تردید نیســت.
شــفاهي ایرانیــان ميشــد .جنبــش تجددخواهي و
شــوخيها و مطایباتي که دهان بــه دهان در جامعه
بازپیرایي جامعه ،نیازي حیاتي بدین ســازوکار طبیعي
جریان داشته ،نشانگر واکنش هیجاني و عاطفي افراد
داشــت .عموما ،نگارش طبیعي دهخدا به مقتضاي
جامعه در شــرایط پُرفراز و فرود جامعٔه ایراني است
نثر و نظم رایج آن ایام اندکي فاضالنه و دشــوارفهم
که ناشي از نقد شوخچشــمانٔه روابط افراد با یکدیگر
بــود ،که تا پایــان در مقاالت جــدياش ادامه یافت.
و عکسالعمل آنها در قبال حاکمیت زمان و اوضاع
بــراي نمونه بــه چند مورد اشــاره ميشــود .دربارٔه
زمانه بوده است .با رواج روزنامهنگاري حول و حوش
فراهمآوردن لغتنامه مينویســد» :مرا هیچ از نام و
مشروطیت ،نویســندگان و شــعراي معروف عصر از
نان به تحمل این تعب طویل جز مظلومیت مشــرق
این رســانٔه عمومي ،به قصد بازشناسي هویت فردي
در مقابل ظالمین و ستمکاران مغربي وا نداشت .چه
و ملي ،روشــنگري و ترویج تجدد به قصد عبور دادن
براي نــان همٔه طرق به روي من باز بــود و با ابدیت
مردم از حالت رعیت/شــاه به مرحلــٔه ملت /دولت
زمان ،نام را نیز چــون جاودانه نميدیدم ،پاي بند آن
اســتفاده کردند .طبعا بخشــي از انــرژي ادبي که در
نبودم و ميدیدم که مشرق باید به هر نحو شده است
کتابهاي خطي مختص خواص و از چشــم همگان
با اسلحٔه تمدن جدید ،مسلح گردد ،نه اینکه تمدن را
مستور بود ،در جراید مردمگرا در سطحي وسیع ظاهر
خوب ميشــمریم ،چه تمدني که دنیا را هزاران سال
شد و در اختیار گروه باسوادان جامعه قرار گرفت.
اداره کرد مادي نبود«.
دهخدا بنیانگذار طنز مطبوعاتي اصیل ایران است؛
یــا در شــعر طنزآمیزش »انشــاءاﷲ گربه اســت«
هرچند پیش از او نویسندگاني چند ،در زمینٔه فکاهیئت
بــه لغــات دشــواري برميخوریم چــون »خفي« و
مطبوعات طبعآزمایي کرده بودند اما دهخداي جوان
»کسکســه« و »سقســین« .حتــي در نامــهاي که به
با اشراف بر ادب قدیم ایران و آشنایی با فرهنگ مردم،
دوســتي مينویســد عباراتي چنین دارد ...» :از همه
و درک فرهنگ غرب ،بــا خوي آزاديخواه مردمگراي
بدتر و مؤثرتر مأیوسشــدن از چهار نفر رفیق که براي
جامعهنگــرش ،توانســت بــه عنوان یک روشــنفکر
اتکاء و اتکال اخالقي آخرین ملجأ و باالترین مایههاي
فرهنگي/سیاسي در نشریٔه »صوراسرافیل« با مقاالت
اســترضاء قلب ناکام و رمیده بودنــد «.اما در »چرند
جدي روشــنگرش ،بنیادي درست براي نقد اجتماعي
و پرند«هایــش غالبا نثر ســاده و راحتي به کار ميبرد
مســائل جاري ایران پــي افکند تا پیــام مؤثري براي
کــه به مکالمٔه روزانه مردم با یکدیگر شــباهت دارد.
پیرامونیان و سرمشــق خوبي براي آیندگان باشــد .در
بخوانیم» :واﷲ اینها نیســت .اینها پولتیک است که
ســرمقالهها ،با نقد جدي اوضاع زمانه و راهحلهاي
دولت ميزند اینها نقشه است .اسرار دولتي است...
رهایيبخش سیاسي/فرهنگي؛ پیشنهادي شماتتبار
دولــت ميخواهد این قشــون را همچو یواشــکي به
به دولتمردان و سررشــتهداران ملــک ارائه ميکرد،
طوري که کسي نفهمد ...به اسم خراب کردن مجلس
همزمــان ،در نوشــتههاي طنزاندیشــانهاش همــان
و گرفتن سیدجمال و ملک هرچه مشروطهطلب یعني
مســائل را یک بار دیگر از زاویــٔه طنز و طیبت با زباني
مفسد هســت جمع کند ...آن وقت اینها را دو دسته
کامال متفاوت در حد فهم عموم مردم مطرح ميکرد.
کند ،یک دســته را به اســم مطیعکردن ایل قشقایي و
آنچه به قلــم دخو خطاب به مردم عادي نوســواد
بختیاري بفرســتد به طرف جنوب و یک دسته را هم
مطرح ميشــد تا اعماق جامعٔه شهري ،گاه روستایي
به اســم تســخیر کردن آذربایجان بفرســتد به طرف
نفــوذ ميکرد و بــا مردم به زبان خود آنها ،مســائل
شمال ...آن وقت یک شب توي تاریکي آن دستٔه اولي
حاد جامعهشــان را در میان مينهــاد و با صمیمیتي
را در خلیج فارس یواشــکي بریزد توي ده -بیســت تا
مشــفقانه ،بــه آرامــي ذهنهــاي خوابآلــوده را
کرجــي و روانه کند به طــرف انگلیس ،و از این طرف
بیدار ميکرد.
یک دســته را همینطور آهســته و بيصدا از سرحد
مطبوعات در اوایل مشــروطیت از سویي بلندگوي
جلفا از بیراهه بفرســتد به طرف روسیه .آن وقت یک
منورالفکرهــا بود براي برانگیختن تودهها به ســمت
روز صبــح ادوارد هفتم در لندن و نیــکالي دویم در
اســتقرار حکومت مبتني بر قانــون و عدالت و آزادي
پطرزبورغ یکدفعه چشمهاشــان را وا کنند ببینند که
و از طرفــي ،تنهــا پناهگاهــي بود که مــردم عادي
هر کدامشان افتادهاند گیر بیست تا غالم قرهچهداغي.
ميتوانســتند مشــکالت و دردهاي فردي و اجتماعي
واﷲ خدا تیغش را برا کند .خدا دشــمنش را فنا کند.
خود را بازگو کنند و چارهجوي درمان باشند ،این رابطٔه
این هم نقشٔه شاپشال است که کشیده .اگرنه عقل ما
دوســویه و مهم ،روزنامه را به صــورت یک ضرورت
ایرانيها که به این کارها نميرسد«.
اجتماعــي روزانــه درآورده بــود که گمــان ميرفت
وقتــي ميخواهد به شــعر با مــردم صحبت کند
پیامرســاني صادقانه و آگاهیبخش آن موجب رشد
همیــن روش )اســتفاده از فرهنگ مــردم( را به کار
و اعتالي ملي شــود .دهخدا هوشمندانه و به موقع،
ميبرد چــون عقیــده دارد »عمیقترین افــکار عامه
ایــن ابزار نافذ تأثیرگذار را براي ایجــاد ارتباط با افکار
همواره در ایران حکمفرما بوده و خواهد بود:
عمومي تشــنٔه آگاهي و نیازمند تحــول برگزیده بود.
»خاک به ســرم بچه به هوش آمــده /بخواب ننه یک
نوشتههایش که سرشار از ضربالمثلها و حرفهاي
سر دوگوش آمده
جاري مردم بود در ترکیبي استادانه و تأثیرگذار مسائل
گریــه نکن لولو ميآد ميخوره /گرگه ميآد بزبزي رو
عصــر و مصائــب مردم ایــران را در قبــال حکومت
ميبره
استبدادي و استعمار غربي مطرح ميکرد ،در این طنز
 از گشــنگي ننه دارم جون ميدم - /گریه نکن فردارسانهاي ،بیشتر از آنکه جنبٔه فرهنگي و ادبي اثر مورد
بهت نون ميدم!«
تأکید باشد پیامرساني اجتماعي به
یا
ویــژه در بعد سیاســياش؛ جهت
دهخدا با هزاران لغت فخیم ادبي
»مردود خدا راندٔه هربنده آکبالي!/
انگیــزش و تحــرک افکارعمومي
که در حافظه و قلمرس خود داشت
از دلقک معروف نماینده آکبالي!
موردنظــر ایــن فعــال سیاســي
و مهمترین متون کهن فارسي را به
با شــوخي و بــا مســخره و خنده
بــود .دهخدا به عنوان روشــنفکر
دقت کاویده بود ،طبعا باید یکي از
آکبالي! /نز مرده گذشــتي و نه از
فرهمند فرهنگي و مبارز سیاســي
دشوارنویسان عصر خودش باشد؛
زنده آکبالي!
آزاديخــواه آن دوران ملتهــب
اما معجزٔه دهخدا این است که
هســتي تو چه یکپهلو و یکدنده
پرآشــوب ،با نوشــتن هــر مقاله
بهرغم دانش ادبي کهنش ،یکي
از سادهنویسترین نویسندگان
آکبالي !
خطر ميکرد و خود را در معرض
سدٔه اخیر شد و اشراف خاطر او به
نه بیم زکف بیــن و نه جنگیر و نه
گزنــد دولتیــان و عوامل مســتبد
زندگي و زبان مردم او را توانا کرد
رمال /نه خــوف ز درویش و نه از
و خونخــوار آنان قــرار ميداد و
تا با نثر شیرین پُر از مثل و تمثیل و
جذبه ،نه از حال
دشــمني سنتپرســتان واپسگرا
روایتهاي مردمي ،زبان همهفهم و
نــه تــرس ز تکفیر و نه از پیشــتو
را علیه خــود برميانگیخت ،هم
بیان راحتي بیافریند
شاپشال /مشکل ببري گور سر زنده
خشم آنان را برميانگیخت که به
آکبالي!
سالوس و ریا ،تثبیت وضع موجود
هستي تو چه یکپهلو و یکدنده آکبالي!«
را براي ادامٔه ســتمگري و غارت و چپاول و ریاست بر
هرچند زبان و بیان اکثر مقاالت ســاده و عوامفهم
نادانان و ناداران جامعٔه بيپناه ،الزم ميدیدند و هردم
است اما بهقول ابوالقاســم پاینده )»تماشا«(۱۳۵۵ ،
در کورٔه خفقان ميدمیدند.
»ســبک مقاالت چرند و پرند یکسان نیست و به تعبیر
معجزٔه زباني دهخدا
دیگر از وحدت اســلوب عاري اســت .همراه کلمات
دهخدا با هــزاران لغت فخیم ادبي که در حافظه
عامیانــه و تعبیرات کوچه چون جاهل ماهل و انشــر
و قلمرس خود داشت و مهمترین متون کهن فارسي
منشر و شــل و شــالته و دکتر موکتر و کرت و مرت و
را به دقت کاویده بود ،طبعا باید یکي از دشوارنویسان
عقل و مقل و بگو واگو و دره گودالها و ژولیده گوریده
عصر خودش باشــد؛ اما معجزٔه دهخدا این است که
و لفــت و لیس و تاتوله بهجاي تاتوره و زهله بهجاي
بهرغم دانش ادبي کهنش ،یکي از ســادهنویسترین
زهره و پتل پورت و پشکل ماچهاالغ یا فقرالدم علمي
نویسندگان سدٔه اخیر شد و اشراف خاطر او به زندگي
که همســنگ قحطالرجال آبلیموســت .همسنگ این
و زبان مــردم او را توانا کرد با نثر شــیرین پُر از مثل و
کلمات قلمبه اســت چون بال بعوضه و قلم مرفوع
تمثیــل و روایتهاي مردمي ،زبــان همهفهم و بیان

و انسان ظلوم و جهول و فرق اجماع و ارسالالمثلین
و احادیــث و امثال عربي چــون الجنت تحت االقدام
االمهــات ،و عالم ما فيالســموات ،و الضرورات تبیح
المحظورات آمده است«.
در این نوشــته ،به کار ســترگ لغتنامه در حفظ
و گســترش زبان فارســي که تالي خدمت فردوســي
در »شاهنامه« اســت ،به گنجینٔه »امثال و حکم« که
گشــایندٔه راه بررســي فرهنگ مــردم و کلید فرهنگ
شفاهي ملت ایران است و راهنماي پژوهندگاني چون
هدایت و جمالزاده و شاملو و امیني و انجوي و نجفي
و دیگران شده نميپردازم ،اما الزم است که مختصري
در باب دورٔه درخشان روزنامهنگاري دهخداي جوان
سخن به میان آید.
روزنامهنگاري دهخدا
علياکبر دهخدا ،فرزند خانبابا حدود  ۱۲۹۷قمري
برابر  ۱۲۵۷هجري شمســي در تهران )محلٔه سنگلج(
به دنیا آمد ،نُه ســاله بود که پدرش درگذشــت .زبان
عربــي و علوم دینــي و معارف اســالمي را در محضر
شیخ غالمحســین بروجردي آموخت و از محضر حاج
شــیخ هادي نجمآبادي بهرٔه فراوان برد .پس از افتتاح
مدرسه سیاســي در تهران در آن درس خواند و مدرک
گرفت .در وزارت امور خارجه اســتخدام شد .سپس با
معاونالدوله روانٔه اروپا شــد .دو سال در اروپا و بیشتر
در وین گذراند .معلومات خود را در زبان فرانسه کامل
کرد» .دانشهاي جدید آموخــت و بر ترقیات جهان و
راز پیشرفتهاي علمي و هنري و گشاد و بست زندگي
آزاد و بيپیرایه ،دیده به ژرفي گشــود و با اندوختههاي
فــراوان معنــوي بــه ایــران بازگشــت اما نــه چون
کوتهاندیشــان که ظواهر فریبندٔه مغربزمین و تمدن
غرب آسان دل از کفشان ميرباید و از خود و سرزمین
و نــژاد و دین و آیین خویش یکباره بیگانه ميشــوند«.
)دکتر سید محمد دبیرسیاقي» ،دیوان دهخدا«( مقارن
آغاز نهضت مشــروطیت به ایران بازگشت .در رمضان
 ۱۳۲۴بــا ســمت معاونت »امــور راجعه به شوســه
خراســان« و نیــز مترجمي موســیو دوبــروک بلژیکي
در طرح جادهســازي مشغول کار شــد» .پس از حدود
شــش ماه کار در اداره راه ،دهخدا با عنوان نویسنده و
سردبیر و مرحوم جهانگیرخان شیرازي با عنوان مدیر و
گردانندٔه امور و مرحوم میرزا قاســم خان صوراسرافیل
با عنوان صاحب سرمایه و مدیر به تأسیس روزنامهاي
به نام »صوراســرافیل« مبــادرت ميورزند که هدفش

تکمیل معني مشــروطیت و حمایت مجلس شــوراي
ملــي و معاونت روســتاییان و فقــرا و مظلومین بود
)دبیرسیاقي ،همانجا( شمارٔه اول این روزنامٔه هفتگي
روز پنجشــنبه هفدهم ربیعاالخر  ۱۳۲۵هجري قمري
)دهم خرداد ۱۲۸۶شمسي( در هشت صفحه در تهران
منتشر گردید .گفته شده هر شمارٔه آن در بیست و چهار
هزار نسخه منتشر ميشده و نخستین روزنامهاي بوده
که توسط اطفال در کوچه و خیابان به فروش ميرفته
است .دهخدا هنگام نوشتن مقاالت »چرند و پرند« ۲۸
ســال داشته است» .صوراســرافیل« جمعا  ۳۲شماره
منتشر شده و فاصلٔه بین اولین شماره تا آخرین شمارٔه
آن با همٔه تعطیلها و توقیفها فقط چهارده ماه بوده
است» .در فاصلٔه آغاز نشر صوراسرافیل تا تعطیلشدن
آن بر دهخدا حوادثي گذشته که اهم آنها فهرستوار
یکي تطمیع و تهدید از ســوي محمدعلي شــاه است
بــا فرســتادن پول و قزاق بــه نام حمایــت و به قصد
فرمانبــردار ســاختن او ،دیگــر تهدید شــدن به مرگ
اســت به اشــارت امیر اعظم حاکم گیــالن و اقدا ِم آقا
عزیز ،مــرا ِد وي به عاملیــت پهلــوان داود از لوطیان
تهران و سرســپردٔه آقا عزیز که شــرح آن را نگارنده در
مجلــٔه نگین شــمارٔه اســفند  ۱۳۵۸ه.ش تحریر کرده
اســت و دهخدا بــه زیرکي تمام از آن خطر خویشــتن
را رها ســاخته .و واقعٔه دیگر اســتنباط نارواي گروهي
متعصبان افراطي اســت از مندرجات صوراسرافیل که
اتحادیٔه طالب وقت را بــه اعتراض بر مقاالت دهخدا
واداشــته و برخي قشــریون را به دم از تکفیر نویسنده
زدن کشــانیده بود که موضوع در مجلس شوراي ملي
مطرح رســیدگي واقع ميشــود و در جلســات علني
وکالي موافــق و مخالــف در آن باره ســخن ميگویند
و ســرانجام پس از محاکمٔه دهخدا نســبت تکفیر به
نویســنده مقاله رد ميشــود و مجلــس نظر ميدهد
که روزنامه مدتــي در توقیف بماند ...آخرین شــماره،
تاریخ بیســتم جمادي االول  ۱۳۲۶ه.ق دارد سپس به
سبب بمباردمان مجلس و دستگیر و کشتهشدن میرزا
جهانگیر خان و اختفا و تحصن و تبعید دهخدا تعطیل
ميشــود .سپس آزادمرد به ســختي و ناداري افتاده و
در کشــور بیگانه با یاري عالمه محمد قزویني و کمک
مادي و معنوي معاضدالسلطنه پیرنیا سه شمارٔه دیگر
از روزنامــٔه صوراســرافیل را با همان قطع و شــکل و
روش در شــهر ایوردن ســوئیس و در پاریس به چاپ
رسانید .بيوجه نیست گفته شود دهخدا که سردبیري

روزنامــٔه روحالقــدس بــه مدیریت ســلطانالعلماء
خراســاني را نیز داشــته ظاهرا یک یا دو شماره از این
روزنامه را در اروپا با همان اسلوب و طرح و شکل چاپ
کرده است .دهخدا از اروپا به استانبول ميرود و آنجا
با مساعدت گروهي از ایرانیان روزنامهاي هفتگي به نام
سروش نشر ميکند و مقاالتي در بسیاري از شمارههاي
آن مينویسد ...روز یکشــنبه یازدهم محرم  ۱۳۲۸ه.ق
وارد تهران ميشــود .تا آغاز جنگ جهاني اول دهخدا
گذشته از ســمت نمایندگي مجلس به تحریر مقاالت
سیاســي و انتقادي ميپــردازد .در روزنامٔه مجلس به
مدیــري مرحوم طباطبائي ،روزنامٔه شــوري به مدیري
ح .عبدالوهابزاده و ایــران کنوني به مدیریت مرحوم
مدبرالممالــک ،در پیکار به مدیري کمالي و غیره .چند
مــاه پس از ورود دهخــدا به تهران روزنامــهاي با نام
ســروش تهران )ذيقعده  ۱۳۲۸ه.ق( منتشر ميشود
که در شــمارٔه هفتم ایــن روزنامه به مشــترکان خود
بشــارت ميدهد که نامٔه ســروش از آن شماره به بعد
داراي مقالــهاي باعنوان چرند و پرند برحســب اجازٔه
مرشــد خواهد بود ،بيهیچ تردیــدي ميتوان نظر داد
که مقاالت مذکور در شمارٔه هفتم و هشتم و سیزدهم
ســروش تهران آمده است ریختٔه قلم دهخدا نیست...
از شــمارٔه چهارم روزنامٔه ایران کنوني دهخدا مقاالتي
پُرمغــز و عمیق دارد با همان عنــوان چرند و پرند .در
فرع یتیم شــادکنک را افزوده و از
مقالٔه پنجــم عنوان ِ
شمارٔه هفتم یا هشتم به بعد تحت همان عنوان اصلي
چرند و پرند طرح سلســله مقاالتــي را با عنوان فرعي
مجمعاالمثال دخو ریخته اســت این مقاالت تا شمارٔه
دوازدهم ادامه یافته و بعدا در شــفق ســرخ بازچاپ
شــده اســت .در ایام جنــگ جهانــي اول و مهاجرت
آزاديخواهــان دهخدا در یکي از قراء بختیاري منزوي
ميگردد و آنجاســت که پایٔه تهیٔه مطالب کتاب امثال
حکــم دهخدا و نیــز لغتنامٔه دهخــدا را ميریزد
و
ِ
و بــا آن برنامٔه عظیــم وقتگیر ،دیگــر فرصتي براي
روزنامهنگاري باقي نميماند«) .دبیرسیاقي ،همانجا(
موضوعات و تأمالت در چرند و پرند
بررســي موضوعــات و تأمالتــي کــه در مقاالت
»چرند و پرند« مطرح اســت ،خود عنوان رســالهاي
جداگانه اســت ،چراکــه بعــد از آثار طنزاندیشــانٔه
عبیــد )که اوج طنزپردازي ادبي در تاریخ نثر فارســي
اســت( ،اثر دیگــري جز »چرند و پرنــد« که همتراز و
همســوي آنها بتواند در زمینٔه خندستاني و فضایي
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ﻏﺮﺑﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ادﺑﯿﺎت
تضاد و غلو و تزاحم و ریا ،دیدني است:
کردن ســتم و ریا و
از مضحکــه و فاجعــه با بيبنیاد ِ
»درســت پنجاهوپنــج روز و پنــج ســاعت و پنج
جهل ،افشــاي خیانت و جنایت سررشتهداران باعث
دقیقــه بود که مــن چرند و پرند ننوشــته بودم .ترک
بیداري مردم نســبت به وضعیت اسفبارشان گردد،
عــادت هم موجب مرض اســت .همانطــور که اگر
ســراغ ندارم .اما بنا به ضرورت ،مشــخصات چندي
یک صد و هشــتاد هزار اهل رشــت همیشه زیردست
از ایــن آفرینٔه اعجابانگیــز را که در مــرز طنز ادبي
چهارده-پانــزده نفر فراش و پیشــخدمت و آفتابه و
و طنــز مطبوعاتــياش هنــوز بيبدیل مانده اســت
گلدانگــذار حکومت نباشــند ،ناخوش ميشــوند...
یاد ميکنم.
همانطور که مهدعلیا مادر ناصرالدین شــاه شــبها
موضوع غالب »چرند و پرند«هــا ،روایت انتقادي
با لبــاس کلفتهاي انــدرون با قراولها و ســربازها
شوخیانٔه سیاســي/اجتماعي است که رابطٔه ناهنجار
صحبــت نميکرد ناخــوش ميشــد ...همانطور که
بین افراد فرودست جامعه و زبردستان ،وضع جامعٔه
مجللالســلطان رئیس عملٔه خلوت اگر روزي چهل
ایران نســبت به حکومت فاسد مستبد ،رابطٔه ایران با
پنجــاه زردٔه تخممرغ بــا کنیاک و کبــاب نميخورد،
دول بیگانه و دستنشــاندگان آنان را بازتاب ميدهد.
ناخوش ميشد«.
شرح مصائب دامنگیر مردم -که هنوز رعیت ماندهاند
در قطعٔه زیر شــر منتشــر در بشــر که بــا خباثت
و ملت آزاد نشدهاند -موضوع چند مقاله است در زمینٔه
اســتبداد کــور درآمیختــه ،جامعــهاي یاوهشــده از
ناداني ،ناداري کشــاورزان و پیشــهوران ،خشکسالي،
وضعیتي جفنگ را پیش چشــم ميآورد و پوچگرایي
بیماري ،قحطي ،بیکاري ،جهالت مردان ،اسارت زنان،
موقعیت وارونــه کار و بلعجب موجب زهرخندي بر
خرافهپرستي ،افیونزدگي ،بيپناهبودن و بیچارهماندن
دیگران ،در نهایت بر خود ميشود:
رعایا ،عاجز بودن در برابر ظالمان و ظالمبودن مقابل
»ميدانید که وقتي آدم حرصش دربیاید ،دیگر دنیا
عاجــزان ،که دولتمــردان و دوروبريهاشــان از وزیر،
پیش چشــمش تیره و تار ميشــود ،خاصه وقتي که
وکیل و ارباب و مباشــر ،در حفــظ و تثبیت این فضاي
از رجال مملکت باشــد .همانطــور که اولیاي دولت
غیرانساني فســاد و فشار ،هریک سهمي بهسزا دارند.
حرصشان درآمد و بدون محاکمه قاتل بصیر خلوت
موضــوع دیگر فجایع حکومتیان اســت از اســتبداد
را کشــتند ،همانطور که حبیباﷲ افشــار حرصش
صغیر و کبیر گرفته که سلسلهمراتبي از شاه مملکت
درآمد ،سیفاﷲ خان ،برادر اسداﷲ خان سرتیپ قزاق
تــا اربــاب ده و خان ایــالت دارد توســط تفنگچي و
خانــه را گلولهپیچ کرد .همانطور که نظامالســلطنه
ســیالخوري و ژاندارم و غیره ،ماجراي وطنفروشــي
حرصــش درآمــد و جعفرآقــاي شــکاک را تکهتکه
سررشــتهداران کشور ،بیگانهپرستي آنان ،قتل و غارت
کرد ،همانطور که آن دو نفر حرصشــان درآمد و دو
گردنکشان ،رشــوهخواري زمامداران و ادارات تابعه،
نفر ارمني را پشــت یخچال حســنآباد قطعه قطعه
مفتخوري و انگلبودن قشــرهاي اجتماعي معین،
کردند .همانطور که آدمهاي عمیدالســلطنه طالشي
تــا خرابي راههــا و ارتباطات ،نبود آمــوزش همگاني
حرصشــان درآمد و آنها را که در گرگانهرود طرفدار
و فقدان فرهنگ و بهداشــت ،احتکار و گرانفروشــي
مجلس بودند ،ســر بریدند .همانطور که پســر رحیم
تجار وابســته به مراکز قدرت ،و فســاد و تباهي دایرٔه
خــان چلبیانــو حرصش درآمــد و دویســت و پنجاه
اقتدار و قدرت خودکامگان .ســلطٔه بیگانگان توسط
و دو نفــر زن و بچــه و پیرمرد را در آذربایجان شــقه
مأموران سیاسيشــان با همــکاري ایادي خودفروش
کرد .همانطور که میرغضبها حرصشــان درآمد و
داخلي ،تســلط بر شــریانهاي اقتصادي و سیاســي
درختهاي فندق پــارک تبریز را با خون میرزا آقاخان
کشــور با قراردادهاي ننگین تحمیلــي و اعمال نفوذ
کرماني و شــیخ احمد روحــي و خبیرالملک ،آبیاري
سفارتخانهها و همدستي صاحبمنصبان ،جاسوسي
کردند .همانطور که یــک نفر حکیم حرصش درآمد
و خیانــت روســوفیلها و انگلوفیلهــا در آشــوب و
و وزیر دواب را در رشــت توي رختخوابش مســموم
ناامنيهاي هرروزي در هر جاي کشور .درنهایت نبود
کرد .همانطور که پلیس حرصش درآمد و مغز میرزا
قوانین و رســوم عرفي دایر بر حصول آزادي و عدالت
محمدعلي خان نوري را با ضرب ششپر از هم پاشید.
و مســاوات و رشــد و رفاه عمومي و فقدان شرایط و
همانطور که اقبالالسلطنه در باکو حرصش درآمد و
وضعیتي که یک ملت آزاد مستقل شایستٔه آن است.
خون صدها مسلمان را ریخت .همانطور که مهمان
شــاخصههاي اصلي طنز مردمنگــر جامعهگراي
خســرو در آذربایجان پشت آن درخت چنار حرصش
دهخــدا که راه نقد شــوخیانٔه اجتماعي را در محضر
درآمد و میزبان را که اول شجاع ایران بود پوست کند.
افــکار عمومي گشــود و بنیانــي محکم بــراي طنز
بله آدم وقتي که بزرگ و بزرگزاده باشد ،حرصش که
مطبوعاتــي اســتوار کرد ،متأســفانه توســط پیروان
دربیاید از این کارها ميکند«.
به درســتي دنبال نشــد و آن نقد سیاســي که رو به
ســاختن جامعهاي آزاد و آباد داشــت ،بــه تدریج در
دهخدا ،که به پنداِر ایرج پزشــکزاد اگر ميخواست
جرایــد فکاهي ،رقیــق و کماثر و مایٔه خوشــمزگي و
ميتوانســت یک نوولنویس مدرن باشــد ،در آثار خود
نکتهپرانــي شــد .البته محدود شــدن هرچه بیشــتر
چــون یــک ادیب طنزپــرداز بــه شــگردهاي فني این
فضاي مطبوعاتي و کمسوادي نویسندگان ذوقمند و
رســانه آگاه اســت و با آفریدن فضاهــاي نامنتظر پر از
احتیاط آزمندانٔه ارباب جراید در هرچه کوچکترشدن
تضاد و تناقــض ،خندهانگیزي ميکنــد ،گاه خود را به
گســترٔه هزل اجتماعي و ُکند شدن حربٔه سیاسي طنز
شــکل یک ســادهانگار عامــي تصویر ميکنــد که گویا
مطبوعاتي را نباید از نظر دور داشــت .بيرمقشــدن
ناخواسته و نادانسته به حقایق مخوف زندگي ظالمان
مضامیــن حــاد اجتماعي/سیاســي و محدودشــدن
و جنایتپیشــگان و ریاکاران عصرش آگاه شــده است
شــوخيها به دعواهاي خانوادگي و دســتانداختن
و آن را بيغرض و مرضي واگو ميکند .گاهي مســائل
خود و دیگران و مبدلشــدن نقد شــوخیانه اجتماع
اصلي را به حاشــیه ميبرد و مطالــب گولزننده را در
بــه هجویهپراکنيهاي بيفایده و بيضرر ،آن شــروع
متن ميگنجاند که بتواند از شــرارت خواص و جزمیت
درخشــان را به پایاني مهمل کشــاند .این روند نزولي
متعصبان مصون بماند .گاهي چون یک طنزپرداز مدرن
از »نسیم شمال« و »باباشمل« و »چلنگر« و »توفیق«
به اعداد و ارقام واهي گیر ميدهد ،هپروت خیالپردازان
و »حاجيبابــا« آغاز شــد و ادامه یافت تا برســد به
آن دوره را در خود و اطرافیان بازسازي ميکند ،راوي را
روزنامههای شــوخگن شــوخيآکند این اواخر که به
به فضاهاي توهمآمیز پرتاب ميکنــد ،تا بتواند فضاي
ظاهــر منتقد بودند و لطیفهپراکني و مزهاندازي آبکي
ظاهرا عادي مملکت را غیرعــادي بنمایاند و جانمایٔه
را طنز اجتماعي و هــزل تعلیمي جا زدند .بگذریم از
نهاني رژیم و نظام ســلطه را برمال کند .شــک نیســت
چند طنزپرداز نامدار چون توللي و پزشکزاد و جلي و
که اخالقاالشــراف عبید و پاره از تجارب طنزنویســان
آنها که نامي ممنوع و اثري بس مطبوع دارند که در
فرنگــي چون مولیر و ســروانتس ،راهنماي کار دهخدا
تنگناي مطبوعات به محاق رفتند ،کارهاي درخشــان
بوده و او از آثار هزاالن فارســي کمال اســتفاده را کرده
کردهانــد و زمانه آنها را جدا از آدمهاي بامزه  -فقط
است .اما به قول یحیي آرینپور با وجود روابط دوستانه
بامزه -بهجا ميآورد.
بیــن گرداننــدگان دو روزنامٔه »مالنصرالدیــن« قفقاز و
امــا چنــد نکتــه در باب ســاختار طنــز »چرند و
»صوراسرافیل« تهران قرابت نوشــتههاي دو نویسنده
پرنــد« .در قطعــٔه »واﷲ اینهــا
)دهخدا و جلیــل محمدقليزاده(
پولتیــک «...که در بــاال یاد کردیم،
تنها در اشــتراک موضوع نبود بلکه
دهخدا ،که به پنداِر ایرج پزشکزاد
چند شــگرد عمده بــه کار گرفته
در ســبک و شــیؤه هنري ،آفریدن
اگر ميخواست ميتوانست یک
شــده؛ از »اغراق« تــا »وارونگي«
تیپهــا و کاراکترهــا ،انتخــاب
نوولنویس مدرن باشد ،در آثار
و »نابهجایــي« و »الپوشــاني
عرصه و محیط مناســب ،آراســتن
خود چون یک ادیب طنزپرداز به
حقیقت« .محمدعلي شاه قزاقها
پیکرٔه داســتان ،پرورانــدن مطلب
شگردهاي فني این رسانه آگاه است
را براي کشتن آزاديخواهان جمع
و نتیجهگیــري نیــز هماهنگــي
و با آفریدن فضاهاي نامنتظر پر از
کــرده ،اما راوي مدعي اســت که
فوقالعــاده داشــتند) .از صبــا تا
تضاد و تناقض ،خندهانگیزي ميکند،
گاه خود را به شکل یک سادهانگار
آنهــا )وارونه( بــراي فتح لندن
نیما( دهخــداي جوان آزاديخواه،
عامي تصویر ميکند که گویا ناخواسته
و ســنپطرزبورغ ميرونــد و چند
با آرمانــي انقالبي و دگرگونســاز،
و نادانسته به حقایق مخوف زندگي
قرهچهداغي در این توطئٔه ملوکانه
وارد معرکٔه پرآشوب سیاست ایران
ظالمان و جنایتپیشگان و ریاکاران
)بــه اغــراق( موفق ميشــوند و
ميشود اما خالف سیاستپیشگان
عصرش آگاه شده است و آن را
شاپشال روسي علیه کشور خودش
آن دوره؛ سیاست اخالقزدایيشده
بيغرض و مرضي واگو ميکند
)نابهجــا( عمــل ميکنــد .راوي
را باور ندارد و تا پایان عمر به اخالق
ميکوشد حقیقت را الپوشاني کند
عرفــي حکیمان ایراني و شــرافت
امــا واقعیت خود از این ســاختار هجائي درز ميکند.
فرهنگي هنرمندانهشــان پایبند ميمانــد و همین تنزه
خواننــده فاجعــه را از زیرپــردهاي مضحکهپــوش
میهندوستانه ،و عوالم آرمانگرایانه؛ او را در مبارزهاش
دریافت ميکند .در قطعهاي که در زیر ميآید شــاعر
علیه حکومت اســتبدادي نیرو ميبخشد .وقتي ناگزیر
طنزنویس از عنصر بالغي »تکرار« یا ترجیعبند )عادت
نميتواند از طریق نوشــتار سیاسي/اجتماعي به تحول
ناخوششدن( در استحکام بافت قطعٔه طنزآمیز مدد
کشور کمک کند باقي عمر را اندیشمندانه وقف فرهنگ
گرفته و وقایع وحشتزاي کشــور را بهعمد با روایتي
ایران و تعالي زبان فارسي ميکند.
بيتفاوت و منطقي ســفیهانه» ،تجاهلالعارف« نقل
* بخشــي از این مقاله زیر عنوان »دهخدا :روشــنفکر
کرده .اطالعات او از قضایاي آشــکار و پنهان جامعه
مدرن ایراني« توســط نگارنده در جلسه ایرانشناسي
که به افشــاي آنها پرداخته به گونهاي است که این
دانشکده ادبیات دانشــگاه تهران خوانده شده است
فجایع پیاپي را زنجیــرهاي از خندٔه به نفرت انگیخته
و اصل آن ،مقدمٔه چاپ جدیــد »چرند و پرند« عالمه
به هم پیونــد ميدهد و مخاطب از هول این دوزخ از
دهخداســت که همین هفته از ســوي نشر چهل کالغ
جا ميپرد .اینجا اصول طنز نوین از تکرار و تجاهل و
منتشر شده است.

شرق» :غم غریبی و غربت« مجموعه نوشتههایی است با موضوع
غربت از منظر ادبیات ،نوشته و گزینششده از سوی محمد افتخاری
که در نشــر فنجان منتشر شده است .محمد افتخاری در این کتاب
مفهوم غربت را در نوشــتههای گوناگون از ادبیات کالســیک ایران
گرفتــه تا آثــار معاصر واکاوی کرده اســت .یکــی از وجوه غربت
مهاجرت اســت و بنا بر این مهاجــرت و ادبیات مهاجرت نیز یکی
از موضوعاتی اســت که در این کتاب به آن پرداخته شــده اســت.
افتخاری در پیشگفتار این کتاب ضمن تأکید بر اینکه موضوع کتاب
او »غربت یا مهاجرت از دیدگاه فلسفی ،سیاسی یا دیدگاههای دیگر
نیســت« و این توضیح که چنین دغدغهای چطــور و از چه زمانی
ذهن او را به خود مشغول کرده و نیز اشارهای به تعبیراتی از غربت
در اشعار شاعران کالسیک ایران ،درباره نگاهش به موضوع غربت
در کتــاب »غم غریبی و غربت« مینویســد» :نگاهــم به موضوع
غربت یــا مهاجرت اصوال از منظر ادبیات به مفهوم کّلی اســت و
البته گوشه چشمی هم به برخی مباحث مطالعاتی مربوط به این
موضوع داشتهام .در واقع ،آنچه من گرد آوردهام ،حاصل اندیشهها
و خالقیتهای دیگران و نیز محصول جســتوجوها و خواندهها و
درک و دریافتهایم در مطالعه موضوع غربت و مهاجرت است«.
نویســنده در این کتاب گزیده و چکیدههایــی را از مطالب مختلف
کــه به موضوع غربت و مهاجرت ارتباط دارند ،آورده اســت .او در
پیشگفتار کتاب درباره شیوه گزینش و تلخیص مطالبی که از دیگران
در کتاب آورده ،مینویسد» :در تلخیص مطالب کوشیدهام متناسب
لب مطلب را بیاورم .گاه اگر مطلبی
با موضوع مدنظر ،جان کالم و ّ
را به اقتضــای اهمیت آن در دو جای مختلف آورده باشــم ،آنجا
که مطلب نقش بنیادی و تعیینکننــده دارد ،حتما به تفصیل و با
جزئیات بیشتری بیان شده و آنجا که فقط بسنده و رساننده مقصود
باشد ،کامال به اجمال و اختصار مطرح شده است«.
کتاب شامل  ۱۰بخش اســت ،با عنوانهای» :مقدمه :هزارتوی
غربــت«» ،مفاهیــم غربت و وطــن«» ،غم غربت )نوســتالژی(«،
»مهاجــرت )غربتگزینی(«» ،غربت و هویــت«» ،ماندن یا رفتن«،
»ادبیات غربت«» ،یادداشــتهای غربت«» ،داســتانهای فارسی
غربت« و »شعرهای غربت )ترجمه(«.
نویســنده در بخش اول کتاب بهعنوان مقدمه نقل میکند که
چطور در دوره دبیرســتان دبیر ادبیات فارسی او با خواندن بخشی
از »تذکرةاالولیا«ی عطار درباره اینکه »غریب کیســت؟« ذهن او را
چنان درگیر مفهوم غربت میکند که این دغدغه ازآنپس همواره
ذهنش را به خود مشــغول داشته است .آنچه دبیر ادبیات از عطار
نقل کرده ،این اســت» :پرسیدند :غریب کیست؟ گفت :غریب نه آن
اســت که تنش در این جهان غریب است؛ بلکه غریب آن است که
سرش در دل غریب ب َود« .نویسنده پس از
دلش در تن غریب ب َود و ّ
نقل این قسمت از »تذکرةاالولیا« که دبیر در کالس ادبیات خوانده
اســت ،میگوید» :این توصیف موجز و بدیع و رمزآلود که هنوز نیز
رهایم نکرده اســت ،هم برایم جالب بود و هم مبهم و مهآلود .در
واقع ،معنای تکتک واژهها روشن بود؛ اما مفهوم سخن ،پوشیده و
پنهان« .او پس از اشــاره به گرهگشایی از عبارت عطار از سوی دبیر
ادبیات مینویســد» :اما حاصل این گرهگشایی نه قریبترین؛ بلکه
غریبترین مفهومی اســت که از واژه غریــب و غربت در ذهن من
مانده و همچنان در هزارتوی آن سرگردانم« .در بخش بعدی کتاب
به معنای لغوی »غربــت« در فرهنگنامهها و همچنین به بحث
غربت و وطن در مقاالت ادبای ایرانی پرداخته شــده و نمونههایی
هم از شــعر قدیم و جدید فارسی که در آنها مفهوم غربت مطرح
شــده ،آمده اســت .بخش ســوم کتاب درباره نوســتالژی است و
نمودهــای آن در ادبیات قدیم و جدید ایــران .در بخش چهارم به
مهاجــرت پرداخته شــده و در بخش پنجم به غربــت و هویت و
بازتاب این مفهوم در نوشتهها و مقاالت مختلف؛ ازجمله مقالهای
از ادوارد سعید در کتاب »نشانههای روشنفکران« ،کتابی که محمد
افتخاری خود آن را به فارســی ترجمه کرده اســت .در این بخش
همچنین نویسنده مطلبی را نقل میکند از محمدرحیم اخوت که
اخوت آن را در پاســخ به نامه او نوشته اســت .افتخاری چنانکه
خود مینویســد ،در این نامه »برخی مشــغلههای ذهنی« خود را
»درباره خانه و غربت و نیز موضوع جســتوجوی هویت در برخی
داســتانهای« اخوت »بهویژه در نیمه ســرگردان ما« با او در میان
گذاشته و اخوت دراینباره به او پاسخ داده است.
در بخش ششــم کتاب با عنوان »ماندن یا رفتــن« با ارجاع به
مقاالت و نوشــتههایی گوناگون به انتخاب میان در وطن ماندن یا
مهاجرتکردن پرداخته شــده است و ازجمله به اینکه آیا نویسنده
و هنرمندی کــه ترک وطن کند ،میتواند همچنــان تولید هنری و
فرهنگی درخورتوجهی داشته باشد یا نه؟
ادبیات غربت موضوع بخش هفتم کتاب اســت .در این بخش
به میزگردی اشــاره شــده با عنوان »رؤیای برج بابل« که در ســال
 ۲۰۱۴در کشــور هند برگزار شــده بوده و موضوع آن تأثیر مهاجرت
بر ادبیات بوده اســت .در این میزگرد از پنج نویسنده که بیشترشان
مهاجر بودهاند ،دراینباره سؤال شده که چکیده پاسخهای این پنج
نویسنده در این بخش از کتاب »غم غریبی و غربت« آمده است.
بخش هشــتم کتاب با عنوان »یادداشــتهای غربت« به نقل
قسمتهایی از یادداشتهای اهل فرهنگ درباره غربت اختصاص
دارد .در بخش نهم کتاب قســمتهایی از آثار دو نویسنده ایرانی،
پرویز دوایی و گلی ترقی ،نقل شــده که هر دو در آثارشان به نحوی
به غربت و مهاجرت و وطن پرداختهاند.
در بخش دهم و پایانی کتاب نیز به شــعرهای دو شاعر جهان
عرب ،محمود درویش و عبدالوهاب البیاتی پرداخته شده است.
آنچه میخوانید ،قســمتی اســت از بخش نخســت کتاب که
نویســنده در آن از مفهومی از غربت سخن میگوید که در یافتهها
و منابع اطالعاتی خود به آن دســت یافته است .او مینویسد» :در
بســیاری از یافتهها و منابع اطالعاتی من غربت حاصل سفر است،
حاصل کوچ ،مهاجرت ،تبعید ،کندهشدن و رفتن .غربت جایی است
آنسوی وطن ،آنسوی خانه ،آنسوی زادگاه ،آنسوی سرزمینی که
در آن بالیدهای ،آنســوی دیار یار .گاه نیز خو ِد وطن اســت ،همان
زادگاه و بالیدنگاه و گاه هم معلوم نیست کجاست .اصال هیچ کجا
غربت جان است«.
نیست .ناکجاستِ .

غم غریبی و غربت
ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﻧﮕﺎرش ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺘﺨﺎرى
ﻧﺸﺮ ﻓﻨﺠﺎن

شب الیاده
هزارویک ِ
شــرق» :در خیابان مینتوالسا« کتابی است از میرچا الیاده ،نویسنده
رومانیایــی ،که بــا ترجمه محمدعلی صوتی در نشــر نو منتشــر
شــده اســت .این کتاب شــامل یک رمان و دو نوول کوتاه است به
نامهای »در خیابان مینتوالســا«» ،یک مرد بــزرگ« و »دوازده هزار
رأس گاو« .این ســه قصه ،چنانکه مترجم در مقدمه کتاب توضیح
داده ،از مجموعهای با عنوان »دوســتی بــا دیونیس« انتخاب و از
زبان رومانیایی به فارســی ترجمه شدهاند .مجموعهای که به گفته
مترجم در همین مقدمه ،در رده قصههای »شــگرف« دســتهبندی
میشــوند .الیــاده یکــی از چهرههای مطــرح و مهــم در زمینه
اسطورهشناسی ،شرقشناســی و تاریخ ادیان است .او در رمان »در
خیابان مینتوالسا« از ساختاری هزارویک شبی استفاده کرده .در این
رمان ،چنانکه در توضیح پشــت جلد ترجمه فارســی کتاب آمده،
ماجرای پیرمردی عجیب به نام زاهاریا فریما روایت میشود که یک
روز به آپارتمان سرگرد واسیلی برزا ،مأمور وزارت داخله ،میرود و
»ادعا میکند که مدیر مدرســهای در خیابان مینتوالسا بوده است و
سرگرد را از دوران تحصیلش در آن مدرسه میشناسد« .این غریبه
اما ســخت مشــکوک مینماید و به همین دلیل دســتگیر میشود
و مــورد بازجویی قرار میگیرد ،اما پاســخهای او بــه بازجویانش
قصههایی است غریب و تودرتو به شیوه هزارویک شب؛ قصههایی
که مأموران را شیفته خود میکند.
قصــه دوم کتاب با عنوان »یک مرد بــزرگ« چنانکه در مقدمه
مترجم اشاره شده قصهای اســت شگرف با نمادی عرفانی و قصه
ســوم با عنوان »دوازده هــزار رأس گاو« نیز برآمــده از این دیدگاه
الیاده اســت که »زمان در عالم اسطوره دایرهوار و دورانی است نه
مستقیم«.
کتاب با پیشــگفتاری از میرچا الیاده همراه اســت .الیاده در این
پیشــگفتار از دلمشغولیهای ادبی و پژوهشی خود سخن میگوید
و از شــروع قصهنویســیاش و اینکه »از همان دوران بلوغ ،نوشتن
نوول ،داســتان و حتی رمان شگرف« برایش لذتبخش بوده است.
او جایی از این پیشــگفتار مینویســد» :در پایان دبیرستان ،فهمیدم
که من همزمان شــیفته دو و حتی ســه مشغولیت هستم :از طرفی
بهســوی تحقیقــات علمــی متمایل بــودم )از علــوم طبیعی به
شرقشناسی کشیده شده بودم و از آن به تاریخ ادیان و فالسفه( و از
طرف دیگر به تخیالت ادبی مشتاق بودم؛ خواه نوشتههایی به شیوه
شگرف باشــد ،خواه ادبیات حماسی یا تجزیه و تحلیل روانشناسانه
از گونــه رمان تازهبالغ نزدیکبین و چند نــوول دیگر .اینها – که من
به آنها مشــغولیتهای ســهگانه میگویم – از نخستین کتابهایی
که از جوانی تاکنون نوشــتهام ،انگیزه تمامی آثار من بوده اســت«.
الیاده البته تأکید میکند که به یاد ندارد در نوشــتن آثار ادبیاش از
»اســناد اسطورهشناسی و اشارات نمادین« اســتفاده کرده باشد .او
میگویــد که موضوع رمان یا نوول را در حین نوشــتن کشــف کرده
اســت .آنچه در ادامه میآید قســمتی اســت از رمان »در خیابان
مینتوالســا« از این کتاب» :ماشین جلو سازمان امنیت ایستاد .از چند
راهروی دراز او را گذراندند .ســپس به آسانسوری جادار و کثیف که
مخصوص حمل بار به طبقات باال بود ،ســوار کردند .فریما متوجه
نشــد که در طبقه چندم ایستاد .در جهت
مخالــف در ورودی ،از در آسانســور پیاده
شــدند و در راهرویــی نیمهتاریــک که در
جایجای آن المپهای ضعیفی از سقف
آویزان بود ،بــه راه افتادند .راهرو که تمام
شــد ،چند پلــه پایین رفتند و بــه راهروی
دیگــری وارد شــدند که انــگاری جزو آن
ســاختمان نبود؛ پنجرههای بزرگ و تمیز،
پارکت نو ،دیوارهای تازهرنگشــده سفید.
در مقابل دری از درهــای متعدد ،یکی از
مأموران به او اشاره کرد که همانجا بماند
و خودش تنها وارد شد .چندیبعد ،همراه
کارمندی با شانههای فروافتاده که انبوهی
پرونده زیر بغل داشت ،برگشت .دوباره به
راه افتادند .سرتاســر راهــرو را که انگاری
نیمدایرهای طوالنی بود ،دور زدند .جلوی آسانســوری ایســتادند و
پایین رفتند .فریما دلش میخواســت طبقات را بشمارد ،اما طوری
بین دو مأمور و پشــت ســر کارمند پرونده زیر بغل قــرار گرفته بود
کــه هیچچیز نمیتوانســت ببیند .بیرون که آمدند بــا گروه انبوهی
روبهرو شدند که منتظر گرفتن جای آنها در آسانسور بودند .فریما با
گوشه چشــم اونیفورم چند مأمور امنیتی را در بین کارمندان اداری
پرونــده زیر بغل ،دید .ایــن بار راه زیادی نرفتنــد .کارمند پرونده زیر
بغل ،روبهروی اولین در دســت راست ایستاد و بدون اینکه در بزند،
وارد شد .چیزی نگذشــت که جوانی عینکی و روشنفکرمآب بیرون
آمد و به یکی از دو مأمور اشاره کرد که دنبالش برود .بعد بالفاصله
دوباره در باز شد و کارمند پرونده زیر بغل ظاهر شد«.
»ایدههاي بزرگ دختران و پســران بلندپرواز« عنوان کتابي است
از آلن دوباتن که مدتي پیش با ترجمه شــهابالدین عباسي در نشر
نو منتشــر شــد .عنوان فرعي این اثر ،کتابي براي ذهنهاي کنجکاو
اســت و اگرچه مخصوص رده ســني نوجوانان است اما گروههاي
ســنتي مختلف ميتوانند خوانندگان فرضي این کتاب باشــند .آلن
دوباتن از اعضاي مؤســس مؤسسهاي با نام مدرسه زندگي است و
پیش از این برخي از آثار او به فارسي نیز منتشر شده بود» .ایدههاي
بزرگ دختران و پسران بلندپرواز« درواقع مقدمهاي بر فلسفه است
و فصلهاي مختلف کتاب ما را با چهرههاي پیشــتاز فلسفه جهان
در دورههاي مختلف آشــنا ميکند .این کتاب در اواخر ســال ۲۰۱۸
منتشــر شد و در فهرســت پرفروشهاي آمازون جاي گرفت .نشریه
گاردیــن هم آن را بهترین کتاب ســال  ۲۰۱۸براي نوجوانان معرفي
کــرد .مترجم کتــاب در مقدمهاش نوشــته که این کتــاب ميتواند
براي خیليها خواندني باشــد از جمله براي »ذهنهاي کنجکاو از
 ۸ســال تا  ۸۰ســال« .دوباتن در این کتاب کوشــیده تا فلسفه را به
شیوهاي نو معرفي کند و ميگوید فلسفه نوعي دوست مادامالعمر
اســت .دوباتن در بخشــي از مقدمه کتابش نوشــته» :فلسفه از آن
موضوعات واقعا اسرارآمیزي است که اکثر مردم چیز زیادي درباره
آن نميدانند .مدرسههاي معمولي آن را آموزش نميدهند ،خیلي
از بزرگســاالن از آن ســر در نميآورند ،و اصال کل آن ممکن اســت
عجیب و غریب به نظر برسد و به نوعي ،غیرضروري انگاشته شود.
و چه حیف که اینطور اســت .چون فلسفه حقیقتا چیزهاي زیادي
براي آموختن به هر کس دارد .هرکس ،در هر سن و سالي ،ميتواند
چیزهــاي زیادي از فلســفه بیاموزد .این کتــاب ميخواهد دري به
سوي فلسفه به روي شما باز کند؛ ميخواهد به شما نشان بدهد که
فلســفه اصال درباره چیست و چگونه ميتواند کمك کند که زندگي
را بفهمید«.

