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جنب�ش مش�روطه و ادبيات مش�روطه طبعا 
 تاثيرات متقابل�ي بر هم داش�ته اند و مروري 
هر چند اجمالي به تاريخ در دو درجه سياسي 
و ادب�ي آن، گواه اين تاثيرات دوگانه اس�ت. با 
عبدالجبار كاكايي، شاعر درباره ماهيت ادبيات 

مشروطه گفت وگوي كوتاهي انجام داده ايم.

 اهميت تاريخي ادبيات مشروطه از نظر شما 
در چيس�ت؟ ادبيات آن دوره چ�ه تاثيري در 
جهت دهي به مس�ير ادبيات فارس�ي داد و در 

گفتمان مشروطه خواهي چه نقشي ايفا كرد؟
جنبش مشروطيت تاثيراتي بنيادي بر تفكر انسان 
ايراني باقي گذاش��ته اس��ت كه مهم ترين آنها را اگر 
بخواهم خالصه بگوي��م اول بايد ب��ه تغيير ماهيت 
جامعه »رعيتي« اي��ران به جامعه »ملتي« اش��اره 
كنم. ديگر اينكه مطالباتي مانند آزادي سياس��ي يا 
آزادي اجتماع��ي و تصميم گيري براي سرنوش��ت 
سياس��ي خود بر اثر اين تغيير ش��كل گرفت. براي 
ملت اين تغيير مهم طبيعتا اهميت فراواني دارد و در 
همه زمينه ها مي تواند اثرگذار باشد و طبعا ادبيات و 
هنر هم تحت الش��عاع اين تغييرات بود. براي مثال 
موس��يقي و تصنيف عنوان يكي از ش��اخه هاي هنر 
بعد از مشروطه به طور كلي دگرگون شد و موسيقي 
مجلسي به موسيقي ملي تبديل شد، يعني موسيقي 
از مجال��س خصوصي و درب��اري وارد جمعيت هاي 
كالن مردمي ش��د و طبيعتا هم ب��راي بيان مقاصد 
سياس��ي به كار گرفته و از آن به بعد نقش تصنيف و 
ترانه در حوزه موسيقي ايراني به طور كلي دگرگون 
ش��د. اينهاس��ت كه انق��الب سياس��ي و اجتماعي 
مشروطه را به نقطه عطفي در تاريخ ملت ايران تبديل 
مي كند. پي��ش از آن و در دوران رعيتي، ملت ايران 

حقوق اجتماعي نداشت. 
عدالتخانه نداش��ت و بعد 
از مشروطه بود كه شرايط 
متفاوتي ش��كل گرفت و 
ادبياتي ذيل عنوان ادبيات 
مشروطيت به وجود آمد. 

و  ي��ن  تر معتبر
مهم ترين ش��ان كس��اني 
مانن��د جن��اب مي��رزاده 
عشقي، سيداشرف الدين 

 گيالني، فرخي يزدي، ملك الشعراي بهار، ايرج ميرزا و 
ديگران بودند.

 اگر دوره مش�روطه را دوره مقدماتي تحول 
ادبي بدانيم، اين مقدمات بعدها به چه صورت 

ثمر داد؟
بعده��ا نيما به نوعي به عنوان حلقه نهايي اين تغيير 
شكل شعر پارسي را عوض كرد. نيما را به اعتقاد من 
بايد آخرين حلقه تحوالت و تغييرات جريان ادبيات 
مشروطه به حساب آورد. ارتباط ما با جهان به دنبال 
تاثيرپذيري از انقالب هاي سياسي، اجتماعي فرانسه، 
امريكا و انگليس كه س��ه انقالب مشهور جهاني بود 
در دوران مش��روطه سبب ش��د تا آثار فرهنگي وارد 
كشور ما ش��ود. خصوصا ورود آثار ترجمه به ويژه از 
كشور انگليس و فرانسه سبب شد تا ساختار نحوي 
و زباني شعر دگرگون ش��ود و نيما به عنوان آخرين 
حلقه از جريان تحول مشروطه خواهي پايه گذار شعر 
جديدي شد كه بعدها شاخه هاي ديگري مانند شعر 
سپيد يا ش��عر آزاد از دل جريان نيمايي برخاستند، 
بنابراين تحوالتي كه پس از مشروطه در حوزه ادبيات 
و تفكر در ايران به وجود آمد، در تاريخ ملي ما تقريبا 

بي سابقه است. 
در دهه ه��اي پ��س از مش��روطه ه��م اتفاقات��ي 
 در ابع��اد مش��روطيت ش��كل گرف��ت ول��ي 
هيچ كدام به عظمت مشروطه نبود. مثل اشغال ايران 
توسط متفقين در ش��هريور ۲۰، ظهور دولت دكتر 
محمد مص��دق، كودتاي ۲۸ م��رداد و... از آن وقايع 

بودند. تش��كيل عدالتخانه و مجلس شايد مهم ترين 
موضوعي بود كه پس از مش��روطه شكل گرفت و به 
اين صورت يك ملت براي خودش و به وسيله خودش 
به نوعي بيداري اجتماعي در جامعه دست پيدا كرد. 
س��تيز با خرافه گرايي ك��ه از اوايل ق��رن چهاردهم 
شمسي ش��روع ش��د را هم بايد در راستاي جنبش 

مشروطه و ارزش هاي آن ارزيابي كرد.
تالش ب��راي احي��اي فرهن��گ ايراني و س��عي در 
خرافه س��تيزي و ايجاد يك ش��يرازه جديد وحدت 
مردمي به نام ملي��ت و ملي گراي��ي و... همه و همه 
محص��ول انقالب مش��روطه بود و پيام��د آن به هر 
حال رشد و توسعه مدني جامعه ايران و طرح مساله 

جمهوري خواهي در مشروطيت. 
در جامع��ه روحانيت هم ب��ر فرض امث��ال مرحوم 
ابوالحسن اصفهاني، مرحوم حاج عبدالكريم حايري 
و افرادي مثل مرح��وم ناييني و پيش از آنها آيت اهلل 
طباطبايي و آيت اهلل بهبهاني كس��اني بودند كه در 
اوايل حكومت رضاخان براي مشروط كردن قدرت 
پادش��اه و مجبور كردن او به اطاع��ت از مردم بيانيه 
دادند و ت��الش كردند و نامه نوش��تند و فتوا دادند. 
همه اينها نش��ان مي دهد جامعه ايران بعد از انقالب 
مشروطه تحول بنيادي بي سابقه اي را به خود ديد و 
اثرات آن در ادبيات، موج نوآوري هايي بود كه هم در 

فرم و هم در محتوا شكل گرفت.
 اگر از منظر تاثير ادبيات بر مشروطه بخواهيم 
موضوع را ببينيم، ادبيات مش�روطه چقدر بر 

پيشبرد گفتمان مشروطه تاثيرگذار بود؟
ادبي��ات در دوره مش��روطه در س��طوح متفاوت��ي 
توليد مي شد. از س��طوح مردمي بگيريد كه مرحوم 
ميرزاده عشقي و اش��رف الدين گيالني خالق آثاري 
با اين ويژگي هس��تند و مطالبات اجتماعي مردم را 
بيان مي كردند تا سطوح نخبگي هم اشعار شاعران 
ديگ��ري بود ك��ه اينها ه��م از گفتمان مش��روطه 
تاثي��ر مي گرفتند و هم بر 
آن تاثي��ر مي گذاش��تند. 
مهم ترين تاثي��ر ادبيات 
مش��روطه، تاثير اين آثار 

در بيداري ايراني ها بود.
ن  چ�و ي�ي  لب ها قا  
 تران�ه و تصني�ف ه�م 
ر  د ي  ثي�ر تا چني�ن 
آگاهي بخش�ي و بيداري 

دادن به جامعه داشتند؟
بله. تصنيف هم كه يكي از شاخه هاي هنري و ادبي 
است، همين نقش آگاهي بخش��ي را دارد و تاثير آن 
در بي��داري اجتماعي ايراني هاي آن دوره مش��هود 
است. كمتر كس��ي اس��ت كه اثر جاودانه »از خون 
جوانان وطن الله دميده« از عارف قزويني را خوانده 
يا ش��نيده باشد و متاثر نشده باش��د. روحيه ايراني، 
ستيزه گري، مبارزه كردن، حق طلبي، آزادي طلبي 
و... از ويژگي هاي آثار ادبي و هنري آن دوره اس��ت، 
مثل آثار فرخي يزدي ب��ا مضمون آزادي اجتماعي، 
آزادي سياسي و... كه تاثير آن بر جامعه ايران كامال 

مشهود است.
 اين تاثير آيا فقط هنري اس�ت ي�ا به عنوان 

عامل محرك سياسي هم عمل مي كند؟
البته كه تاثيرش سياس��ي هم هست. تاثير اين آثار 
به حدي بود كه م��ردم تصوير نظام  هاي اقتدارگراي 
سياسي عصر را در آينه آثار اين شاعران مي ديدند. 
شعرهاي اين شاعران در ذهن و بر زبان مردم جاري 
بود و هنوز هم خيلي از مردم نس��بت به آنها حضور 

ذهن دارند.
 مثال شاعر جوان و هنوز كم تجربه اي مانند ميرزاده 
عش��قي آثار سياسي اش بس��يار مورد توجه و اقبال 
مردم قرار مي گرفته اس��ت، طوري ك��ه مردم آنها 
را از ب��ر مي كردند و براي ه��م مي خواندند. در يك 
كالم پيام ه��اي جنب��ش مش��روطه در ش��عر ادبا 
 و هنرمن��دان مش��روطه منعك��س بود و ب��ه مردم 

منتقل مي شد.

اهميت آثار ادبي و هنري مشروطه در گفت وگو با عبدالجبار كاكايي
آگاهي بخشي، خصلت ادبيات مشروطه است 

 
اين نوشته بر آن است تا زاويه اي به كتاب »عشقي/ سيماي 
نجيب يك آنارشيست« نوشته محمد قائد بگشايد براي 
درنگ بر فرازهايي از آنچه اين كتاب مهم در مورد سيدرضا 
ميرزاده عشقي، ش��اعر، روزنامه نگار و هنرمند سال هاي 
واپسين قرن گذش��ته و آغازين قرن حاضر و البته نسبت 
او با وقايع تاريخي آن دوره به دست مي دهد. كتاب روايت 
مفصل و   اي بسا دقيق ترين اثر تاليفي درباره ميرزاده عشقي 
است؛ با اين حال مانند هر كتاب ديگري مي تواند موضوع 
نقدهايي هم باش��د. آنچه مي خوانيد بيشتر مروري است 

بر اين كتاب با تمركز بر بخش هايي از آن و نه نقد اين اثر.
روايِت تناقض هاي عشقي

نقادي در جهان بيني آنارشيستي و نيهيليستي ميرزاده 
عشقي؛ محمد قائد با اين گزاره از انگيزه خود براي نوشتن 
»عش��قي/ س��يماي نجيب يك آنارشيس��ت« در همان 
پيش درآمد كتاب پ��رده برم��ي دارد. او در همان مدخل 
كتاب، نقد آنارشيس��م و نيهيليسم جاري در جهان بيني 
ميرزاده را عالوه مي كند به س��ابقه عالقه مندي خود به او 
توضيح مي دهد كه اين عالقه از »روزگار كودكي و نوجواني 
نگارنده به سروده هاي عش��قي به مرور تبديل به ميل به 
بررسي انتقادي تر افكار و نوشته هاي او شد.« در اين كتاب، 
ه��ر چه پيش مي رويم، اهميت كار را بي��ش از هر چيز در 
همين نوع نگاه پديدارشناس��انه قائد به س��وژه مي يابيم. 
درست به تناسب فحواي كالمي كه از پيش درآمد كتابش 
برمي آمد از اين قرار كه شدت يافتن انتقادها به يك هنرمند 
در ُبعد نظري، لزوما عامل كاهش عالقه مندي منتقد به آن 
هنرمند نيست. به اعتباري، انتقاِد حتي شديد به يك شاعر، 
روزنامه نگار و به طور كلي نويسنده مي تواند با عالقه مندي 
به او در تباين نباشد. قائد پيش از آنكه ما را به فصل آغازين 
كتاب بب��رد، رندانه بر اين عدم تباي��ن تأكيد مي گذارد تا 

حساب كتابش را جدا كنيم از آنچه -  به 
تعبير او- »تحس��ين هاي پرشور« و يا 
»تحقيرهاي پرغيظ« در حق نويسنده 
جوانمرگي چون ميرزاده عشقي به جا 
آورده اند. به سبب اين تمهيد نويسنده 
كتاب، مهيا مي شويم براي همراه شدن 
با ديدگاهي كه تركيبي از عناصر متضاد 
در موقعيت سوژگاني يك نويسنده يا 
هنرمند را با همه ناهمپوشاني شان در 
كنار هم مي بين��د و اجتماع  تضادها را 
به مثابه مواد برسازنده تناقضي محتوم 
تحليل مي كند. از اين منظر زاويه ديد 

قائد هم يادآور مفهوم »سادرشيا« در نظريه هنر و زيبايي هند 
است كه بر ديدن شيء يا موجوديتي مرئي در كنار چيزي 
نامرئي در »لحظه« و موقعيت زماني واحد ناظر است و هم 
نظريه »چشم مركب« مرحوم محمد مختاري را در كتابي 

به همين نام به ياد مي آورد.
نماينده تفكر اجتماعي ايرانيان معاصر 

با ابتنا ب��ه تصويري كه كت��اب »...س��يماي نجيب يك 
آنارشيس��ت« از ميرزاده به دس��ت مي دهد، مي توان به 
فاصله اي رسيد كه بين تلقي ايده آليستي او از جامعه ايران و 
آنچه به واقع پيرامون او جريان داشته است. قائد در اين كتاب 
بر مغفول ماندن واقعيت ها از نگاه رمانتيستي و ايده آليستي 
عشقي نور مي تاباند و نشان مان مي دهد كه اين غفلت چقدر 
در عصيان او عليه همه چيز، از توده هاي مردم تا خودش 
نقش داشته است. عشقي براي اجراي نمايشش، جوانسرانه 
با ات��كا به ذوق عمومي مردم و س��رمايه خود، گراند هتل 
الله زار را براي اين كار انتخاب مي كند. غافل از اينكه نه تنها 
ذوق عمومي اقبال كافي براي بازگشت سرمايه او از خود 
نشان نداد بلكه سبب سرخوردگي اش تا حدي شد كه او را 
به تحقير مردم و حواله دادن القاب ناسزايي مانند »رمه هاي 
دوپا از جهال آلت دست اهريمناني از قبيل وثوق الدوله و 
قوام السلطنه« و ... به آنها واداشت. »...سيماي نجيب يك 
آنارشيست« تفكر عشقي را به مثابه نمونه اي براي حالجي 
تفكر اجتماعي عصر حاضر در نظر مي آورد و معتقد است كه 
»نقد تفكر عشقي... نقد روانشناسي اجتماعي عصر حاضر« 
هم هست. كتاب از خصلتي با نام »وطنخواهِي عاطفي« در 
عشقي نام مي برد و آن را مانع از مواجهه منطقي مخاطبان 
آثار و انديشه او با جهان بيني اين اهل قلم جوانمرگ قلمداد 
مي كند: »ممكن اس��ت در سايه روش��ن آن    گونه تفكر، 
نكته هاي بسياري را در آن جهان بيني از نظر دور بداريم«. 
قائد  باز در بيان اين هماني نوشته هاي عشقي با جنبه هايي از 
فكر ما ايرانيان معاصر يادآوري مي كند كه »نوشته عشقي، 
عكسي از جنبه هايي از فكر همه ماست كه مي تواند به بهتر 
شناختن خودمان كمك كند«. از اين زاويه كتاب مورد نظر 
اين نوشته آينه اي به دست مي دهد تا مخاطب از رهگذر 
مروري بر ش��خصيت و آثار ميرزاده عشقي، خود را نيز در 

آن برانداز كند. 
 اهميت روزنامه نگار بودن

از ديگ��ر جنبه هايي كه به كتاب »...س��يماي نجيب يك 
آنارشيست« استقالل مي دهد، توجه آن به روزنامه نگاري 
ميرزاده عشقي اس��ت. وجهي از شخصيت او كه كمتر به 
آن پرداخته ش��ده است. صدر مشروطيت، همان طور كه 
كتاب هم بر آن تاكيد دارد، س��ال  هاي مطبوعات ساالري 
بود و »كار چاپ و نشر و مطالعه به روزنامه، روزنامه نويسي 
و روزنامه خواني محدود مي شد« و در بازه زماني ۲۰ ساله 
در حد فاصل مجلس اول تا انقراض سلسله قاجاريه »هيچ 
تاليف تازه اي انتشار نيافت و كمتر كسي پي نوشتن كتاب 
در زمينه تاريخ سياس��ت، فلسفه سياسي و پيشينه آرا و 
عقايد رفت.« اي��ن در حالي بود كه به تعبير كتاب محمد 
قائد »جدال هاي نظري خصمانه و پايان ناپذير ... ش��ب و 
روز جريان داشت« و روزنامه ها و البته شبنامه ها بودند كه 
گذرشان»حتي روي ميز كار مظفرالدين شاه« هم مي رسيد. 
قائد دليل كم رونقي عرص��ه كتاب را در قالب گمانه هايي 
برمي ش��مارد و از آن جمله مناسب نبودن زبان نثر است. 
بنا به استدالل قائد، اينكه متجددان و فرنگ رفته هاي اهل 
قلم به صرافت ترجمه آثار سياسي-  فلسفي افتاده باشند، 
محتمل اس��ت اما »براي ترجمه كردن مفاهيم اساسي 
چنان متوني نه تنها به يك رشته واژگان فني دقيق، بلكه 
به شيوه بيان غيراحساساتي و غير شخصي مناسبي فراتر 
از زبان اندرزگوي سعدي نياز است« تا مفاهيم انتزاعي، فرار 

و پيچيده سياسي- فلسفي را به مختصات ادراك خواننده 
ايراني درآورد. در چنان وضعيتي عشقي تازه از مهاجرت 
برگشته، شعرها و ديگر نوشته هايش را به روزنامه هاي تهران 
مي داد. در روزهاي آغازين قرن حاضر، امتياز روزنامه »قرن 
بيستم« را گرفت و »در ارديبهشت و خرداد همان سال پنج 
شماره 16 صفحه اي بيرون داد و پس از هجده ماه تعطيل« 
دوره دوم انتش��ار اين روزنامه به مدت سه ماه از سر گرفته 
شد كه حاصل آن ش��انزده شماره چهار صفحه اي بود. در 
سال 13۰3 اما تنها يك شماره هشت صفحه اي از »قرن 
بيستم« به تاريخ هفتم تيرماه درآمد، بي آنكه صاحب امتياز 
و مديرش بداند تنها پنج روز ديگر عمرش به دنيا خواهد بود. 
قائد س��ياق روزنامه نگاري عشقي را متعادل تر از شاعري 
او مي داند و بر اين تحليل اس��ت كه عش��قي روزنامه نگار 
»مي كوشد انصاف و تعادل را در نويسندگي رعايت كند و 

در اين باره به ديگر همكارانش اندرز مي دهد.«
غزل خداحافظي

... و اما روايت كشته شدن سيدرضا ميرزاده عشقي در كتاب 
»... سيماي نجيب يك آنارشيست«؛ قائد در فصل »تجربه 
روزنامه نگاري« بخشي را با ميان تيتر »غزل خداحافظي« 
تعبيه كرده و در آن به شرح رابطه مرگ او با آخرين شماره 
از روزنامه »قرن بيستم« پرداخته است. بر اساس آنچه در 
اين بخش مي خوانيم، آخرين ش��ماره »قرن بيستم« از 
حيث محتوا و مضمون، چه مكتوب و چه تصويري، عامل 
اصلي كش��ته شدن او بوده است. عش��قي آخرين شماره 
قرن بيس��تم را هفتم تيرماه 13۰3 با شمايلي متفاوت از 
گذشته منتش��ر مي كند. همان طور كه در كتاب قائد هم 
توضيح داده شده »قطع اين شماره كوچكتر از شماره هاي 
پيشين است؛ عنوان نشريه از وس��ط و باالي صفحه ... به 
سمت راست رفته...« و روزنامه اي كه نتوانسته بود طبق 
وعده اش دوش��نبه ، چهارشنبه و جمعه هر هفته منتشر 
شود، حاال در اين شماره روي جلد نوشته بود »مرتبًا از اين 
به بعد سه  شنبه ها منتشر مي شود« و 
همين طور تفاوت هاي ديگري نسبت 
به شماره هاي پيشينش كه شرح آن 
در اين نوش��ته ضرورتي ن��دارد. آنچه 
اهمي��ت دارد و كتاب قائ��د هم بر آن 
تاكيد گذاشته است، كاريكاتور بزرگي 
است كه بيش از يك سوم صفحه اول را 

به خود اختصاص داده است.
حكايت سواري دادن سردار 

سپه
كاريكاتور يك نظامي ب��ا لباس فرم و 
كالهي به س��ر –كه قائد آن را ش��بيه 
به كاله »افسران انگليس��ي در مستعمرات گرمسيري« 
توصيف مي كند- و »پوتيني با حجم و اندازه اي اغراق آميز« 
به پا دارد. اين نظامي پوش چيزي نامش��خص را به دهان 
مي برد كه روي آن كلمات »گيالن، قزوين و ش��يراز ديده 
مي ش��ود.« كلماتي كه بيش از هر چيز بر استعاري بودن 
آن چيز نامعلوم از نقشه ايران داللت مي كند و به اين معنا 
مرد نظامي كاله انگليسي به سر در حال بلعيدن نقشه اي 
است كه در راه رسيدن به دهانش، خمره و گردن خر را دور 
مي زند. قائد توضيح مي دهد كه جداي از آن كاله انگليسي 
نشانه اساسي تري كه بر تاختن كاريكاتور به دولت انگليس 
داللت مي كند، عبارتي اس��ت كه كنار آن نوش��ته شده: 
»جناب جمبول بر خر جمهوري سوار شده شيره ملت را 
مكيده و مي خواهد به سر ما شيره بمالد!« در صفحه دوم 
همين ش��ماره مثنوي مفصلي به نام »جمهوري سوار« 
منتشر مي شود كه به جاي نام شاعر امضاي »حكيم« را پاي 
خود دارد. داستان دراين مثنوي به لحاظ مضمون و تصوير 
بي ترديد ادامه كاريكاتور صفحه اول است. مثنوي ماجراي 
دزدي را حكايت مي كند كه در يكي از روستاهاي كردستان 
»به خمره ش��يره كدخدا دس��تبرد مي زند و براي رد گم 
كردن، با خرش تا پاي خمره مي رود.« قائد در تحليلش از 
كاريكاتور صفحه اول و مثنوي صفحه دوم، دزد را تشبيهي 
از انگلستان و خر را تمثيلي از سردار سپه يعني رضاخان 
مي داند و نتيجه مي گيرد كه از منظر كاريكاتور صفحه اول 
و مثنوي صفحه دم، استعمار انگلستان به مثابه دزد اموال 
ايرانيان براي دستبرد زدن به كشور ما سوار رضاخان شده 
است. در صفحه چهارم روزنامه هم تصويري منتشر شده 
اس��ت كه روزنامه هاي طرفدار رضاخان را با ذكر نام شان 
روي حيواناتي مانند جغد، افعي، موش، سگ و ... به سخره 
مي گيرد. در صفحه هفت همان ش��ماره، مطلبي چاپ 
مي ش��ود به نام »آرم جمهوري« با لحني كه مي خواهد 
طنز باشد. قائد توضيح مي دهد كه اين مقاله شرحي است 
بر يك كاريكاتور: »مضحك قلمي خامدستانه اي است 
بسيار ش��لوغ و مملو از جزئيات گوناگون... اثبات اينكه 
مقاله »دوم جمهوري را واقعا چه كسي نوشت ناممكن به 
نظر مي رسد.« در ادامه، كتاب در بيان استداللش مبني 
بر قوت احتمال تعلق آن مقاله به خود عشقي با اشاره به 
»افاضات عالمانه تاريخي و جغرافيايي« يادآوري مي كند 
كه عشقي به چنين افاضاتي عالقه مند بوده است. قائد 
سپس از صرافت طنزنويسي عشقي به اين نتيجه مي رسد 
كه »رندان ماجراجو عشقي را به كاري وادار كردند كه قلبا 
مورد عالقه او بود اما در توان قلم و در روال كار او نبود« و 
اين افسوس را هم اضافه مي كند كه »دريغ كه چقدر سر 

اين آدم خوش قلب كاله مي رفت.«
مرگ، هزينه خالقيت

خالصه اينكه كتاب »...سيماي نجيب يك آنارشيست« 
عشقي را بيش از آنكه قرباني مجموعه اي از رفتارهايش در 
حوزه نوشتار و عمل سياسي بداند، قرباني آخرين شماره 
نشريه اش قلمداد مي كند. روزنامه نگاري كه نه روزنامه اش 
تيراژي داشت تا به سبب آن بتواند سود قابل اتكايي داشته 
باش��د و نه از هيچ جاي ديگري درآمدي داش��ت، در آن 
آخرين ش��ماره كه تنها چند روز بعد از آن عمرش به دنيا 
بود، توانسته بود به لحاظ جلب نظر خوانندگان كارستاني 
كند كه با توصيف نويسنده كتاب از آن، اين نوشته را به پايان 
مي برم: »عشقي اگر مي توانست هر هفته نشريه اي منتشر 
كند كه به اندازه آخرين شماره »قرن بيستم« خواستار و 
خواننده داشته باشد و به چهارصد برابر قيمت فروش برود، 
حتما نامش در فهرست موفق ترين روزنامه نگاران جهان 
جاي مي گرفت اما براي دستيابي به چنين موفقيتي بايد 

هفته اي يك بار كشته مي شد.«  

درنگي بر كتاب»عشقي/ سيماي نجيب يك آنارشيست« نوشته محمد قائد 

مشروطه خوان جوانمرگ در كانون نگاه مركب

ادامه از صفحه اول

بايد در نظر داش��ت ك��ه ادبيات مش��روطيت، نوعا 
ادبي��ات دوران گ��ذار اس��ت. دوران هاي گ��ذار در 
ادبيات هر ملتي بيش��تر به جه��ت اينكه مفصل دو 
دوره قرار مي گيرند، اهميت دارند تا كمتر به خاطر 
توليدات ش��ان. مثال ادبيات ما در انقالب س��ال 57 
ادبيات دوران گذار است. ادبيات انقالب روسيه نيز 
همچنين. در ادبيات اين دوره ها آثار شگفت انگيزي 
خلق نمي ش��ود اما در عوض رويكردهاي مهمي در 
اين دوره ها ابداع مي ش��ود و بديهي است چون اين 
ابداعات جديد است و هنوز در تن عصر خود ننشسته 
و قوام نيافته از حيث معايير ادبي ناپخته باشد و تنها 
بعد از وق��وع آن در تاريخ ن��گاري دوران مورد تامل 
قرار گيرد. شما به شعر نيما هم نگاه كنيد، سرنوشت 
كل ادبيات مش��روطه را يك تنه در كار او مي بينيد. 
حركتي پرآش��وب و س��همناك از ادبيات سنتي به 
ادبيات نو براي همين هم هست كه تغلب شعرهاي 
نيما مخاطب عام ن��دارد و به كار منتقدان و ناظران 

جنبش او مي آيد .
مهم ترين چهره ادبيات مشروطه از منظر انقالبي به 
عقيده من ميرزاده عش��قي و فرخي يزدي است كه 
روح انقالبي دوران را در خود جاي داده اند و به لحاظ 
نوآوري هاي ادبي هم ابوالقاسم الهوتي و تقي رفعت 
را چهره هاي مهم ادبيات مش��روطه مي دانم. چون 
اينان شعري »مولف«  تر از ديگران دارند و به صورتي 
تبيين گرايانه با ش��عر خود و ش��عر دوران برخورد 
مي كنند. از حيث انعكاس صداي مردمي در ش��عر 
هم مهم ترين شاعر مش��روطه، نسيم شمال است. 
عالوه بر اينها رويكرد جدي��دي در رفتار با عناصر و 
سازوكارهاي ش��عري در ادبيات مشروطه شاهديم 

 ك��ه بيش از همه در كار ميرزاده عش��قي به ويژه در 
»سه تابلو مريم« او به چشم مي خورد. 

او براي نخستين بار ساخت س��مفونيك را در شعر 
اجرا و متمركز مي كند كه بعدها در افسانه نيما شكل 

غايي خود را مي يابد.
مي گوييم كه ش��عر مشروطه ش��عر متصل به مردم 
اس��ت. از نظر تاريخ��ي تا پي��ش از جنبش صوفيه، 
جايگاه ش��عر دربار بود و عمال جز اين نمي توانست 
اتف��اق بيفتد. در اجتماع صوفيه، همواره از ش��عر و 
ادبيات براي به تصوير كشيدن هيجان هاي روحاني 
استفاده مي ش��د و ش��عر از اين راه بين مردم رايج 
مي شود. با اين حال ش��كل غايي پيوند با مردم –به 
معناي قش��ري كه بعدها در عهد پهلوي دوم قش��ر 
متوسط را مي سازند- با ش��عر دوران مشروطه آغاز 
مي ش��ود آن هم با چهره هايي چون نسيم شمال. به 
اين معنا ريش��ه هاي به وجود آمدن طبقه متوسط 
را هم بايد در دوران مش��روطه جس��ت وجو كرد كه 
ادبيات مشروطه جلوه اي از آن است. منتها در شعر 
مشروطه همچنان در حيطه سياست و اجتماع با سه 
طبقه از تندروها، ميانه روها و واپس روها مواجهيم. 
واپس روها را كس��اني چون اديب پيشاوري و اديب 
نيش��ابوري مي توان دانس��ت، ميانه روها كس��اني 
چون ملك الش��عراي بهارند و تندروها تقي رفعت و 
ابوالقاسم الهوتي. اما مس��اله اين است كه شاعران 
مش��روطه چون درگير انقالب و هيجانات آن بودند 
هرگز فرصت مولفه نويسي و نظريه پردازي نداشتند 
و اين مهم زماني حاصل ش��د كه اختناق رضاخاني 
پديد آمد و نيما به عنوان عصاره ش��عر مشروطه به 

تمام آن كوشش ها جهت و قوام بخشيد.

اهميت ادبيات در دوران گذار
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اين درس�ت كه هر گونه س�خني در ب�اب ادبيات 
مش�روطه، يادآور مقطع زماني انقالب مش�روطه 
است؛ اما نمي توان از ادبيات يك دوره به طور منفصل 
از قبل و بعِد آن حرف زد و شاعران و نويسندگان و 
به طور كلي پديدآورندگان صورت هاي نوش�تاري 
در دوره مشروطه هم در ش�مول همين قاعده اند. 
قدر مسلم در عبارت »ادبيات مشروطه«، ادبيات به 
رويدادي سياسي مانند مشروطيت پيوند مي خورد 
و بي واسطه ما را به مقطع زماني خاصي از اواخر سده 
گذشته و سال هاي آغازين سده جديد خورشيدي 
مي برد؛ به همان حدود 20 سال معروف در حد فاصل 
تشكيل مجلس ش�وراي ملي تا انقراض قاجاريه و 
ظهور پهلوي اول. به اين اعتبار هم رويداد مشروطه 
را بايد در توال�ي رويدادهاي قبل از خود بررس�ي 
كرد و هم طبعا ادبيات مش�روطه را حلقه واسطي 
دانست بين تلقي سنت گرايان ادبي پيش از آن دوره 
و نوگرايان ادبي پس از آن. با محمد قائد، نويسنده، 
مترجم و روزنامه نگار در مقام مولف كتاب »عشقي/ 
س�يماي نجيب يك آنارشيس�ت« درباره ادبيات 

مشروطه با محوريت زندگي و آثار ميرزاده عشقي 
گفت وگو كردم.

 
 ش�ما در بيان انگيزه هاي نوشتن كتاب »عشقي/ 
سيماي نجيب يك آنارشيس�ت« به عالقه خود از 
نوجواني به او و نوشته هايش اشاره مي كنيد. جداي 
از اين آيا دليل ديگري هم براي پرداختن به ميرزاده 
عشقي وجود داشت؟ مثال رسيدن به دريافت تازه  اي 

از شخصيت يا نوشته هاي او؟ 
س��ال ها پيش  به فكر افتادم آنچه در برابرمان و در اطراف 
ما مي گذرد عمال و در واقع اجراي سناريوي »عيد خون« 
است كه ميرزاده عشقي پيشنهاد كرد. نيمه دهه 7۰ فرصتي 
براي نوشتن در اين باره پيش آمد. تا آن زمان تقريبا هرآنچه 
درباره عشقي نوشته بودند مديحه و مرثيه بود بدون مالت 
جاندار و مواد كافي كه اگر كسي در راه آزادي كشته شده 
پس مي توان درباره مرگ او طبع آزمايي كرد و شعر سرود 
- تفنن و ذوق ورزي و تصديق بالتصور. يكي از آنها و شايد 
بهترين آنها مطلبي بود كه محمدعلي سپانلو نوشت درباره 
گفت وگويي خيالي بين عشقي و نيما يوشيج در خيابان. 
انشاپردازي بيهوده و بي حاصل و حتي خالي از ارزش ادبي.

با ورق زدن بيست  و چند شماره روزنامه »قرن بيستم« به 

تصويري دقيق تر و همه جانبه و مشخص از عشقي رسيدم. 
به نظرم تنها با يافتن نوشته هايي جديد از او مي توان اين 
كتاب را ادام��ه داد و تكميل كرد اما وج��ود چنان آثاري 

بي نهايت بعيد است. 3۰ سال بيشتر عمر نكرد.
حتي شكلك هايي كه سبب مرگ عشقي شد تا آن زمان 
بازنشر نشده بود و ستايشگران عشقي و تحقيركنندگانش 
 از روي ه��وا حرف مي زدند. نس��خه اي از آخرين ش��ماره 
»قرن بيستم« به دستم رسيد و تصويرها و مطالبش را در 
كتاب گنجاندم. گمان مي كنم تنها نسخه موجود در ايران و 
خارج باشد. با تشكر از اهداكننده، علي دهباشي. من هم آن 
نسخه را به كتابخانه ملي اهدا كردم كه دوره كامل روزنامه 

را حفظ كرده است.
 شما در كتاب به شكس�ت اقتصادي او در اجراي 
نمايش »رستاخيز شهرياران« اشاره و اين اقدام او را 
با برشت مقايسه مي كنيد. هدف تان اين بود كه نشان 
دهيد او بر خالف برشت دريافت چندان مقرون به 

واقعيتي از جامعه خود نداشت؟ 
از جالب ترين نكاتي كه در روزنامه او به آن برخوردم پيامد 
اجراي نمايش در سالن گراند هتل الله زار بود. ارديبهشت 
13۰۰ براي »رستاخيز شهرياران« در تهران بليت هايي 
بس��يار گران -۲۰ و 5۰ ريال- چاپ كرد و به اشخاص داد 

بي آنكه روشن كند اين همت عالي است و بايد دست به جيب 
شوند يا هديه است. عالوه بر صاحب سالن كه مبلغ اجاره 
را گرفت، اداره ماليه و اداره عوارض بلديه هم طبق قانون و 
مقررات سهم خودشان را خواستند. عشقي كه مايه سوز 
ش��ده بود، نوشت مدير روزنامه - يعني خودش - به سبب 
آالم وارده در اين شماره قادر به نوشتن سرمقاله نيست و در 
شماره بعد شماتت هاي شاعران قديم درباره دنائت جماعت 
را چاپ كرد و زجري كه اهل هنر و نظر از پس��تي و خست 

خلق نفهم مي كشند.
مقايسه كرده ام با برتولت برشت كه در همان دهه  19۲۰ در 
كاباره هاي برلين - چيزي در مايه قهوه خانه هاي خودمان 
- نمايش هايي مفرح و آموزنده از جمله درباره گداها - و نه 
شهرياران مغموم باستاني - اجرا مي كرد، مشهور و پولدار 

مي شد و از دنائت خلق اهلل هم نمي ناليد.
 كتاب شما بر ابعادي از آنچه »ادبيات مشروطه« 
خوانده مي شود، ناظر است. اگر ادبيات مشروطه 
را مفصل مي�ان ادبيات قدي�م و جديد بدانيم، 
خاصيت و تفاوت شعر و به طور كلي نوشته هاي 
عش�قي در قياس با آثار كس�اني چون نس�يم 
شمال، بهار، الهوتي و ديگران در چيست؟ آثار 
عشقي كدام راه را براي برون رفت از بن بست هاي 

ادبي قبل از مشروطيت باز مي كند؟
ميرزاده عشقي، مانند بسياري از هم نسل هايش و نسل هاي 
پيشتر از كودكي سروده هاي قدما را خوانده و از بر كرده بود 
و با مضامين آن شعرها خيلي خوب آشنا بود. در همدان به 
مدرسه آليانس رفت كه به س��بك جديد اداره مي شد اما 
آنچه بعدها كتاب درس فارسي خوانده شد هنوز به وجود 
نيامده بود و محصل ها خواندن و نوشتن را با متون عمدتا 
و غالبا منظوم پيشينيان و به خاطر سپردن شعر قدما ياد 

مي گرفتند.
ادبيات مشروطه راهي گش��ود براي رفتن از توليد ديوان 
شعر به سوي مطبوعات، از سرودن ادبا براي ادبا به سرودن 
براي توده مردمي كه هنوز حتي س��واد خواندن و نوشتن 
نداشتند. عشقي در مقدمه ترجيع بند »دست در آريد اي 
كال نمدي ها/ فكر چه كاريد اي كال نمدي ها« از خواننده ها 
درخواست مي كند اين را در قهوه خانه ها براي عوام الناس 

بي سواد بخوانند.
 افرادي كه اس��م برديد از جمله كس��اني بودند كه توجه 
داشتند قالب هاي شعر قدمايي و فعالُت فاعالتُ�ن پرطنطنه 
قرون ماضي براي كلمات و مضمون هاي جديدي از قبيل 
استبداد و انقالب و قطار و خيابان و مجلس شورا و تلگراف 
مناسب نيست و بايد شكل هايي جديد ايجاد كرد و پروراند. 
عش��قي در روزنامه اش »قرن بيس��تم« قطعه اي را كه در 
استانبول سروده بود چاپ كرد و خواننده ها را به ياري و بل 
رقابت طلبيد كه اگر مي توانند شعري در اين شكل و وزن و 

حال و هوا بسرايند و براي او بفرستند.
سال 13۰۰ منظومه »افسانه« سروده علي اسفندياري – 
نيمايوشيج - را در روزنامه اش چاپ كرد با حالت معرفي و 

گفت وگو با محمد قائد درباره ادبيات مشروطه و كتاب »عشقي/ سيماي نجيب يك آنارشيست«

گذارادبياتازديوانادبابهساحتتودهها
بهنام ناصري

گروه هنر و ادبيات فرهاد بيان 

تشويق سراينده. نيما باالي شعرش نوشته بود »اي شاعر 
جوان«  منطقا خطاب به عش��قي كه به نظر او با چاپ اين 
ش��عر به  نوعي پيرو و مريدش محس��وب مي شد. عشقي 
شعر را با عنوان »ش��اعر جوان« چاپ كرد، يعني من اين 
ش��اعر جوان را به خواننده ها معرفي مي كنم. در فصلي از 
كتاب درباره اين رقابت نه چندان آش��كار بحث كرده ام و 
نمونه هايي از سروده هاي نوآورانه عشقي و نيما يوشيج به 
دست داده ام. نيما يوشيج شعر فرانسوي و فرنگي بيشتر 
خوانده بود اما عشقي طبعي روان تر داشت و در نوشتن نثر 

هم از نيما برتر بود. 
 در كتاب ت�ان تصوي�ري از تضادهاي عش�قي به 
دست مي دهيد مانند فرياد واوطناي او و تاختنش 
به توده هاي مردم و تشبيه آنها به »رمه هايي دوپا از 
ُجهال آلت دسِت ... وثوق الدوله و قوام السلطنه «. اين 
تناقض تا چه اندازه به تربيت ذهني او برمي گردد؟ 
چقدر در جب�ر زمان�ه و پيوند آن جبر ب�ا خوانش 
جوانسرانه يك كنشگر سياسي بيست و چندساله 

پاي دارد؟
احساسات ناهمخوان با عقيده و فكر منحصر به عشقي نبود و 
نيست. وقتي برداشتي رمانتيك و متعالي نسبت به مفهومي 
شكوهمند مانند ملت داشته باشيم، احتمال دارد نتوانيم 
احساس برخاسته از شور را در وجه عقلي و فكري و در عمل 
سياسي ادامه دهيم و ناچار مفهوم مردم، به معني آدم هايي 
معمولي و نه هم��ه خوب يا همه بد، را در كش��و جداگانه 
بگذاريم. سپس طبقه بندي جديدي قائل شويم براي جدا 
كردن خلق قهرمان از عوام الناس نادان كه فقط مزاحمند. 
فقدان انس��جام بين احساس و فكر و عمل محدود به يك 
دوره معين و منحصر به يك فرد مشخص نيست. مي بينيم 
امروز هم حفظ انسجام درباره مفهوم وطن آسان نيست. 
مي ش��نويم و مي خوانيم »خود وطن خيلي خيلي مهم و 
واالست اما اين خراب شده اي كه گرفتارش شده ايم به لعنت 
خدا نمي ارزد و من بايد راهي پيدا كنم براي در رفتن به جايي 
قابل زندگي.« آزادي هم البته بسيار بسيار مهم است و بايد 
در راهش جان نثار كرد، اما قابل قبول نيست هر ننه قمري 
هر مهملي به مغز پوكش رسيد بر زبان بياورد و فرياد بزند. در 
3۰ و 4۰ و 5۰ و چند سالگي هم ممكن است همين فقدان 
انسجام و كشوهاي ناسازگار احساس و فكر عمل را ببينيم. 
منحصر به »خوانش جوانسرانه كنشگر بيست  و چند ساله« 

در دوره اي خاص نيست.
   اگر بازياب�ي دو مفهوم »عدال�ت« و »آزادي« در 
تالقي ش�ان با يكديگ�ر را از ويژگي ه�اي گفتمان 
مشروطه بدانيم، به اين معنا كه آزادي به مثابه »حق« 
اظهارنظر خود عين عدالت انگاشته مي شود، ادباي 
مشروطه هر يك در آثارشان چه نسبتي با اين تلقي 
از مشروطه خواهي برقرار مي كنند؟ به اين معنا آيا 
ميرزاده در برخي از آثارش از طبقه بندي شدن ذيل 
عنوان »مشروطه خواه« به معناي پديدآورنده آثاري 

حاوي گفتمان مشروطه نمي گريزد؟
تنها 1۰ سال پس از برقراري حكومت مشروطه، عشقي در 
منظومه  »سه تابلو مريم« مي خروشد كه اين ادارات دولتي 
صنار به درد نمي خ��ورد و آدم هايي كه با عنوان كارمند و 
رييس و وزير پشت ميزهايش نشسته اند از بد همه بدترند و 
همه از بيخ و بن فاسد و باطل. ۲۰ سال پس از مرگ او، محمد 
مسعود - كه او هم كشته شد - در روزنامه »مرد امروز« غريو 
مي كشيد مرگ بر مشروطيت و لعنت بر پدر و مادر كسي 

كه بنيانش را گذاشت.
مشروطه را اكسيري اعظم مي ديدند كه يك قطره يا يك 
حب از آن فورا تمام دردها را چنان درمان مي كند كه يادت 
برود عارضه اي داش��ته اي. حتي ن��ه نوعي دوپينگ كه به 
ملت كمك كند كاري را كه بلد است بهتر انجام بدهد، بلكه 
معجوني را كه پرنده  تازه سر از تخم درآورده قادر سازد با سه 
سوت تا باالي ابرها پرواز كند. گرفتاري تنها بر سر زمانبندي 
نبود؛ كساني از مشروطه تصور معجزه گر  فوري در افراد و 

جامعه و سنت ها داشتند.
   تصوي�ري كه از عش�قي و نس�بت او ب�ا مفاهيم 
سياسي و اشكال حكومت به دست مي دهيد، جوان 
هيجان زده اي است كه مثال جمهوري در نظرش نه 
ش�كلي از حكومت بلكه چيزي غيرضروري است 
كه تا ملتي به بلوغ نرس�د نيازي به آن ندارد. بنا به 

اين استدالل كه نگرش سياسي عشقي را در معناي 
مدرن كلمه فاقد اهميت مي انگارد، علت ماندگاري 
ميرزاده عش�قي در اذهان عمومي چيست؟ مرگ 
شهادت وارش در جواني، غريزه هنري يا چيز ديگر؟

عشقي آدمي بود نوآور و نوجو و حامل و ناقل و فرياد زننده 
احساس��ات سياسي. كسي در س��روده ها و نوشته هاي او 
دنبال بحث سياسي به معني استداللي كه قابل اجرا باشد، 
نمي گردد. جوان و رعنا و خوشپوش، تا حدي خارجه  ديده، 
صريح و نترس و بي باك. از همه مهم تر نخستين كشته راه 
آزادي در دهه استبداد صغير و استقرار دولت مشروطه و به 
نظر من به بيان دقيق تر، شهيد راه سوء تفاهم. شكلك هايي 
كه انتشار آنها پاي او نوشته ش��د، كار او نبود و به او ارتباط 
مستقيمي نداشت. در آخرين دوره اندوه و افسردگي شديد، 
روزنام��ه اش را واگذار كرده ب��ود و در ويرايش آن دخالتي 
نداشت. از انتشار آن در روز شنبه تا گلوله صبح پنجشنبه 
ظاهرا روزها و ش��ب هايش در اضطراب و هراس از عواقب 
حتمي مضحك قلمي هاي بي سابقه و بي نظير گذشت. ظهر 
پنجشنبه 1۲ تير 13۰3 همه ملتفت شدند كه زنگ تفريح 

تمام شد و قضيه جدي است.
  در فصل سوم كه به »پاره اي از عقايد و احساس ها«ي 
ميرزاده عشقي مي  پردازد، صورت هايي از دفاع او از 
حقوق زنان را تش�ريح مي كني�د. اينكه زِن تخيل 
عشقي كه »زحمت مردن من يك قدم است/ تا لب 
گور كفن در تنم است« به هيچ رو حرفي نيست كه 

با بافت عمومي جامعه در آن زمان همپوشان باشد. 
اين موضع مدافعان�ه از زن ايران�ي و تفكري كه به 
سرشت و سرنوشت او ناظر است و در آثار نوشتاري 
عش�قي برجس�تگي دارد، از كجا مي   آيد؟ مثال از 
الگوهاي ذهني فرنگي او يا شهودات و مكاشفاتي 
كه او را قائل به آزادي انس�ان فارغ از جنسيتي كه 

دارد، كرده است؟
فكر بيرون آوردن زن ايراني از حصارهاي مختلفي كه »كفن 
سياه« تنها يكي از آنها بود به قرن نوزدهم برمي گردد كه 
مقايس��ه حال و روز جامعه ايران با روسيه و سرزمين هاي 
ارمنستان و گرجستان در ش��مال و نيز كشورهاي غربي 
و پوش��ش و رفتار نمايندگان سياس��ي و فرهنگي آنها در 

ايران آغاز شد.
نخستين تجربه رسمي براي انطباق، نتيجه اي حقارت بار 
و به يادماندني داشت. ناصرالدين شاه در يكي از سفرهايش 
به فرنگ انيس الدوله - سوگلي فرهنگي و گل سرسبد 
حرم - را تا روسيه برد اما هنگامي كه شهردار و مقام هاي 
مسكو و همسران شان با دسته گل به پيشواز به اصطالح 
ملكه  ايران آمدند ش��اه قاجار متوجه ش��د قايم كردن 
زوجه  قانوني اش از مردان كشور ميزبان سبب افتضاحي 
عظيم در اروپا خواهد ش��د و جرايد فرنگ به شاه پرشيا 
لقب سلطان مشرق  زميني حامل زن بسته بندي شده  
قاچاق خواهند داد و خبر حضور انيس الدوله بدون چادر 
و چاقچور و مقنعه در پذيرايي رسمي كف�ار، با شامپاين و 
ودكا و رقص زنان دكولته پوش، ممكن بود بهانه به دست 
اهل منبر دهد، فتنه اي خوني��ن در غياب او در تهران و 
قم راه بيفتد و ش��اه را به اتهام دياثت تكفير كنند. ناچار 

انيس الدوله را از نيمه راه اروپا به توصيه مش��يرالدوله به 
تهران بازگرداند. نوشته اند انيس الدوله جفاي صدراعظم 

را بعدا با اعمال نفوذ براي بركناري او تالفي كرد.
عشقي در نمايش »رستاخيز شهرياران« كه نخستين 
 بار اس��فند 1۲99 در اصفهان روي صحن��ه برد و اوايل 
سال بعد در گراندهتل تهران هم اجرا كرد با صراحت بر 
پرده نشيني و انزواي زنان انگشت گذاشت و اين نكته را 
در منظومه »سه تابلو مريم« كه اندكي بعد منتشر شد به 

شكل مرثيه بيان كرد.
 عشقي قدر مس�لم متش�رع نبود اما از آنچه در 
روزنامه اش درباره اس�الميون مي نويس�د و آنها را 
»رفقاي اس�المي خود« مي خوان�د و حتي با وجود 
تنگناهاي مالي به انتشار جريده شان كمك مي كند، 
مي توان قاطعان�ه گفت ضددين هم نبود. نهاد دين 
براي او واجد چه ويژگي ها و احيانا چه ظرفيت هايي 
بود؟ آيا ميثاقي بود براي اتصال خلق به يكديگر و 
اتحاد آنها در برابر ظلم و زور و فساد روزگار؟ يا اينكه 

مختصات ديگري براي دين قائل بود؟
اش��اره كردم كه تا آن روزگار، خواندن و نوشتن را با متون 
منظوم قدما ياد مي گرفتند. به همين س��ان، سنت ديني 
بخشي از تعليم و تربيت فرد بود. روزگار شيوع اين گونه طرز 
فكر كه »خدا حرف خ��ودش را زده، من هم عقيده خودم 
را دارم« در ايران تازه آغاز ش��ده بود و توجه داشته باشيم 
تجربه عش��قي از درس خواندن در مدرس��ه  متجددهاي 
همدان مي توانست عامل ايجاد نرمخويي و نگاه ليبرال به 

نهاد ديانت باشد. 
اضافه كن��م همان مدت كوت��اه اقامت در اس��تانبول در 
تقويت تلقي مداراگرانه از دين بي اثر نبود. استانبول قرن ها 
جايگاه خالفت اسالمي و در زمان عشقي پرورنده فضاي 
ترقي خواهي در روزگار قدرت گرفتن جنبش آتاتورك و 
الييك ها بود. }...{ گر چه از حمالت مكرر به مدرس و نيش 
زدن به كالهي شدن ملك الشعراي بهار مضايقه نمي كرد: 
»مي خواست ملك خود برساند به وزارت/ با زور سفارت/ .../ 

ديدي چه خبر بود«(.
 عشقي آنارشيستي كه كتاب شما ابعاد مختلف 
جوانس�ري او را وا مي كاود، با وج�ود هجو و هزل 
و ناس�زاهايي كه به ت�وده مردم و ح�كام قاجار و 
كودتاگران روا مي دارد، بنا به مستندات كتاب، يك 
نفر را مدح مي گويد و آن، سيدضياالدين طباطبايي 
اس�ت. وجوه مختلفي از شخصيت س�يدضيا را 
برش�مرده ايد. كدام ويژگي هاي او ب�راي ميرزاده 
جوان ج�ذاب بود تا ح�دي كه ثناگوي او ش�ود؟ 
سخنوري هاي آميخته به شور و هيجانش خصوصا 
در جم�ع كارگران يا مثال اقدامش به دس�تگيري 
فئودال ها در روز بعد از كودتاي س�وم اس�فند يا 

ويژگي هاي ديگر؟
عشقي با ادامه حكومت قاجار مخالف نبود و تداوم سلطنت را 
بيشتر مي پسنديد تا غوغاي جمهوري خواهي كه در ماه هاي 
آخر س��ال 13۰۲ پس از رييس الوزرا شدن سردار سپه و 
عزيمت ابدي احمد شاه از ايران راه افتاد. آنچه در ضياءالدين 
طباطبايي مي پسنديد اقدامات قاطع او پس از سوم اسفند 
1۲99 و بگير و ببند ش��ماري از آدم هاي گردن كلفت، از 

جمله قوام السلطنه بود.
مطلبي بي امضا اما به احتمال زياد نوشته  خود عشقي 
نقل ك��رده ام كه وقتي نظميه دس��تور داد در خيابان 
الله زار تردد زِن تنها حتي در درش��كه ممنوع است و 
پياده روه��اي آن خيابان را به بي��ان امروزي، تفكيك 
جنسيتي كرد، عشقي به »اداره محترم نظميه« تاخت 
كه »شاهراه عمومي مگر حمام است كه زنانه و مردانه 
داشته باشد؟!« خيلي خوب مي دانست چنان تصميمي 
بايد در جلسه كابينه گرفته شده باشد و دستور مورد 
تاييد سيدضياست اما ترجيح مي دهد شهرباني تحت 
فرمان رضاخ��ان را چوب كند كف پ��اي دولت بزند. 
مي افزايد »ما راضي نمي شويم كه بعضي تعديات خارج 
از رويه و حتي دور از انصاف به عموم زنان وارد آورند.« 
كال پيدايش خطوط روش��ن و مشخص در طرز فكر، 
شكل گيري نگرش منس��جم در نوشته  فرد و نزديك 
 ش��دن احس��اس و عقايد نيازمند زمان است. عشقي 

چنان فرصتي نيافت.

   ادبيات مش�روطه راهي گشود براي رفتن 
از توليد ديوان ش�عر به س�وي مطبوعات، از 
س�رودن ادبا براي ادبا به س�رودن براي توده 
مردمي كه هنوز حتي سواد خواندن و نوشتن 
نداشتند. عشقي در مقدمه ترجيع بند »دست 
در آري�د  اي كال نمدي ها/ فكر چ�ه كاريد  اي 
كال نمدي ها« از خواننده ها درخواست مي كند 
اين را در قهوه خانه ها براي عوام الناس بي سواد 
بخوانند. كس�اني چون نسيم ش�مال، بهار، 
الهوتي و ديگران توجه داشتند كه قالب هاي 
ش�عر قدمايي و فعالُت فاعالتُ�ن پرطنطنه 
ق�رون ماضي ب�راي كلم�ات و مضمون هاي 
جديدي از قبيل اس�تبداد و انقالب و قطار و 
خيابان و مجلس شورا و تلگراف مناسب نيست 

و بايد شكل هايي جديد ايجاد كرد و پروراند.

پنج دهه پس از آنكه جي. دي. سلينجر آخرين داستان 
كوتاهش »16هپ وورث، 19۲4« را منتشر كرد، آثار 
كم حجم و تحسين ش��ده  اين نويس��نده ديگر هرگز 
براي چاپ مجدد رنگ چاپخانه را نديدند. به گزارش 
نيويورك تايمز، حتي زماني كه ناشران و كتابخوان ها 
با كتاب هاي الكترونيكي و كتاب گويا اخت مي شدند، 
كتاب هاي سلينجر بي اعتنا به اين وضعيت ماندند و 
حاضر نشدند قدم به دنياي الكترونيك بگذارند؛ اين 

روند در پي انزجار سلينجر 
از كامپيوت��ر و تكنولوژي 
بود و با وج��ود اينكه اين 
نويسنده تا آخرين روزي 
 كه نفس مي كشيد -حدود

1۰ سال پيش- پاي ماشين 
تحري��رش مي نشس��ت و 
مش��غول نوش��تن مي شد، 

از س��ال 1965 يك كلمه هم از او منتش��ر نشده است. 
بخشي از اين موضوع به خواست پسر اين نويسنده، 
مت سلينجر، برمي گردد. او به اداره بنياد سرپرستي 
از آثار ادبي جي. دي. سلينجر كمك  مي كند و حافظ 

ميراث و مسائل شخصي زندگي پدرش است. 
اما ح��اال در تالش براي آش��نا كردن نس��ل جوان 
كتابخوان با آثار پدرش، سلينجر پسر قيد و بندهاي 
پدرش را رها كرده و قرار است به تدريج هاله ابهامي 
كه زندگي و حرفه يكي از پرنفوذترين و رازآميزترين 
 نويس��نده هاي امريكاي��ي را دربرگرفت��ه اس��ت، 

كنار بزند. 
همچنين نش��انه هايي وجود دارد كه سلينجر ديگر 
آن نويس��نده اي نيس��ت كه بر نس��ل هاي مختلف 

نويسندگان امريكايي و خوانندگان تاثيري شگرف 
داشت. همين هفته در نخس��تين گام براي احياي 
گس��تره اي كه مي تواند فهم و درك كتابخوان هاي 
جه��ان از س��لينجر و نوش��ته هايش را تغيير بدهد، 
انتشارات »Little, Brown« نسخه هاي ديجيتال 
چهار كتاب او را منتش��ر مي كند و احتماال سلينجر 
آخري��ن چهره ادبي قرن بيس��تم ن��ام مي گيرد كه 
سرانجام در برابر انقالب ديجيتال سپر انداخته است. 
پاييز پيش رو نيز قرار اس��ت با كمك س��لينجر پسر 
كتابخانه عمومي نيويورك ميزبان نخستين نمايش 
آرش��يو هاي  عموم��ي 
ز  ا س��لينجر  ش��خصي 
جمله نامه ها، عكس هاي 
خانوادگ��ي و مت��ن تايپ  
ش��ده »ناتور دش��ت« با 
ويرايش هايي كه نويسنده 
در حاش��يه صفحه ه��اي 
آن نوش��ته ب��ود، همراه 
 با دس��ت كم 16۰ ش��يء ديگر درمع��رض نمايش 
قرار  گيرند. همچنين به  زودي آثار و نوشته هاي چاپ 
نشده س��لينجر طي چند دهه منتش��ر خواهد شد؛ 
پروژه اي كه سلينجر پس��ر زمان تكميل شدن آن را 

پنج تا هفت سال ارزيابي مي كند. 
زماني كه سلينجر در س��ال ۲۰1۰ در 91 سالگي از 
دنيا رفت اين پرس��ش كه اين نويسنده چه آثاري از 
خود به جا گذاشت به يكي از آزاردهنده ترين معماهاي 
ادبيات امريكا بدل شد. پسرش جواب هايي براي اين 
پرس��ش دارد اما در حال حاضر خيال گفتن شان را 
ندارد جز اينكه گفته اس��ت پ��درش آثار ديگري نيز 
دارد و او در حال آماده كردن اين آثار براي س��پردن 

به ناشر است.

بهار سرلك

انتشار نسخه هاي ديجيتال آثار جي. دي. سلينجر 

باالخره سلينجر سپر انداخت 
به بهانه حركت زيباي هندي ها در تهيه بزرگ ترين شاهنامه جهان

افتخار ديگران به مفاخر ادبي ما

شاهنامه  فردوسي، يكي از آثار ماندگار در ادبيات كالسيك 
ايران كه هم اكنون وجهه اي بين المللي دارد، در بسياري از 
كشورهاي جهان به عنوان معتبرترين اثر ادبيات پهلواني 
مشرق زمين شناخته مي ش��ود. نكته جالب توجه اينكه 
بخش  قابل مالحظه اي از كش��ورهاي شرقي فارسي زبان 
بيش از كشور مادري فردوسي، در حفظ و نگهداري از اين 
ميراث بزرگ فعالند. خبر خوب اينكه به تازگي بزرگ ترين 
شاهنامه خطي جهان در مركز بين المللي ميكروفيلم نور 

در دهلي به دست هنرمندان 
هندي ساخته شده  است. اين 
اثر در ۲۸5 صفحه و وزن 3۲ 
كيلوگرم با خطاطي اس��تاد 
شميم احمد در صندوقچه اي 
از ع��اج ق��رار گرفته اس��ت. 
آن گونه كه گفته  مي ش��ود 
زماني حدود دوس��ال و نيم 

صرف تهيه اين اثر ماندگار شده اس��ت. نكته جالب توجه 
درباره اين شاهنامه، وجود 75نگاره مينياتور و تذهيب از 
گروه نگارگران هندي عاشق ادبيات ايران در كنار خطاطي 
 مثال زدني اس��ت. اين اثر نفيس ك��ه داراي وزني معادل

5۰ كيلوگرم  اس��ت با اندازه 75 در 55 س��انتي متر تهيه 
شده. شاهنامه فردوسي هندي ها كه به زيباترين شاهنامه 
جهان هم ش��هرت پيدا كرده عالوه بر احياي مجدد هنر 
خطاطي و تذهيب ايراني كه در شبه قاره هند تا مدت هاي 
زياد گمنام  مانده  بود، يك بار ديگر نام حكيم طوس را در 
محافل ادبي جهان بر س��ر زبان ها انداخت��ه و عالوه بر آن 
پلي تاريخي بين سلس��له تيموريان و زمان حال ساخته؛ 
دوران��ي تاريخي ك��ه اوج حضور هنر و صنع��ت ايران در 
شبه قاره هند به ش��مار مي رود. مانايي شاهنامه به عنوان 

يكي از نمادهاي ادبيات كالس��يك  ايران نشان مي دهد 
كه عاش��قان اين اثر در اقصي نقاط جهان، هيچ گاه ارادت 
خود را ب��ه آن پنهان نكرده اند و به ص��ورت خودجوش و 
سينه به سينه، در حد توان آن را به نسل هاي ديگر تحويل 
داده اند كه كشور هند در اين زمينه گوي سبقت را از ديگر 
كش��ورها به مدت هزارسال ربوده  است. به هر شكل اقدام 
مركز ميكروفيلم نور در دهلي مي تواند اين پيام بزرگ را در 
خود داشته  باشد كه فردوسي حاال ديگر نه فقط به عنوان 
يك ايراني بلكه به عنوان شخصيتي جهان وطن نمود پيدا 
كرده و نمي ت��وان او را درچارچوبي خ��اص محدود كرد. 
حركت خودجوش هندي ها 
ك��ه  اي كاش در داخ��ل هم 
تكرار شود نشانگر اين نكته 
مهم  است كه حماسه سراي 
بزرگ ما در قالب  اثرش موفق 
به فت��ح  قلب هاي��ي از ديگر 
ممالك ش��ده و بر ماست كه 
ارزش اين اثر كهن را بيش از 
پيش به جهانيان معرفي كنيم. اقدام هنرمندانه  هندي ها از 
ديد هر ايراني يك »دست مريزاد« از ته دل دارد و اين آرزو 
كه اي  كاش چنين كاري ابتدا از سوي خود ما آغاز مي شد 
و به س��رانجام مي رس��يد. آنچه در اين ميان مهم  به نظر 
مي رسد اين  است كه نبايد نگران بي مهري هاي خودمان 
نس��بت  به مفاخر ملي  باشيم چون ظاهرا هستند افرادي 
كه اجازه نشستن غبار بر پيشاني بزرگان مان را نمي دهند. 
به نظر مي رسد نبايد نگران بود كه فالن كشور به مولوي و 
كشوري ديگر سنايي و كشوري ديگر ناصر خسرو را بيش از 
خود ما مي شناسند و به عنوان جزيي از پيكره ادبي خودشان 
به جهان معرفي مي كنند. نكته اصلي اين است كه غناي 
ادبي ما به حدي  اس��ت كه مجال كسب افتخار را به ديگر 

كشورها هم مي دهد.

رسول آباديان

آيا فيلم »متري شيش ونيم« از وزارت ارشاد قاچاق شده؟

روستايي و ساداتيان متهم مي كنند

جمعه شب گذشته در برنامه نقد سينما شبكه پنج بحث 
قاچاق فيلم سينمايي »متري شيش ونيم« پيش كشيده 
شد و مجري برنامه به توزيع نسخه غيرقانوني فيلم »متري 
شيش ونيم« در بين مردم اشاره كرد. سيدجمال ساداتيان 
تهيه كننده اين فيلم روي خط اي��ن برنامه زنده آمد و با 
ابراز ناراحتي و گاليه از انتش��ار غيرقانوني فيلمش گفت 
كه شروط برخي جشنواره ها اعم از ونيز و برلين اين است 
كه فيلم در ش��بكه نمايش خانگي منتشر نشود و انتشار 

غيرقانوني اين فيلم، ممكن 
است در ونيز مشكل درست 
كند، اما نكته مهم در خالل 
اين صحبت ها اين بود كه او 
وزارت ارشاد را مسوول اين 
اتفاق مي دانست و مي گفت 
از اين وزارتخانه فيلم خارج 
ش��ده و آنها اي��ن موضوع را 

مشكوك ارزيابي كردند. اين براي اولين بار است كه كسي 
صراحتا روي آنتن زنده انتشار نسخه غيرقانوني و قاچاق 
فيلم��ش را متوجه وزارت ارش��اد مي داند. س��يدجمال 
ساداتيان در اين برنامه گفت: »چرا فيلمي كه به امانت براي 
بازبيني در جايي گذاشته شده اين طور منتشر مي شود؟« 
او حتي ادعا كرد مداركي دارم كه برخي دوس��تان اذعان 
داش��تند فيلم را از وزارت ارش��اد گرفته و در خانه تماشا 
كردند. اين تهيه كننده با بيان اينكه قصد داشتيم با تاخير 
بيشتري فيلم را در شبكه نمايش خانگي منتشر كنيم ولي 
حاال انتشار فيلم زودتر از موعد اتفاق مي افتد، گفت كه هم 
خود ما و هم پليس فتا به اين قضيه وارد ش��ده ايم تا فيلم 
منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي حذف شود. سعيد 
روس��تايي هم در نامه اي گاليه كرد كه »نسخه بازبيني 

ارشاد« چطور به دست ش��بكه هاي ماهواره اي رسيده؟ 
رسم امانت چه شد؟ دلخور از اين نيستم كه در اين تنگناي 
اقتصادي، كساني بي مزد و منت به تماشاي فيلم بنشينند و 
اوقات خود را خوش كنند، دلخوري اينجاست كه بي رسمي 
مميزان و خيانت در امانت عادي شود.در همين زمينه نظر 
محمدرضا فرجي مديركل سينماي حرفه اي وزارت ارشاد 
را جويا شديم كه او در گفت وگو با »اعتماد« صحبت هاي 
س��يدجمال س��اداتيان را ادعايي بيش ندانست: »آقاي 
ساداتيان پيش تر همين نكات را به ما گفته بود و ما قطعا از 
كانال هاي مان اين موضوع را پيگيري مي كنيم.« مديركل 
س��ينماي حرفه اي وزارت 
ارشاد با اش��اره به اينكه اين 
اتفاق در چهل سال اخير در 
وزارت ارشاد سابقه نداشته و 
محال است فيلمي از مراجع 
قانوني قاچاق شود، توضيح 
داد: »نزديك ب��ه چهار ماه 
است كه اين فيلم روي پرده 
س��ينماها نمايش داده مي ش��د، چرا در اين مدت اكران 
فيلم قاچاق نش��د و ح��اال بالفاصله بعد از پاي��ان اكران 
نسخه غيرقانوني آن منتشر شده است؟ آقاي ساداتيان 
مي گويد ذيل نسخه فيلم قاچاق شده عنوان مخصوص 
وزارت ارش��اد درج ش��ده. خب اين فيلم زمان جشنواره 
به وزارت ارشاد داده شده، آيا از زمان جشنواره فيلم فجر 
تا به حال ايش��ان اين نسخه را به اش��خاص ديگري يا در 
جاهاي ديگر نشان نداده؟ فيلمي با عنوان نسخه بازبيني 
 ارش��اد از ط��رف عوامل فيلم ممكن اس��ت در اين مدت 
در دست خيلي ها چرخيده باشد و ممكن است اين فيلم از 
كانال هاي ديگري به بيرون درز پيدا كرده باشد. به هر حال 
ايش��ان بايد اين ادعاي خودشان را ثابت كند و اين نكات 

دليل صحت ادعاي ايشان نيست.«

تينا جاللي 

سينما چهره

از همايش عبيد زاكاني تاترجمه كتاب تازه شهريار وقفي پور

عبداهلل اسكندري به داريوش مهرجويي پيوست

آزادگي و طنز عبيد زاكاني
از مجموعه درس گفتارهايي درباره  عبيد زاكاني در 
روز چهارشنبه ۲3 مرداد ساعت 16:3۰ به »بررسي 
نسبت ميان طنز و آزادگي با نشاط فكري در انديشه  
عبيد« اختص��اص دارد كه با حضور دكتر س��پيده 

موسوي برگزار مي شود. 
در اي��ن درس گفتار درباره  اش��تراكات ميان طنز با 
مفهوم آزادگي و نشاط فكري سخن گفته مي شود. 

عالقه مندان براي حضور 
در اين نشست مي توانند 
ب��ه مركز فرهنگي ش��هر 
كت��اب واق��ع در خيابان 
شهيد بهش��تي، خيابان 
ش��هيد احم��د قصي��ر 
)بخارس��ت(، نبش كوچه  

سوم مراجعه كنند.

وقفي پور و ترجمه كتاب هاي تازه
شهريار وقفي پور از ترجمه آثار از والدمير سوروكين 
 و هرب��رت جرج ولز ب��راي مخاطبان فارس��ي زبان 

خبر داد. 
وقفي پ��ور دبي��ر بخش داس��تان ترجم��ه و نظريه 
انتشارات سيب س��رخ با اشاره به اينكه اين موسسه 
بخش��ي از تمركزش را روي ترجمه و انتشار رمان و 
داس��تان هاي خارجي و ترجمه و تاليف كتاب هاي 
نظري گذاش��ته است، عنوان كرد: در بخش ترجمه 
داستان، بخش��ي از تالش من اين اس��ت كه سراغ 
ترجمه و انتش��ار كتاب هايي ك��ه در ادبيات جهان 

داراي اهميت هستند، بروم. 

فراخوان شعر براي حمايت از كودكان زباله گرد 
در فراخواني از ش��اعران و ترانه س��رايان دعوت شده كه 
پديده زباله گ��ردي و رنجي كه اين ك��ودكان در چرخه 
طاقت فرساي كار متحمل مي شوند را با زبان شعر و ترانه 
به تصوير بكشند. سيروس الوند، حميد حامي و بابك زرين 
مسابقه شعر و ترانه با موضوع پديده زباله گردي كودكان 
را داوري مي كنند. بابك صحرايي نيز به عنوان دبير و عضو 

هيات داوران اين رويداد را مديريت و داوري خواهد كرد.

باسم  الرسام و نقاشي هايش
دي  ا نف��ر ا ه  يش��گا نما
نقاشي هاي باس��م  الرسام 
روز جمعه )۲5 مردادماه( با 
حضور جمعي از هنرمندان 
در موسس��ه فرهنگ��ي 
و هن��ري »درگاه« در 
كرمانشاه افتتاح مي شود. 
مراسم افتتاح اين نمايشگاه 
به صورت ويديو كنفرانس با باسم الرسام و با حضور رضا 
هدايت، بشير ناصري و دياكو حسن نژاد ساعت 1۸ روز 
جمعه )۲5 مرداد ماه( برگزار مي شود. اين نمايشگاه تا 

تاريخ چهارم شهريور ماه برقرار است.

عبداهلل اسكندري و چهره پردازي »المينور« 
عبداهلل اسكندري در تازه ترين فيلم داريوش مهرجويي 
حضور خواهد داشت تا »المينور« ششمين همكاري او 
با مهرجويي پس از فيلم هاي هامون، بانو، پري، درخت 
گالبي و دختر دايي گمشده باشد. »المينور« بر اساس 
فيلمنامه اي مش��ترك از وحيده محمدي فر و داريوش 
مهرجويي با مديريت فيلمبرداري بهرام بدخش��اني به 

تهيه كنندگي رضا درميشيان توليد مي شود.

گروه هنر و ادبيات

گفت وگو


