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 محمد قائد
 پیام به کالبخانه

 ایران یی ادبی و هنری و سیاسی جامعهدر صدمین سال ورود میرزاده عشقی به صحنه

  ٠٠۴۱آذر 
 

.  هاى نسلهاى بعدى زیاد تكرار نشدهمعاصرانش، در نوشتهبرخی عشقى، در قیاس با میرزاده نام 

سال گذشته به تحلیل شخصیت او و مرور بر آثارش اختصاص یافته مقایسه کنیم با چهل که در را حجمى 

 .دوشمیهدایت به یوشیج، و توجهى که  سهم بهار و نیما

دانند نمىاً داشته و چرا نام او براى مردم و نزد خوانندگانى که دقیق چه چیزى نام عشقى را زنده نگه

 چه نوشت و چه کرد آشناست؟

نگاری و روزنامه اجتماعی و هنری و ادبی اش چند گونه فعالیتسالهسی زندگی آخر سال دوسه در

 زار.هتل الله اپرا در سالن گراندبردن چیزی ابتدایی و ناموفق به اسم صحنهکرد، حتی به تجربه

اما شعرگفتنْ وجه غالب و ماندگار زندگی کوتاهش بود و کوشید قالبهایی جدید برای سرودن 

به  قرن بیستم  یبرای چاپ در روزنامه ۱٣٠٠که علی اسفندیاری سال « افسانه» یمنظومه یایجاد کند.  مقدمه

ب به خود عشقی باشد.  عشقی با حذف شد ــــ که باید خطاشروع می “شاعر جوان ای”او سپرد با عنوان 

به آن مقدمه حالت معرفی نیما یوشیج داد.  یعنی با یک شاعر جوان دیگر  “شاعر جوان”و تیترکردن  “ای”

 غیر از خودم آشنا شوید.

بارنشستن مشروطیت بود و نارضایی رسیدن عشقی همزمان با پایان یک دهه انتظار برای بهبه عرصه 

دادن جامعه نبودند و دستاورد کجاست معجزات حكومت مشروطه؟ قادر به حرکتگرفت: پس باال می

ماندن مشروطیت نهایتاً یعنی سلطنت باید ناتمام یآور بود و استیضاح.  نظریهمجلس شورای ملی نطقهای مالل

 شد.کالً برچیده می

ناشاد زیست و ناشاد )و از نظر و عصر خویش یک سر و گردن بلندتر و باالتر بود  یعشقى از جامعه

آوردن و زبانصداقت در به، تجربهشجاعت اى ناموفق( مُرد، اما به تقویت یک طرز فكر کمک کرد: حرفه

نوعى آنارشیست بود و جوهر آرمانش کمتر روشن است، چون به  .ایستادن بر سر آرمان خویشدر تهور 

پنداشت و بسیار خود را بخشى مهم از تاریخ مى  .اشته باشدتعریف دتوانست آرمانى روشن و قابلواقع نمىبه

 .کردگاه پرتضاد را سرسختانه دنبال مىهایی گرفت و نظرجدى مى
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و موجود خالیق غیر از  پنداشتعزیز را چیزى مىمیهن دوآتشه اما بیزار از ملّت بود که وطنخواه 

اما مذهب  کرداعتقادى مىاظهار بىت طبیع ءبه ماورا.  وعلفآبرى بىاصح یفرهنگ پردردسرشان باضافه

کم گو که کاوه کیست تو خود فكر ” یهرچند در ادامه شناختاجتماعى به رسمیت مىیی عنوان نیرورا به

 سیاه فكرهای خواص مانند مخالفت با تحمیل کفن.  “شودبا نام مُرده مملكت احیا نمی”سرود می “خود نما

گفته گرچه آرمان، یا بهکرد.  میات سیاسی عوام را تبدیل به مانیفست شورانگیز بر زنان، و فولكلور احساس

فكر او  یکه قطعات پراکنده یبینىِ منسجم، داشت، هنوز چیزى به نام ایدئولوژى و جهان“آلهاید”خودش 

 .زند کشف نكرده بودبرا به هم پیوند 
را خالی  اشبردند و خانهبه محبس میریختند شخص را وپنج سال پس از قتل او، شب میپنجاه

دیوار بگذارند تا قضیه مختومه  یاالرض سینهکردند و بعد صالح در این بود که او را با برچسب مفسد فیمی

دیدم و با خودم در اسارت نیروهای اسالم شماری از آن محكومان و مالباختگان را از نزدیک  ٥۸شود.  سال 

آنها را ویران  یتكه و خانهکشید مردم سالی پنج روز بریزند خائنان را تكهیو میکردم عشقی وقتی غرفكر می

کند بینی توانست پیشسناریوی خوفناکش فكر نكرده بود و نمی یکنند حتی پنج دقیقه به اجرا و نتیجه

اری و تبدیل هایی که گودبردشود و فاتحان پرزورترْ صاحب ِ خانهپا صاحب اسباب و اثاثیه میتفنگچی خرده

 کنند.به آپارتمان لوکس می

فراتر از آدمكشی و چپو هدفمند، چنانچه نیمی از جمعیت نـُه میلیونی مملكت نیم دیگر را قتل عام 

ها باز ماندهشد.  در میان زندهکرد نسل آدمهای از نظر عشقی بد، یا کالً مشهور به بد بودن، منقرض نمیمی

 شدنی نیست.خونین مورد نظر او اصالح یروزهمملكتی با کارناوال سالی پنجکند.  هیچ هم آدم بد رشد می

توان سرزنش کرد.  نیما یوشیج هم سی بینی آینده نبود نمیعشقی را از این بابت که قادر به پیش

کند آرزو می« آمین مرغ»عشقی، در مانیفست خودش  یادبیات ایران در روزنامه یسال پس از ورود به صحنه

حتی  مالدارهای سابق خاموش، باغهایشان ویران و خودشان آواره شوند.  در واقعیت تاریخی، یچراغ خانه

شمار، صاحبان دشكچه و فتوا در مراجعه به هم غافلگیر شدند.  از جمله موارد بی “عید خون”خود فاتحان 

خواستند تا به لندن سفر کنند، هم می “انقالب یسفره”حساب اکبر رفسنجانی سهمی از دالر و پوندهای بی

پزشكی و هم تأسیس دفتری به نام خودشان به منظور پاسخ به سؤاالت شرعی مؤمنان و ارشاد  یبرای معاینه

 وحقیقت. کفار به جانب حق

وجود داشته باشد عشقی را باید در  ‘شهید تصادفی’ای با عنوان تاریخْ لژ یا غرفه یاگر در حاشیه

شدن هایش آرزوی کشتهداد.  اما مشكل بتوان گفت تیرخوردنش کامال ناخواسته بود.  در سروده صدر آن جا

 دانست.کرد و مرگ طبیعی در سالخوردگی را دون ساحت خودش میدر جوانی می
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است و گرچه به سردار سپه در چند ماهی که نوشت فكر جمهوریّت برای ایران مضحک 

( “دریغ از راه دور و رنج بسیار”« )نامهجمهوری»بند کوبنده و پرسروصدای جمهوریخواه بود نتاخت، ترجیع

اش که از آن دست کشیده که اساساً و عمدتاً کار بهار بود به نام او تمام شد.  و وقتی کارتونی در روزنامه

بود هرچند امتیاز  کنایه از رضا خان تعبیر شد( او مسئول داد )و فوراًس را سوار خر نشان بود استعمار اینگیلی

قلمی ای که خودش بیرون داد شكلک و مضحکوچند شمارهتر در بیستنشر را کتباً واگذار کرده بود و پیش

  یافت. پایان عشقی زندگی پنجشنبه ظهر و درآمد قرن بیستم  یشنبه آخرین شماره ظهرچاپ نكرده بود.  

تاب سرشار و طبع روانْ بی یبرخوردار از قریحهو شاعر  سیمای خودآموختهمرد پرخاشگر ِ خوش

 توان گفت شهید راه سوءتفاهم شد.و دردمند زیست، زودهنگام و دردناک مُرد و می
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 ؟یرانیا 1یپل مارا-ژان
 علی نوبری 

 

"کمان را نشان داد: طوفان بس، دفعه بعد آتش است نیو خدا به نوح رنگ"  

یاز دوران برده دار چوالیریپوستان موسوم به اسپ اهیآواز س   

 

 جدهمیدانست. در قرن ه یناخودآگاه جمع انگریآنرا ب توانیاست و م یمیقد اریبس یآخرزمان تفكر

ناپاک و  یآدمها دیفكر که با نیا یول شدیتفكر غالب حساب م ییگراانسان نكهیبا ا یو عصر روشنگر

تر شد و در انقالب  یقو یحت دیآرمان شهر را نخواهد د یکس فتدیخون راه ن یکرد و تا جو هیفاسد را تصف

 ارشد. زبرگ’ خون دیع‘ نیفرانسه اول

بار بود که در سطح  نیدر انقالب فرانسه اول یول دهید اریبس یهایزیخونر ر،یمادر پ نیالبته جهان، ا

برپا کردند.  دانیم انیم یدستگاه مدرن سربر ’یبرابر ،یبرادر ،یآزاد‘ آل  دهیبه ا دنیرس یکشور برا کی

آوردند  دیجد میفرانسه تقو ونیانقالب د،ی( نامیآخرزمان ی) بجا یانقالب را اول زمان یدهیتوان ایم یاز جهات

و پاک متولد خواهد شد  دیجهان جد کیتش و خون آ انیازم نكهیهفته عوض شد. ا یاسم روزها یو حت

 یها( به  صورتبامهابس کی) به قول ار ۱۹۱۴-۱۷۸۹ یطوالن ۱۹است و در  قرن  ییایو پا یقو اریبس دهیا

 شد.  زهیمختلف مطرح و تئور

به نام  واگنر  یبدست نابغه ا یقیآمد و در موس رونیاز دل آن ب سمیو کمون سمیآنارش استیدر س

شد. افكار درخشان عصر  رومندیموثر و ن قایگرا و عمباستان ینیبجهان کیبه  لیتبد  ’بلونگیحلقه ن’ در

 رانیآن بر ا قیوعمدتا از طر یهمراه شد برعثمان دیو با شودیدارد زاده  م نو یجهان نكهیاروپا و ا یروشنگر

ها ها و تفاوتو شباهت یو عثمان رانیا یطلباصالح یجنبش ها سهیفرصت مقا نجایداشت. البته ا قیعم یریتاث

.  کردیرا تنفس م ییکرد چه هوا یکه در استانبول زندگ یدر سه سال یعشق مینیاست که بب نیو منظور ا ستین

مرکز روشنفكران مسلمان بود که از سرتاسر جهان در آن جمع شده بودند و  نیکه در آن زمان مهمتر یشهر

 یگفت که عشق توانیم. افتییشهر انتشار م نیدر ا یمختلف از جمله فارس یهابه زبان یمتعدد یهاروزنامه

 ریو نوشت وش دیآزاد آن گفت و شن یدر فضا ورا در استانبول تجربه کرد  یخواهمشروطه یاسیس ستیز

 قهوه خورد. 

                                                 
 شتریاطالعات ب ی. برایفرانسو  یتندرو یروزنامه نگار و انقالب ۱

https://web.archive.org/web/20161012230705/http://tarikh1.com/jean-paul-marat 
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’ ترکان  جوان‘ را فراهم کرده بود و نهضت  یاساس راتییمقدمات تغ  ’ماتیعصر تنظ‘  یدرعثمان

چند ’ ترکان جوان‘ بنا کند. حكومت  یدر عثمان ییدولت مدرن بر اساس اصول اروپا کیآن بود که  یدر پ

 یمذهب تیو جدا از هو خیاسطوره و تار یبر مبنا دیجد تیهو کی جادیداشت، از جمله ا یاثر مهم برعشق

ترکان جوان  یخیتار تی. در واقع هاشنامهینما یمختلف و اجرا اتیچاپ نشر قیاز طر یو جلب افكار عموم

ناخواسته  امدیدهه بود که عمال ورشكسته بود، دوم پ نیچند  یعثمان یبودند، اول امپراتور گرفتار چند بحران 

به شهروندان بود، با  تیاحقاق حقوق کامل تابع یبرا یو تالش یمدن یجامعه یریگاصالحات که شكل

کشور  ریطلعت پاشا وز ،اول یجهان و اصالحات از باال تناقض داشت. با شروع جنگ یحكومت مرکز

قمار بزرگ گرفتند و با  کیبه  میتصم ،ییایدر یروین ریجنگ و جمال پاشا وز ریانور، وز لیاسماع ،یعثمان

را به شكست کشاند و  رانیو ا یدر عثمان تیمشروط یاول پروژه یمتحد شدند. جنگ جهان شیآلمان و اتر

 آماده کرد. ’نیمشت آهن‘ یرا برا نهیزم
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 میرزاده در آینه
 زادهسعید گنجی

رضاشاه و سوگند  یماه که اخبار استعفا وریشهر ۲۷شنبه پنج یهاروزنامه یاصل یترهایدر کنار ت

قرن  یروزنامه ازیآمدن صاحب امتاز بهوش یرا با آب و تاب نوشته بودند، خبر کوتاه دیخوردن شاه جد

، از هفده  ریت اصابتکه بر اثر  یعشق رزادهیمعجزه بود. م کی هیشب شتریب نی. اکردیهم جلب توجه م ستمیب

مداوم  یتحت پرستار یمدت عشق نیشده بود. در ا داریبه کما رفته بود، سرانجام از خواب ب شیسال پ

قسمت  کرد،یحادثه سرزنش م نیا یبرا یبهار که خود را به نوع شودیخانواده و دوستان بوده و گفته م

 .خوشحال بود اریاو بس ننوشته بود و از بهوش آمد یعشق نیرا بر بال یاعظم سبک شناس

 ستادهیا یانهیخواب به خاطر داشت که در مقابل آ کیکه در کما بود فقط  یسالاز تمام هفده یعشق

 زیرا تم نهیآ کندیتالش م ند،یبیکرده بود م یخودکش شیخودش، برادرش را که سالها پ ریتصو یبجا یلو

تازه  یبتیخود را در ه  د،یآیم رونیب نهیاز آ اریبس یبا تقال ی. وقتشودیم دهیکند که ناگهان به داخل آن کش

تا دست  دیطول کش یسالکی. ابدییبر صورت م یگرد دسته مشك نکیو ع ینیچاپل یلیبیخت، سلَ ییبا موها

را  تیصادق هدا یرهبر چاپ کرد و امضا یهیرا با عنوان اشک تمساح در نشر اشمقاله نیبه قلم شود و اول

است که موجبِ  دیتا آن حد مُف باستانی عظمتِ به افتخار…»: شتنو نطوریاز مقاله ا یآن نهاد. در بخش یبر پا

و مُتعصّب بار  او را خودپسند کهنیاو بشود، نه ا ندهِیملّت در نبردِ آ کی یِو معنو یمادّ شرفتِیو پ قیتشو

کنند.  ماو را به خوابِ غفلت ببرند، و در فالکتِ خود محكو هاییسرانوحه نیکه بخواهند با ا نیو نه ا اورد،یب

 رِ یتا همان اندازه که نسبت به زمان و مكان در مس باشد،ینم رانیزبان و افتخاراتِ گذشتهِ ا ت،یّمُنكِرِ مِل یکس

و  وشیو دار روسیو ذکرِ نامِ س« هزارساله!ملّتِ شش»امّا تكرارِ  م،یاخود احراز کرده یِ برا یمقام یخیتار

 جُنباندیرا نم یکس یِپرستو عِرقِ وطن شودی مردم آب و نان نمیِعبّاس برامحمود و شاهو سلطان روانیانوش

اَش همه اند،کردهیمت مرا قس حهیکه هوش و قر یکرد روز قیتصد دی. بابردیهم ما را جلو نم قدمکیو 

 «...انددهینبخش انیرانیرا به ا

از »..: گفتیو م خوردیهمه سال حرص م نیمردمان پس از گذشت ا یو غرور دهات یگاهآاز نا او

و به زبانِ  میخبریب یکُلّبه ایدن یِو ادب یآثارِ علم هاونیلیشده که از م جهیما نت یِو خودپسند ینادان نیهم

 .ستین نانیاگر شده، طرفِ اطم ایترجمه نشده و  یفارس

 یِ موس یشاه، مجسمهمثالً سنگِ قبرِ مَلکباور کرد که  دیبا ان،یآقا یدهیقسمتِ علم و هنر، به عق در

و مسجدّ  کِند؛یدر مبه دانیبتهوون را از م یِسمفون ،یعلنیتارِ حس گذارد؛یالشّعاع مرا تحت آنژكلیم

. کشدیتمامِ آثارِ رامبراند م یِخطِّ قرمز رو ،یعباسرضا اتورِینیم ای بَرد؛یرا از رو م كانیقصرِ وات اهلل،لُطفخیش
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. علم و ادب و میاالقمر نكردهکه متأسفانه در علم و هنر هم شقّ  میاِقرار کن دیبا م،یاگر مُنصفانه قضاوت کن

 «...استیو مالِ همهِ دن دارد،یهنر تعصّب برنم

بود  دهیکه د یخواب ادیاست  دهیخود برگز یرا برا تیچرا نام صادق هدا دندیپرسیم از او یوقت

 .کافكا ای امیخ مییدارد بگو یچه برسد به نامها؛ چه فرق شوندیها عوض مآدم گفتیم یافتاد و به شوخیم

و کردستان  جانیکه در آذربا یبا اتفاقات یول ،یدر حزب توده داشت و تعلق خاطر یدوستان هرچند

بپردازد تا روزنامه  یسیبه کار ترجمه و داستان نو شتریتنها باشد و ب دادیم حیافتاد کال رابطه را قطع کرد. ترج

 هیبا روح یتالطم اجتماع نیشد و ا ترجنگ بد انیکه پس از اشغال بد شده بود با پا رانی. اما اوضاع اینگار

هم به آلمان سفر  یشد. چند روز سیعازم پارستان بار سفر بست و ناسازگار بود. با کمک خانواده و دو او

 یول میآخر ندار یروزها اتییاز جز قیرفتن به لندن ناکام ماند. هر چند اطالع دق یبرا تالش او یکرد ول

 ..کرد و به کما رفت یخودکش توراتیقرص بارب یادیاو با تعداد ز سیپار ردر آپارتمانش د شود،یگفته م

 یماه که اخبار خروج محمدرضاشاه و معرف ید ۲۶سه شنبه  یروزنامه ها یاصل یترهایکنار ت در

بوف کور هم جلب توجه  یسندهیاز بهوش آمدن نو یرا با آب و تاب نوشته بودند، خبر کوتاه دیجد نهیکاب

 شیسال پ۲۷ زاور ، آکه بر اثر خوردن قرص خواب   تیمعجزه بود. صادق هدا کی هیشب شتریب نی. اکردیم

مداوم خانواده و  یتحت پرستار تیمدت هدا نیشده بود. در ا داریبه کما رفته بود، سرانجام از خواب ب

قسمت اعظم  کرد،یحادثه سرزنش م نیا یبرا یکه خود را به نوع یبزرگ علو شودیدوستان بوده و گفته م

خوشحال  اریبود و از بهوش آمدن او بس هنوشت تیهدا نیرا بر بال یمعاصر فارس اتیو توسعه ادب خیکتاب تار

 بود. 

 یانهیخواب به خاطر داشت که در مقابل آ کیکه در کما بود فقط  یو هفت سال ستیاو از تمام ب

از آن  یجو گندم یلیبیو س شیافتاده با رجا یمرد بتیدر ه شودیم دهیکه ناگهان به داخل آن کش ستادهیا

 نیاست که به جامعه و سرزم انسانی به نگاه امعالقه مورد نگاه نوع …»:وشتن نگونهی. او بعدا اشودیخارج م

و آن  میااضافه آنچه ما از آن زمان تاکنون تجربه کردهبه کند،ینگاه م گرانید نیخودش و جامعه و سرزم

 دیعقا یو امتداد فرض یفكر، سرگذشت فكر همگان یاجتماع خیتار یعنیبداند.  توانستینم یناظر و راو

طرز فكر ناظر بر  ریتأث یعنی ،یفرد یشناسبرخالف روان ،یاجتماع یشناسفرد در روزگار پس از او. روان

و متناسب  ردیگیکه انتخابش نكرده قرار م یتیناخواسته در موقع ،یزندگ یموضوع نگاه او. فرد با تولدش و ط

 یسنگ یقالب نی. اکندیو آنگاه افكار خود را با رفتارش منطبق م شودیم یناچار از انجام اعمال تیبا آن موقع

 «…روندیموجود فراتر م تیو موقع یاز چهارچوب آن توال یتا حد ییهاو گاه انسان ستین یو ابد

 

 



 

 

 8 

 ی تراموانویسنده در هیات راننده
 علی صدر

 

ای ببینم که مثل زمانی نوشت اگر پرنده -آمریكایی قرن نوزدهم یشاعر و نویسنده-جیمز رایلی 

آورد، شک نخواهم کرد اردک است. کند و صدای اردک درمیرود، مثل اردک شنا میاردک راه می

گرفتن از ی رایلی به مرور به عبارتی مشهور در زبان عامه بدل شد، و البته به فرمی از استدالل.  با وامجمله

ی او را به دقت ست، اسناد معتبر موجود دربارهی کسیایلی، اگر به کتابی برخورد کنیم که دربارهطرز تلقی ر

سنجد و تالش کند، احوال و افكارش را با معیارهای مختلف روزگار گذشته و زمان حال میبررسی می

نگاری یا ژانر زندگیکند تصویری چندوجهی و متعادل از وی در برابر خواننده بگذارد، آن کتاب را در می

نویسی خواهیم گنجاند؛ حتی اگر نویسنده چنین عنوانی به کار نبرد یا از آن فاصله بگیرد. در همان بیوگرافی

ام که جداگانه منتشر خواهد شد و نگاری پرداختههای زندگیها و شیوهای مفصل به مروری بر سبکمقاله

نگاری، از ای از زندگیتاب محمد قائد به عنوان نمونهقدر بگویم که کجای طرحش اینجا نیست اما آن

 بسیاری جهات کاری برجسته و قدمی به پیش است.

برانگیز و در همان حال وسوسه انگیز: که شود، تاملیادداشتِ ابتداییِ کتاب با پارادوکسی آغاز می

واندنِ آثارش باشند. شخصیتی که همان مردم مشتاقِ خآنست محبوبِ بسیاری از ایرانیان، بیایعشقی چهره

گیر است اما گویی برای خود نشده که شبح افكارش بر ذهن ملتی سایه افكنده و نوع عقایدش همهفراموش

کند: کوششی برای یافتنِ چرایی این او جای چندانی نیست. و نویسنده بالفاصله هدف کتاب را آشكار می

و همچنین به طعنه و طنز  "ی عشقی فراوان نیست.اتكا درباره منابع دست اول و قابل"نویسد پدیده. بعدتر می

ی سی سال عمر او تقریبا در تمامی حدود ده سطر مطلب نادقیق درباره "کند و البته صادقانه اضافه می

ی نویسد از روزنامه. چرا نادقیق؟ وقتی یكی از دوستانش و در همان دوران می"ها تكرار شده استنامهعشقی

ما که شش دهه بعد دست کم بیست و دو "گوید ستم، فقط هفده شماره منتشر شده، قائد به درستی میقرن بی

اند اعتماد شماره از آن در برابر داریم، مشكل بتوانیم به روایت وقایعی که این دوستان شخصا شاهد نبوده

 "کنیم.

. در "نوان ماجرای زندگینقد سیر اندیشه به ع"عنوانِ پیشگفتارِ کتاب همان حكم نویسنده است 

های زنی و رفتن سراغ فرضیات، شایعات و ستایشنبود مواد دست اول فراوان و قابل اتكا، قائد به جای گمان

ای که کرگ کریدل استاد دانشگاه غلوآمیز، شرح زندگی را یكسره در سبكی متفاوت مكتوب کرده، شیوه

 intellectual biographyنگاری تحت عنوان یی زندگکاروالینای جنوبی و متخصصی بنام در حوزه

کند. در این سبک ترتیب زمانی امور کنار گذاشته شده واغلب با پرداختن نگاری فكری معرفی مییا زندگی
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اش ترسیم ها، زندگیها و باورهای شخصی فرد در جهانِ ایدهبه تحلیل مفاهیم و پرو بال دادن به انگیزه

ی بینی و اندیشهفصل دوم: جهان"کند عناوین فرعی، چنین برداشتی را تقویت میشود. نگاهی به فصول و می

در دفاع از حقوق  "و  "نگاه به گذشته و درک تاریخ"، یا "هاای عقاید و احساسفصل سوم: پاره"، "سیاسی

 . "زنان

روایی،  نگارییا زندگی narrative biographyاما این تنها شیوه نیست، به عنوان مثال در سبک 

که الزاما و یكسره خود را وقفِ ن آنزند بدونویسنده دست به توصیفِ سیمایی دینامیک از زندگیِ سوژه می

توان خط تمایز آشكاری میان این نگاریِ صرف و جامع از تولد تا مرگ کند. به زعم کریدل نمیوقایع

هش به موضوع، از مرزها گذر کرده ها کشید و نویسنده ممكن است در طول کار، و بر اساس طرز نگاسبک

 و از یک شیوه به دیگری بغلطد. 

هایی متفاوت را او به یک سنت وفادار نمانده و سبک .واقعیت این است که قائد هم چنین کرده

ها تا چه اندازه عامدانه و تا چه حد از روی ناچاری ام که این انتخابو نشنیده آزموده. جایی از او نخوانده

شان ی قدیمی و مقادیری اشعار که در انتساب برخینسخه روزنامه ۲۱راموش نكنیم ده سطر نادقیق، بوده. ف

های های گزاف و ستایشی او بوده. و البته بسیاری شایعات و سخنشبهات جدی در میان است تمام مواد اولیه

ست شت. و اینها البته مصالحیای در قالب شهید مشروطه که چیزی جز قلم در دست نداپر و پیمان از اسطوره

 ها پرهیز کرده.که نویسنده از آن

که خود اهل ذوق و تجربه در این قلمرو بود، در  -دان انگلیسینویسنده و حقوق–فیلیپ گواداال 

دهند چندان درست نیست نگاهی عمیقا آنگلوساکسونی معتقد بود این باور که کسانی تاریخ را عمیقا تغییر می

خورند. گواداال ست که در آن غوطه میتر از نیروی کسانیو بزرگتر ی تاریخ سهمگینخانهو جریان رود

ها ارزش مطالعه نامهاند. با این وجود، زندگیدادن جهت جریانها و وقایع بیشتر در خدمت نشانگوید آدممی

لت شده، تحصیلِ ناتمام، دهد. جوانیِ غفدارد چون خواندن تاریخ در آن فرم، مسایل بسیاری را توضیح می

ست، چیزهای بسیاری را در غروری غیرطبیعی در بیان فرد و مواردی از این دست که جزو خصایل بشری

 کنند.باب وقایع اجتماعی و جریان تاریخ آشكار می

ی تراموا استفاده نگار در هیات مورخ/نویسنده، گواداال از استعارهدر توصیف ظرافتِ کارِ زندگی

ی تراموا خواست با یک پیچ منحنی ما رو به گوشه ای در مقصد دلخواه شود از رانندهمی" دنویسمی .دکنمی

 "گوید.ی شما از او ساخته نیست چون مجبور است به همان راهی برود که ریل میبرسونه اما برآوردن خواسته

ان حال، خواننده باید با حداقلِ ی زندگیِ فرد را ساخته. در همست که شاکلههای تاریخیآن ریل همان فكت

 ست. د، و این همان وجه هنری و ادبی کار نویسندهرَرنج و سختی در  مسیر این ریل به پیش بَ
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ی تكه به دست ما رسیده، قائد اما توانسته در هیات رانندهانداز و تكهپردست ،زندگیِ عشقی ریلِ

ای در برابر مسافرین ها مناظر تازهتراموا، سفری خوشایند و دلنشین مهیا کند. توقفش در برخی ایستگاه

گذاشته، در همان حال که مسیرهایی مطابق انتظار مسافرین نیست و ناچارند جهت حرکت ریل را بپذیرند. 

های های پراشتباه، شكستشود که انواع قدمداشتنی نزدیک میی دوستنقدر به تمثال اسطورهتراموا گاه آ

 شوند. تلخ، توهمات و پندارهایی خام دیده می

گیرد، و از اساس چرا باید به آدمی چنان باشهامت ی عشقی سخت نمیدر داوری نهایی، به میرزاده

نیكی نخواست و برایشان جز قلم به دست نگرفت. به عشقی و باشرافت سخت گرفت؟ او که برای مردمان جز 

گذارد. شكسپیر از زبان هملت به آدمی اندرز بیش از آنكه ترازوی لیاقت و سزاواری حكم کند، حرمت می

 "اگر نصیب هرکس به قدر لیاقتش باشد، چه کسی را از تازیانه گریزی خواهد بود؟"داده است 

 

 


