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زين العابدين مؤتمن (2) 

گفت و گو: مرتضى رسولى پور 

آنچه در اين شـماره مى خوانيد قسـمت دوم و پايانى گفت و گـوى مفصل واحد 
تاريخ شـفاهى بـا مرحوم زين العابدين مؤتمن اسـت كه بيشـتر بـه فعاليتهاى 
مطبوعاتـى، ادبـى و نويسـندگى ... و همچنين سـفرهاى داخلـى و خارجى او 
اختصاص يافته است. ضمنًا از آقايان احمد سميعى و مجيد مهران كه در تعدادى 
از جلسـات گفت و گو حضور داشـتند، و نيز خانم نورانـا پيرو نذيرى بابت تنظيم 

اولية قسمتهايى از مصاحبه تشكر مى كنيم.
 � چنانچه موافق باشيد به فعاليتها و خدمات ادبى جنابعالى بپردازيم. 

 •خواهش مى كنم. 
 � از چه زمانى به مطالعه و نوشتن روآورديد؟ 

ــاعرى  ــعر و ش ــرض كنم بنده در خانواده اى به دنيا آمدم كه با كتاب، ادبيات، ش  • ع
اهليت داشتند. نياكانم همه جزو مفاخر ادبى ايران در دورة قاجاريه و سبك دورة بازگشت 
ــتقيم  ــعرا فتحعلى خان صبا جد مس ــد. از جمله ميرزا احمد صبور برادرزادة ملك الش بودن
ــت. بنابراين از همان دوران بچگى  ــت كه ديوان خطى او هنوز در منزلم اس مادرى من اس



ــتانهايى كه تا آن زمان نوشته يا ترجمه شده بود مثل  اهل مطالعه و كتاب بودم. تمام داس
رمانهاى ميشل زواگو و الكساندر دوما و ديگران (كتابهايى از قبيل كنت مونت كريستو، سه 
تفنگدار، بوسـة عذرا...) را مى خواندم و مى توانم ادعا كنم رمانى نبود كه ترجمه شده باشد 
ــم. گاهى در يك روز دو كتاب مى خواندم. البته امكان خريد كتاب  و من آن را نخوانده باش
نداشتم و از كتابفروشى ادب كه صاحب آن يك نسبت دورى با خانوادة ما داشت و بعدها 
به نام زّوار مشهور شد، هر كتاب را شبى سه شاهى كرايه مى كردم. باور بفرماييد در دورة 
ــبك كتاب اميرارسـالن، كتابى به نام داستان ملك فيروز نوشتم كه هر چند  ابتدايى، به س
قابل چاپ و عرضه نبود، در بين بچه هاى كالس دست به دست مى گشت. وقتى به كالس 
ــطح بهترى نوشتم كه االن دو نسخة خطى آن را در  ــطه آمدم همين كتاب را در س متوس
منزل دارم و مى دانم كه بعد از من آن را جزو اباطيل دور مى اندازند و ارزشى بيش از اين 
ــم ندارد اما باالخره كارى و تمرينى براى كارهاى بعدى بود. همان موقع خيال مى كردم  ه
ــيها و رفقاى اطرافم با لذت آن را مى خواندند و  ــى انجام داده ام چون همكالس كار با ارزش

دست به دست مى گشت. 
 رمان تاريخى آشيانة عقاب � را چه زمانى نوشتيد؟  

ــنين نوجوانى به تاريخ عالقة زيادى پيدا  ــًال اين مطلب را بگويم كه در همان س  • قب
كردم و با كتابهاى مفصل تاريخى مثل روضهY الصفا و ناسخ التواريخ هم آشنا بودم. چون تاريخ 
ــت حسن صباح و خواجه نظام الملك و ملكشاه سلجوقى در قرن پنجم  مى خواندم سرگذش
ــوق آمدم تا رمانى  ــتر مطالعه مى كردم. به تدريج به ش نظر مرا جلب كرده بود و آنها را بيش
ــم. اما قبل از نوشتن رمان آشيانة عقاب كتابى به نام افسانة ناصرخان و  در اين مورد بنويس
منصورخان و انقالب مشـروطة ايران از زمان ناصرالدين شـاه در پنج جلد نوشتم. نوشته هاى 
ــت هنوز دارم و تصور  ــده البته قابل چاپ نيس ــته ش مربوط به اين كتاب را كه با مداد نوش
ــت، چون به شروع فكر تازه در مردم ايران از زمان ناصرالدين شاه  مى كنم طرح خوبى داش
به بعد مى پرداخت و چنانچه حوصله مى داشتم و رمان نويسى را ادامه مى دادم، همين خط 
فكرى را دنبال مى كردم و رمان تازه اى مى نوشتم ... به هر حال اولين و آخرين اثرى كه در 
ــى چاپ كردم و خوشبختانه مورد توجة مردم قرار گرفت همان كتاب آشيانة  داستان نويس
ــاره  ــده كه قبًال به آنها اش ــتن اين كتاب، مطالعة رمانهاى ترجمه ش عقاب بود. قبل از نوش
كردم، سبك نوشته هاى از نوع اميرارسالن و شيرويه و اسكندرنامه را از ذهنم خارج كرد و 



مرا به سمتى هدايت كرد تا رمان آشيانة 
عقاب را به سبك امروزى بنويسم.   

ــودم كه  ــاله ب ــانزده س در 1309، ش
ــى آشـيانة عقاب را  ــتن رمان تاريخ نوش
ــال، در  ــس از هفت س ــروع كردم و پ ش

1316 جلد پايانى آن را به پايان بردم. 
 �مثل اينكه بخشهايى از اين رمان در 
روزنامة شـفق سرخ به شـكل پاورقى چاپ 

شد. 
بله. حاال توضيح مى دهم. در 1313 • 
ــى در تهران و  ــن بزرگداشت فردوس جش
مشهد برگزار شد و به اين مناسبت كتاب 
ــمش يادم نيست) در  يكى از ادبا (كه اس
شرح حال فردوسى به صورت پاورقى در 

ــد. انتظار داشتم كه كتاب من هم در اين روزنامه به شكل  روزنامة شـفق سرخ چاپ مى ش
پاورقى چاپ شود ولى روى آن را نداشتم مانند محمد قاضى و بعضى از همسن و سالهاى 
ــى رو بيندازم. البته كتاب آشـيانة عقاب، مفصل بود و هنوز نگارش آن تمام  خودم، به كس

نشده و حداكثر به نيمه رسيده بود.   
ــبتى به خانة ما رفت و آمد  ــتخدمان وزارت فرهنگ را كه به مناس آن روزها يكى از مس
ــرده به او دادم و از او  ــرار دادم. بعد يك جلد از كتاب را پاكنويس ك ــان ق ــت، در جري داش
ــتم كتاب را با خود به دفتر روزنامه شـفق سـرخ ببرد و در مورد چاپ آن به صورت  خواس
ــتم كه شفق سـرخ تنها روزنامة  ــئوالن آن صحبت كند (مى دانس پاورقى در روزنامه با مس
ــردبير آن بود و  ــركانى هم س ــتى صاحب امتياز و مايل تويس معتبر صبح بود كه على دش
ــتن مطلب در اين روزنامه اعتبار ايجاد مى كند كما اينكه شخصى مثل  باز مى دانستم نوش
ــكل پاورقى در اين روزنامه  ــته هاى خود را به ش ــيارى از نوش ــعود در آغاز بس محمد مس

مى نوشت و از اين طريق معروف شد). 
ــت به من گفت كه  او مطابق نظر من عمل كرد و كتاب را به روزنامه برد و وقتى برگش
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آنان استقبال كردند و گفتند كتاب را مى خوانيم؛ يكى دو هفته بعد بياييد و جواب بگيريد. 
ــئوالن روزنامه گفت: بله، كتاب را  ــد بار ديگر او رفت و خبر آورد و از قول مس ــه بع دو هفت
ــت. از اينكه گردانندگان روزنامه  خوانديم و چاپ هم مى كنيم اما يك مقدار زمان الزم اس
ــحال و  ــكل پاورقى در روزنامة خود چاپ كنند خوش ــت كرده بودند كتاب مرا به ش موافق
منتظر بودم تا پاورقى مربوط به فردوسى زودتر تمام شود. هر روز شفق سرخ را كه قيمت 
ــا اينكه يك روز بعد از گرفتن  ــى بود از روزنامه فروش دوره گرد مى خريدم ت ــك عباس آن ي
روزنامه همين كه صفحات آن  را ورق مى زدم به طور غيرمنتظره ديدم بدون هيچ توضيحى 
ــم را به صورت پاورقى به جاى مطلب قبلى آورده اند. برايم خيلى هيجان انگيز بود، به  كتاب
ــت مرحوم مايل  خصوص كه مدتى بعد مورد توجه مردم هم قرار گرفت و خوب يادم هس
تويسركانى به من مى گفت: اگر بر اثر تراكم اخبار، يك بار پاورقى كتاب تو را چاپ نكنيم، 

از سوى عالقه مندان تلفن پيچ مى شويم. 
چاپ شد؟   چه مقدار از مطالب اين كتاب در روزنامة شفق سرخ  �

ــم، نزديك به دو جلد آن در اين روزنامه چاپ  ــر كتاب را 10 • جلد در نظر بگيري  اگ
ــت اما همين اندازه كه به مدت هفت،  ــد. نوشتن اين رمان زحمت زيادى براى من داش ش
ــد و خوشبختانه مورد توجه مردم واقع شد، براى من  ــت ماه پيايى در روزنامه چاپ ش هش
خوشحال كننده بود و موجب تشويقم شد. زمان رضاشاه بود و بعضى افراد به دليل كمترين 
مخالفتهاى سياسى سركوب مى شدند از جمله زين العابدين رهنما مدير روزنامة ايران (كه 
يك روزنامة نيمه رسمى بود) و على دشتى و چند نفر ديگر با مشكالتى مواجه شدند. البته 
ــاز روزنامة ايران را لغو نكردند بلكه ادارة آن را از رهنما گرفتند و به مجيد موقر دادند  امتي
در حالى كه روزنامة شفق سرخ را نه تنها از دشتى گرفتند بلكه اصًال امتياز آن را لغو كردند 
ــديدى  (1313) و با لغو آن، تكليف كتاب من هم معلق در هوا ماند و يك ضربة روحى ش

به من وارد كرد.
 چه كسى هزينة سنگين چاپ كتاب ده جلدى آشيانة عقاب � را تقبل كرد؟ 

ــارى در خيابان چراغ برق نزديك پامنار جنب حمام قيصريه   • يك آقايى به نام افش
ــيده و  ــب او پاتوق جوانهاى مدعى تازه به دوران رس ــت. محل كس يك مغازة خرازى داش
ــده بود. افرادى مثل شجاع الدين شفا، احمد شهيدى (سردبير اسبق روزنامة  جوياى نام ش
اطالعات)، ذبيح اهللا صفا و يكى دو نفر ديگر از جمله خود من به ادبيات عالقه داشتيم، كنار 



ــديم و او هم دوست داشت با جوانهايى مثل ما معاشرت داشته  ــارى جمع مى ش دكان افش
باشد. چاپ قسمتهايى از كتاب من در روزنامة شفق سرخ تا حدودى سر زبانها افتاده بود و 
كمى سر و صدا ايجاد كرده بود. افشارى هم سر ذوق آمد و به من قول داد كه كتاب را به 
طور كامل چاپ مى كند. قرار بود كتاب در 10 جلد و 2000 صفحه با جلد و كاغذ معمولى 
چاپ شود (نه مثل كتابهاى مجلل امروزى) به او گفتم: كتاب من 10 جلد و خيلى مفصل 
ــت، بايد سرماية زيادى صرف آن كنى. او گفت: اگر بتوانى كتاب را قدرى مختصر كنى  اس
ــاپ كنم. با تجديدنظرى كه در كتاب كردم الاقل يك چهارم آن را حذف  ــرم آن را چ حاض
كردم. او هم تقبل كرد و در مدت دو سال، 10 جلد كتاب آشيانة عقاب را با كاغذ كاهى و 

جلد مقوايى به شكل قاچاقى چاپ و منتشر كرد.   
 � چرا قاچاقى؟ 

ــورچى معروف دورة رضاشاه) از  ــارى يك روز به من گفت: محرم عليخان (سانس  •افش
ــته كتاب را در دو جلد ببيند. او از محرم عليخان خيلى مى ترسيد و مى گفت هر  من خواس
وقت از مقابل مغازه مى گذرد، دست و پا و بدنم شروع به لرزيدن مى كند. به افشارى گفتم 
من لوطى اينكه كتاب را در دو جلد بنويسم تا او ببيند نيستم. در نتيجه افشارى هم كتاب 
را به شكل قاچاقى چاپ كرد. البته مطالب كتاب هم طورى نبود كه دستگاه با آن مخالف 

باشد. اولين جلد كتاب در 1315 چاپ شد و تا 1317 هر ده جلد چاپ شده بود. 
من واقعاً از او ممنونم چون اگر او چاپ نمى كرد، به قول سعدى مثل گنج قارون خاك 
ــتم. همين  مى خورد و از بين مى رفت. البته حق التأليفى در كار نبود و من هم توقعى نداش
اندازه كه چاپ مى شد و مورد قبول جامعه قرار مى گرفت دلخوش بودم. كتاب چند بارتجديد 
ــد. يادم هست براى چاپ پنجم چند ماه وقت صرف تنقيح و تصحيح كتاب كردم  چاپ ش
ــارى كتاب را با كاغذ خوب و  و پس از گردگيرى و اصالح كامل و حذف زوائد، اين بار افش
جلد طالكوب در يك جلد 1000 صفحه اى چاپ و منتشر كرد. چاپهاى بعدى را انتشارات 
ــده است. به هر حال  ــر ش علمى با اجازة من انجام داد. اخيراً هم چاپ يازدهم كتاب منتش
ــبتاً طوالنى اى داشته است. به قول نظامى عروضى «بسيار كتابها هستند  اين كتاب عمر نس
كه پيش از خداوند خود بميرد» ولى خوشبختانه هنوز زنده ام و مى بينم كتابى كه در دورة 
جوانى نوشتم خوشبختانه هنوز زنده است و نمرده و خوانندگانى دارد. آشيانة عقاب اولين 





و آخرين رمانى است كه من نوشته ام1. بعضى از دوستانم به من مى گفتند: تو كه در تخيل 
ــى را دنبال  ــابقه اى دارى چرا اين كار را ادامه ندادى و رمان نويس ــى چنين س و رمان نويس

نكردى؟ در پاسخ دوستان اين حكايت سعدى را نقل كردم، آنجا كه سعدى مى گويد: 
يكى از ملوك پارس نگينى گرانمايه بر انگشترى بود. بارى به حكم تفرج با تنى چند از 
خاصان به مصالى شيراز بيرون رفت. فرمود تا انگشترى را بر گنبد عضد نصب كردند 
تا هر كه تير از حلقه انگشترى بگذراند، خاتم او را باشد. اتفاقاً چهارصد حكم انداز كه 
در خدمت او بودند جمله خطا كردند مگر كودكى بر بام رباطى كه به بازيچه تير از هر 
طرفى مى انداخت. باد صبا تير او را از حلقه انگشترى بگذرانيد و خلعت و نعمت يافت 
ــتند. پس تير و كمان بسوخت. گفتند: چرا كردى؟ گفت: تا  و خاتم به وى ارزانى داش

رونق نخستين بر جاى ماند.2

1 . پروفسور ماخالسكى، ايرانشناس لهستانى، بدون اينكه نويسندة آشيانة عقاب را ديده و شناخته باشد، با مطالعة 
اين كتاب كه بيش از 1000 صفحه است، در كتاب خود به نام رمان تاريخى در ادبيات معاصر ايران راجع به آن مقاله 

مفصلى نوشته و محسنات ادبى و هنرى آن را ستوده است. در يك جا مى نويسد: نويسندة آشيانه عقاب متفكرى 
عميق و بيننده و شناسنده جميع مشخصات عوالم انسانى است. ولى مؤتمن، هم شاعراست و هم نويسنده و از 
مطالعة همين يك قطعه كه در [روزنامه] اميد چاپ شده، عاقالن دانند كه تا كسى حقيقتاً شاعر نباشد چنين 

شعرى نمى تواند گفت: 
ــارى  ــت يــ ــان مـراس ــال جه ــى چو او نيست  از م كز دوز و كلك كس
ــو ــت؟ بـرگ ــق كيــس ــر ز رفي ــئله جــاى گفت و گو نيست بهت اين مس
ــدن او ــواى ديــ ــه هـــ ــم بــ  با اين كــه مـــــرا زياد رو نيست  رفت
ــت: ــود در، گف ــر او گش ــون نوك  رفته است بـرون زخـانه، تو نيست چ
ــى ــدا دروغ گفتـ ــه خ ــم: بـــ ـــت گفت گفتا كــه رهــى دروغـگو نيس
ــردم ــا بـــگ ــذار تــــ ــم: بـگ گفتا كــــه مقام جست و جو نيست گفت
ــن رفيـقى  ــب از چـني ــم: عج كـش لطف و صفا به قدر مو نيـست گفت
ــة مـن آمد  ــه خان ــد بـــار ب يك بــــار نگفته ام بــگو نـيســت صـــ
ـــــرگرانى  ــاز و س ــا ايــن همه ن  انصــــاف بده كه از عـــدو نـيست ب
ــتــن رو  ــار خويش ــا: پى كـــ گر سيلى و مشـتت آرزو نيســـــت  گفت
ــت گرديـــد  ــم كلف ــن حرف لب  دل رنجه ز حـرف مفت گرديــــــد زي

(سيد فريد قاسمى، «مؤتمن روزنامه نگار»، بخارا، ش38، مهر و آبان 1383، به نقل از تالش، ش31، آبان و آذر 
1310، ص39).

2. كليات سعدى. به اهتمام محمدعلى فروغى. اميركبير، 1365، ص119. (گلستان سعدى، باب سوم، در فضيلت قناعت).



بـــــر نيايد درست تدبيرى گه بود كز حكيم روشــن راى
به غلط بر هدف زنــد تيرىگاه باشد كه كودكى نــــادان 

ــتن آشيانة عقاب براى هميشه بستم، تا  ــى را بعد از نوش بنابراين من هم پروندة رمان نويس
رونق نخستين بر جاى ماند. به خود مى گفتم اگر به سوى كار دوم بروم، ممكن است مثل 
ــده از بين برود. بهتر مى دانيد  ــد و مختصر آبرويى هم كه برايم پيدا ش ــى از كار در نياي اول
ــندگان معروف دنيا بهترين كتابشان، اولين كتابشان است. مدتى بعد كه  ــيارى از نويس بس
ــور  ــت نيامد. نمونة بارز آن در كش ــند، ارزش كار اول به  دس رفتند كتابهاى بهتر بنويس
ــه اندازة يكى بود يكى نبود معروفيت  ــت كه هيچ كدام از كتابهايش ب خودمان جمالزاده اس

پيدا نكرد. 
 جنابعالى پيش از همكارى با روزنامه شـفق سرخ � (و شايد همزمان با آن) در روزنامه هاى 
فكاهـى آن زمان مثل اميد مقاله و شـعر مى فرسـتاديد. لطفًا از همكارى بـا مطبوعات آن زمان 

قدرى صحبت كنيد. 
ــه با كتاب و قلم و شعر و شاعرى   • همان طور كه عرض كردم در طول زندگى هميش
ارتباط داشتم. از جمله در جوانى روزنامه اى به نام اميد كه گويا صاحب امتيازش اتحاد بود 
چاپ مى شد كه نشرية آبرومندى بود و چيزى از نوع مجلة گل آقا بود. البته مرحوم نصراهللا 

فلسفى هم سالها بعد نشريه اى به همين نام منتشر مى كرد كه نبايد با آن اشتباه شود. 
به هر حال آن موقع من هفده هجده سال داشتم و با امضا و اسم مستعار3 مقاله فكاهى 
ــانى كه در اين روزنامه  ــتادم و آنها هم چاپ مى كردند. همة كس ــعر فكاهى مى فرس يا ش
ــخصى به نام انصارى بود كه سر  ــتند بجز يك نفر اسم مستعار داشتند. ش مطلبى مى نوش
مقالة روزنامه را با اسم و امضاى خودش مى نوشت. سرمقاله هاى فكاهى جالبى هم به شعر 

و نثر مى نوشت. مرحوم روحانى هم شعر خود را با عنوان و امضاى اجنه مى نوشت. 
ــت صفحه داشت و محل آن در خيابان الله زار جنوبى، اولين كوچه دست  روزنامه هش
راست واقع بود. نويسندگانى كه در اين روزنامه مطلبى يا شعرى مى نوشتند غالباً در محل 
ــيده اى بودم كه در  ــدند و با هم حرف مى زدند اما من تازه به دوران رس روزنامه جمع مى ش
عين حال خجالت مى كشيدم به جمع آنها وارد شوم. اين بود كه مطلب خود را اعم از شعر 

3 . مرحوم مؤتمن با اسم مستعار حاج لك لك در روزنامه اميد مطلب مى نوشت. (م.ر)  



ــتم و داخل صندوق كه پشت در گذاشته بودند مى انداختم و آنها بدون اينكه مرا  يا نثر مى نوش
ــتند و با آنكه هنوز مرا نديده و  ــتى نداش ــند مطلبم را چاپ مى كردند. البته رودربايس ديده باش

نمى شناختند چون مطالب را مى پسنديدند تقريباً بيشتر مطالبم را چاپ مى كردند. 
همكارى من با اين روزنامه پنج، شش سال طول كشيد و به خصوص مطلبى كه در چند 
ــتم و مثل توپ صدا كرد، مقاالتى بود كه تحت عنوان اسرار عالم  ــمارة روزنامة اميد نوش ش
هپروت نوشته بودم. مى دانيد كه در آن زمان قهوه خانه هايى به سبك قديم بود كه عده اى 
ــده بود. من چون در  ــيدند و انجام اين كار هنوز قدغن نش ــيره مى كش در آن ترياك و ش
ــش قهوه خانه را از نزديك ديده و در امور مربوط به دخانيات  محلة پامنار خودمان پنج، ش
ــتم كه  ــى تحقيقاتى كرده بودم، در اين موضوع مطالبى نوش و اعتياد به ترياك و شيره كش
ــر كس اين مقاله ها را  ــانى كه آن را خوانده بودند مى گفتند: ه ــى صدا كرد. حتى كس خيل
ــيره غرق بوده، در حالى كه بيشتر از هفده،  ــته حتماً 40 سال است كه در ترياك و ش نوش

هجده سال نداشتم. 
ــت به هوس  ــد، مرحوم توفيق كه روزنامة خودش را داش وقتى روزنامة اميد تعطيل ش
افتاد دنبالة كار روزنامة اميد را بگيرد و طبعاً به سراغ همان نويسندگانى آمد كه در روزنامة 
ــتند، چون من هم يكى از نويسندگان  ــتعار مطلب خود را مى نوش ــم مس اميد با امضا و اس
ــراغ من هم آمد. قبًال در انجمن ادبى، توفيق را كه خيلى مسن تر از من  روزنامه بودم به س
ــتيم. به هر حال او مرا مى شناخت و به سراغم  ــالم و عليكى داش بود ديده بودم و با هم س
ــة توفيق به چاپ  ــتعار در روزنام ــعر فكاهى هم از من با امضاى مس ــك مقدار ش ــد و ي آم
رسيد4. مدتى بعد ابوالقاسم حالت را كه دو سال كوچك تر از من بود، چون در نكته سنجى 
ــتعداد بود به حسين توفيق  ــعر و نثر فكاهى خيلى بااس و ظريف گويى و حاضرجوابى در ش
معرفى كردم. مرحوم حالت بعداً براى خودش عنوان و شخصيتى از نظر طنز و فكاهى پيدا 

كرد و در اين رشته خيلى زحمت كشيد.   

4 . مؤتمن عالوه بر همكارى با نشريات شفق سرخ، اميد و توفيق، مدتى مديريت نشرية جوانان ايران را نيز به عهده 
داشت. جوانان ايران از 1304 با صاحب امتيازى محمدحسين ميرزاى فرهى منتشر شد و مؤتمن از شمارة نخست 
سال دوازدهم (آبان 1315) مديريت و سردبيرى اين نشريه را به عهده گرفت. جوانان ايران نيمى به زبان فارسى 

و نيمى به زبان انگليسى بود و تقى مرتضوى مدير بخش انگليسى آن بود. (براى توضيح بيشتر بنگريد: سيد فريد 
قاسمى، مؤتمن روزنامه نگار، بخارا، ش38، مهر- آبان 1383، صص98-89). 



 � از نظر فكرى و ادبى بيشتر تحت تأثير چه كسانى بوده ايد؟ 
ــة آمريكايى و كالج البرز و  ــتادان خودم، چه در مدرس  • در عين حال كه به همة اس
ــرايعالى خيلى احترام مى گذارم و قلباً نسبت به آنها خاضعم اما هيچ كدام از  چه در دانشس
استادان تأثير زيادى در من نگذاشتند، حتى در بعضى موارد با آنها طرفيت هم داشتم چون 
ــته هاى  ــتقل و تا حدى تكرو و لجوج بودم. با اين وصف از ترجمة نوش در همة مراحل مس
شبلى نعمانى (محقق ايرانشناس، فارسى دان و اديب هندى) در روش و سبك نوشتن تأثير 
ــبك هندى آشنا  ــمندان و همچنين تا اندازه اى با س گرفته ام. آثار او مرا با تعدادى از دانش
ــبت به دكتر رضازاده شفق كه هميشه مرا تشويق  ــتادان بيش از همه نس كرد. در مورد اس
ــافرت مى رفتيم، خود را مديون مى دانم. او سخنران بليغى  مى كرد و با هم به گردش و مس
بود، به چند زبان خارجى تسلط داشت و مرا هم مورد محبت قرار مى داد. بعد از او نسبت 
ــجويان  ــه مرحوم بديع الزمان فروزانفر به دليل آنكه علم و دانش خود را به خوبى به دانش ب
ــت، احترام زيادى قائلم  ــاگردان منتقل مى كرد و نقش مهمى در پرورش محققان داش و ش
ــتادان مثل مرحوم محمدكاظم عصار و  ــان مى دانم. در مورد بقية اس و خود را مديون ايش
ــفه درس مى دادند و همچنين مرحوم فاضل تونى كه  مرحوم دكتر يحيى مهدوى كه فلس
عربى تدريس مى كرد، هر چند احترام به آنها را بر خود واجب مى دانم اما هيچ كدام در راه 

و روش و سبك تحقيق و مطالعاتم نقش نداشتند. 
 � اشاره داشتيد كه در پاره اى موارد با بعضى استادان طرفيت داشتيد. در مقدمه اى هم كه 
بر كتاب گهرهاى راز از درياى انديشة صائب نوشته ايد، بدون ذكر نام استادان خود به رويارويى 
با آنان در دفاع از شـعر صائب و سبك شـعر هندى اشاره كرده ايد. خيال نداريد پس از گذشت 

چند دهه تفصيل قضيه را با ذكر نام جهت ثبت در تاريخ ادبيات معاصر بيان بفرماييد؟ 
ــور كه مى دانيد كتاب گهرهاى راز از درياى انديشـة صائـب • چهارمين كتابى   همانط
ــر كردم و براى انتخاب عنوان كتاب هم  ــعار صائب چاپ و منتش ــت كه من در مورد اش اس

يكى از ابيات صائب را مدنظر داشتم. 
چــون باز شكافى صدف گوهر راز است هر قطره كه ريزد زسر كلك تــو صائب

به راستى چنانچه هر بيت از شعرهاى صائب را مانند صدف بگشاييم، گنجينة گوهر راز را 
در آن خواهيم ديد. اين كتاب آخرين كتابى است كه من در مورد صائب نوشتم و در حال 
حاضر يك نسخه از آن را نمى توان در بازار يافت. خودم اسم كتاب را يادم رفته بود و شما 

خوشبختانه به ياد آورديد. 





ــانس گرفتم،  ــؤال جنابعالى همان طور كه قبًال عرض كردم من دو ليس ــخ به س در پاس
ليسانس اول زبان و ادبيات انگليسى است. اما چون معلم ادبيات فارسى بودم با خود گفتم 
ــى هم بگيرم. اين بود كه در دانشسرا ثبت نام كردم و دو  ــت ليسانس ادبيات فارس الزم اس
ــال بعد در رشتة زبان و ادبيات فارسى ليسانس گرفتم. مرحوم فروزانفر يكى از استادان  س

بود و نسبت به من نظر خاص كريمانه اى داشت با آنكه كسى نبودم جلوه فروشى كنم.
 زمان امتحان هيئت داورى با حضور دو استاد مسلّم ادبيات يعنى بديع الزمان فروزانفر 
ــجويان به ترتيب، خدمت آن دو استاد مى رفتند و  ــعراء بهار تشكيل شد و دانش و ملك الش
ــت كه جلسة امتحان  ــيد واقعاً باعث حيرت اس امتحان مى دادند. وقتى كه نوبت به من رس
ــيد، چون پرسش و پاسخ و جر و بحث ميان شاگرد كه از سبك  ــاعت و نيم طول كش يكس
هندى دفاع مى كرد و دو استاد بزرگ ادبيات كه هر دو خراسانى و طرفدار سبك شعر قدما 
ــبك هندى بودند باال گرفت. شاگردان و دانشجويان حيرت كرده بودند كه در  و مخالف س
كالس و جلسه امتحان چه مى گذرد! هر دو استاد كوشش داشتند مرا از اصرار در نظر خود 
باز دارند و سرانجام هم به دليل پافشارى من و دفاع از سبك شعرى كه به زعم آنها مبتذل 

و مباين با ذوق سليم بود حداقل نمره قبولى يعنى 12 را به من دادند. 
همزمان با گذراندن دورة ليسانس كتاب اشعار برگزيدة صائب را كه محصول كوششهاى 
ــاب را فروتنانه به مرحوم فروزانفر  ــخه اى از كت ادبى من بود چاپ كردم و پس از چاپ نس
ــان يارشاطر (از دوستان  ــالة احس ــت و موضوع رس تقديم كردم. مدتى از اين ماجرا گذش
جوان تر من بود و با هم به قلة دماوند مى رفتيم) به راهنمايى فروزانفر مطرح شد، من هم 
در جلسة دفاع او شركت داشتم. يارشاطر ضمن دفاع از رسالة خود براساس همان شيوهاى 
ــدت بر ادبيات سبك هندى در دورة صفويه تاخت و از  ــتادانش آموخته بود به ش كه از اس
ــبك عقب افتاده ياد كرد. ناگهان برخالف انتظار او و  ادبيات آن دوره با عنوان انحطاط و س
ــفت و توپيد: «چگونه به خودت جرئت مى دهى  ــران، بديع الزمان به تندى بر او برآش حاض
ــتاخانه محكوم كنى و بى ادبانه نام  ــعر و شاعرى 200 سالة ادب فارسى را گس ادبيات و ش
ــالها بعد مترجم خوبى شد و در تركيه  ــعود رجب نيا (س انحطاط به آن بدهى». مرحوم مس
ــتم نشسته بود و از آغاز در جريان موضوع بود  ــت) كه كنار دس مقيم بود و همانجا درگذش
رو به من كرد و گفت: اين نحوة برخورد فروزانفر بر اثر تأثير كتابى است كه تو به او دادى، 

البد كتاب را خوانده و تحول پيدا كرده كه اينجورى با شاگردش حرف مى زند! 



مقصودم از بيان اين خاطره خودستايى نيست بلكه بيان اين نكته است كه سختگيرى 
ــنديده نيست و آشنا نبودن  و تعصب در هيچ موضوعى به ويژه در مباحث علمى و ادبى پس
ــال  ــود. در طول بيش از 40 س ــت مى ش به موضوعات موجب گمراهى و داوريهاى نادرس
تدريس مستمر شاگردان من تصديق مى كنند كه همواره مشوق آنها بوده ام و هر جا ذوق 
و استعدادى مى ديدم در برانگيختن و بارورى آن مى كوشيدم. چنانچه در امتحانات كتبى 
ــتگى و توانايى مى توانست خالف نظر معلم، از  ــفاهى شاگردى را مى ديدم كه با شايس يا ش
ــت، بدون در نظر گرفتن هيچ  نظر خود دفاع كند و خالصه چيزى و مايه اى در چنته داش

موضوعى باالترين نمره را به او مى دادم. 
 � حاال كه از آقاى يارشاطر صحبت شد، بفرماييد چه اندازه او را مى شناسيد؟ شنيده ام كه 

ايشان از يك خانوادة يهودى در همدان بوده و نام فاميل اصلى شان ياشار است.    
 • تا جايى كه اطالع دارم اصالتاً يهودى بود. بعدها پدرش بهايى شد و لقب يارشاطر را 
اولياى بهائيت و شخص بهاءاهللا به پدرش داده بود. البته خودش دين ندارد و الئيك است. 
او در جوانى از دوستانم بود و گاهى در كوهپيماييها با من همراه مى شد. در رشتة ادبيات 
ــى درس خوانده و دكتراى ادبيات گرفت و رساله اش در مورد ادبيات فارسى در عهد  فارس
شاهرخ بود. سالها در نشر آثار ادبيات فارسى فعاليت كرد و به عنوان چهرهاى علمى و ادبى 
ــته ارتباط نزديكى داشت. به لحاظ سواد و استعداد  ــهرت يافت. با دستگاه و رژيم گذش ش
ــباهت زيادى به دكتر محمود صناعى داشت. االن هم در آمريكاست و كمابيش كارهاى  ش
ــورد او بيش از اين مطلبى به  ــى را به طور جدى و منظم انجام مى دهد. در م ــى و ادب علم

ياد نمى آورم. 
 � جنابعالى از نخسـتين كسـانى هسـتيد كه دربارة تاريخچه و ويژگيهاى سـبك هندى، 
به خصوص در مورد صائب تبريزى، زندگى، روزگار و شـعر او بر مبناى آثار به جا مانده از آن دوره 
تحقيق كرده ايد. زمانى كه تحقيقات خود را در اين مورد شـروع كرديد سـبك هندى در ايران 

چه وضعى داشت؟  
 • مى دانيد كه از اواخر دورة صفويه، به تدريج سبك هندى كنار گذاشته شد. در دوران 
ــتيم. دورة زنديه دوره هاى بينابينى بين  ــاريه فعاليتهاى ادبى چشمگيرى نداش نادر و افش
سبك شعر قديم خراسانى و سبك دورة بازگشت بود. اما از آغاز دورة قاجاريه سبك ادبيات 
بازگشت مورد قبول قاطبة اهل ادب ايران قرار گرفت و جا افتاد. همان زمان در افغانستان 



و تا حدى در دولت عثمانى، سبك هندى هنوز به حيات خود ادامه مى داد اما در ايران رو 
به فراموشى بود و به كلى دور انداخته شد. 

از سالهاى اواخر دورة قاجار به بعد اگر احياناً كسى پيدا مى شد و توجهى به سبك شعر 
ــد.  ــدى مى كرد با انواع اتهامات مواجه مى گرديد و انگ بى اعتبارى به كارش زده مى ش هن
نخستين كسى كه منتخباتى از اشعار صائب را در حد هزار بيت جمع آورى كرد حيدرعلى 
كمالى بود و مقدمه اى هم با ديد مثبت بر آن نوشت. او آخوندى باسواد و باذوق بود و طبع 
ــعر هم داشت و كمابيش صائب را مى شناخت. همان منتخبات او بود كه مرا كمابيش با  ش
ــنا كرد. ضمناً همان موقع مرحوم تربيت در كتاب دانشمندان آذربايجان با لحنى  صائب آش
ــعرا نسبت  ــت برخالف لحنى بود كه امثال ملك الش مثبت از صائب ياد كرده بود. اين درس
ــتند. مرحوم عبدالعظيم خان قريب هم در كتاب فرائداالدب  ــبك شعر هندى مى نوش به س
خود يكى دو تا از شعرهاى كمالى را آورده بود. البته قبل از من مرحوم اميرى فيروزكوهى 
ــواد و سنش هم از من خيلى  ــبك هندى بود و آن را بهتر از من مى شناخت؛ س ــق س عاش

بيشتر بود اما تا آن زمان كارى در اين مورد انجام نداده و كتابى منتشر نكرده بود. 
ــنا كرد.  ــت تقدير مرا با كتاب حيدرعلى كمالى و بعداً ديوان صائب آش در آن زمان دس
ــناخت صائب  ــن نوجوانى خواندم و قدم اصلى را در ش ــارى كه عرض كردم در س ــة آث هم
برداشتم. اتفاقاً بعدها كه بيژن ترقى ديوان صائب را چاپ كرد مرحوم فيروزكوهى در مقدمه 
عالمانه اى كه بر اين كتاب نوشت، نسبت به بنده و كتابم در مورد صائب اظهار لطف كرده 
ــعار برگزيدة صائب، اين كتاب را در حالى كه ابوالقاسم  ــت. چون بعد از چاپ كتاب اش اس

حالت همراهم بود به منزل آن مرحوم برده و نسخه اى به ايشان تقديم كرده بودم. 
به هر حال بزرگان ادب آن زمان مثل فروزانفر و بهار و ديگران نسبت به ادبيات سبك 
ــت به  ــور به گونه اى بود كه هيچ كس جرئت نداش هندى بى التفات بودند و فضاى ادبى كش
ــود. اگر هم احياناً كسى به نيكى  ــبك سرورده شده بود نزديك ش ــعرهايى كه به اين س ش
ــجاعت  ــارت و ش از آن ياد مى كرد، به او انگ بى اعتبارى مى خورد. انجام چنين كارى جس
ــتم و هميشه به دنبال  ــيار داش ــتاخيهاى بس ــت. بد يا خوب، من در زندگى گس مى خواس
ــتاخيها، قدمى  ــنا مى كردم. يكى از گس ــناخته مى رفتم و خالف جريان آب ش راههاى ناش
بود كه براى شناساندن صائب برداشتم و زمانى كه دست به اين كار زدم، بهتر از هر كس 
ــتم كه يك كار فنى، دقيق و كامًال علمى عرضه كنم. به اندازة  ــتم در حدى نيس مى دانس



استعدادم گامهايى برداشتم و كارهايى عرضه كردم «تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.» 
 � كسـانى كـه بعداً ايـن مصاحبـه را بخوانند ممكن اسـت تصور كنند كارهـا و تحقيقات 
جنابعالى نوعى مخالفت با سـبك شعرى قدما يعنى سبك شـعر خراسانى يا مثًال تعريض و نقد 

كتاب سبك شناسى مرحوم بهار است. 
 • ابداً اين طور نيست و آثارم كوچك ترين ارتباطى با سبك شناسى بهار ندارد. من يك 
ــنتى خودمان از فردوسى و قبل از او يعنى از رودكى، ادبيات ايران  عمر در مورد ادبيات س
ــته اى مثل فرخى، عنصرى، منوچهرى، انورى و  ــاعران برجس را به دقت مطالعه كرده ام. ش
فردوسى و ديگران به سبك خراسانى شعر سروده اند. از قرن ششم به بعد نظامى و خاقانى 
تا برسد به سعدى و حافظ هر كدام شاعران برجسته اى بوده اند و من شيفتة همة سبكهاى 
ــتعدادم كمابيش همة آثار ادبى گذشتگان را  ــعرى گذشتة ايران بوده و هستم و به اندازة اس ش
ــتم تازه جويى كنم و اين  ــت داش ــه دوس مطالعه كرده ام اما به هر حال در اعماق ضميرم هميش
گرايش كه گفته اند «سخن نو آر كه نو را حالوتى است دگر» هميشه در ذات من بوده است. 

ــنتهاى گذشته و پرهيز از هرگونه نوگرايى، نوعى تعصب جاهالنه است.  تكية زياد به س
ــعرى قديم اتكا كنند و به همان سبك  ــنتهاى ش ــتگان ما هم اگر قرار بود فقط به س گذش

محمدتقي بهار وزير فرهنگ در يك دبيرستان [1697/1-124ط]



ــبكهاى ديگر به وجود  ــبك هندى و س ــبك عراقى يا س ــخن بگويند در اين صورت، س س
نمى آمد. بر اين اساس صائب از نوع سخن و شعر خود با عنوان طرز تازه يعنى همان سخن 
ــد. البته  ــعر او اطالق ش ــبك هندى بعداً به نوع ش ــبك هندى. عبارت س نو ياد كرده نه س
ــى از تعصبات ملى باشد، از آن  ــايد ناش بعضى مانند اميرى فيروزكوهى روى جهاتى كه ش
ــتردگى ادبيات  ــبك اصفهانى ياد كرده اند، در حالى كه به نظر من چنانچه گس با عنوان س
ــان دهيم ادبيات ما جهانى تر از  ــبك هندى بگوييم و نش ــى را در نظر بگيريم بايد س فارس
محدودة سرحدات سياسى داخل ايران است؛ همان طور كه حافظ هم در شعر خود به اين 

نكته اشاره كرده: 
زيــن قند پارسى كه به بنگاله ميرودشكر شكن شوند همه طوطيان هنـد

بنابراين من عبارت سبك هندى را جا افتاده تر مى دانم و با توجه به گستردگى زبان فارسى 
ترجيح مى دهم كه آن را به اصفهان محدود نكنيم. شاعران ما به مدت 200 سال تخيالت 
ــبك بيان مى كردند و دليلى نداشت كه به مانند سبكهاى  ــاعرانة خود را در قالب اين س ش
ديگر، شعر فارسى به حيات خود ادامه ندهد. تنها به اين دليل بود كه قدمهايى براى احياى 

دوبارة آن برداشتم نه اينكه با سبكهاى قديمى تر مخالفت كنم. 
 � بعد از شما در مورد صائب و شعراى ديگر سبك هندى چه اندازه كار شده؟ آيا تحقيقات 

انجام گرفته كافى است؟ 
ــگاه تهران هم در مورد صائب  ــتاد فقيد ادبيات دانش ــادات ناصرى5 اس مرحوم دكتر س

5 . دكتر سيد حسن سادات ناصرى اديب و محقق در يكم ارديبهشت 1304 در تهران ديده به جهان گشود و روز 
شنبه 14 بهمن 1368  بر اثر سكته قلبى در شهر كابل افغانستان ديده از جهان فروبست و پس از انتقال پيكرش 

به تهران در ابن بابويه تهران به خاك سپرده شد. از جمله آثار چاپ شده ايشان عبارتند از: 
، در سه مجلد. تصحيح و تحشية انتقادى آتشكدة آذر• 

. تصحيح انتقادى ديوان واعظ قزوينى• 
. تأليف سرآمدان ايران• 

(ديوان استاد فقيد على اصغر حكمت). مقدمه بر كتاب سخن حكمت• 
. تصحيح انتقادى ديوان آذر بيگدلى• 
•  رساله اى دربارة محتشم كاشانى.

.  گزارشى بر ترجمة نوبت اول از كشف االسرار ميبدى• 
•  پيش گفتارى بر ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ (لسان الغيب شيراز).

 تصحيح انتقادى قصص الخاقانى•  در دو مجلد.



ــيده بود به طور كامل  ــرد. كاش زنده مى ماند و زحماتى كه در اين باره كش ــى مى ك كارهاي
منتشر مى كرد. چون پسرش اهل اين تحقيقات نبود لذا نتوانست كارهاى پدرش را حفظ و 
منتشر كند. سادات ناصرى در هر محفل ادبى كه شركت مى كرد وقتى مرا مى ديد هميشه 
ــتى و بعد از تو من. بعضى ديگر مثل  ــار لطف مى كرد و مى گفت: تو قدم اول را برداش اظه
ــبك را تصحيح و منتشر  مرحوم گلچين معانى6 دنبال تحقيقات ادبى خود، آثارى از اين س
كرده؛ البته نه به قصد خدمت به سبك هندى بلكه به عنوان اديبى نسخه شناس و ادب پرور 
ــاند. اما به  ــعى كرده ابياتى برگزيند و به چاپ برس به آثارى كه در تحقيقاتش برخورده، س

هر حال او هم خدمتى در اين مورد انجام داده است. 
ــفيعى كدكنى هم كه ارادت قلبى به ايشان دارم، در مورد بيدل و سبك  آقاى دكتر ش
ــد و همچنان به تحقيقات خود در اين  ــر مى كن هندى به طور جدى كار كرده كتاب منتش

زمينه ادامه مى دهد. 
به هر حال اكنون كسانى كه صائب و سبك شعرى او را بشناسند فراوانند. عالقه مندان 
به اين سبك هم هر كتابى كه چاپ شود مى خوانند. هر كارى كه در اين زمينه انجام شود 
ــتم و به طور جدى در اين سبك كار  ــت، منتهى زمانى كه من قدم اول را برداش مغتنم اس
ــبختانه اكنون  ــردم اوضاع طور ديگرى بود و عدة زيادى هياهو به راه مى انداختند. خوش ك
ــود ابياتى از صائب به چشم مى خورد و  ــعرى كه چاپ مى ش ــيارى از گلچينهاى ش در بس
ــتيم. اين ارزش كار هنرمندانة صائب را نشان مى دهد.  ــاهد رونق اين سبك شعرى هس ش
جاى خوشوقتى است كه در سالهاى بعد از انقالب مقبرة صائب تعمير شد و يك كتابخانة 

آبرومند و مفصلى هم به اين مناسبت ساختند. 

 پيشگفتارى بر ترجمة نهج البالغه•  از جواد فاضل.
هزار سال تفسير فارسى، در يك مجلد با همكارى استاد منوچهر دانش پژوه.  • 

ــدد كتابخانه هاى ايران و  ــخه هاى متع ــده او تصحيح انتقادى ديوان كامل صائب تبريزى از روى  نس ــره نش از آثار منتش
ــورهاى ديگر با همكارى   مهرداد اوستا و جمعى از شاعران برجستة معاصر از جمله  استاد عباس كى منش«مشفق  كش

كاشانى»، استاد على اكبر كنى پور «مستى» و جمعى ديگر از شاعران برجستة معاصر است. (م.ر)    
ــگر 18 دى 1295 در تهران متولد شد. اشعار  ــنده و پژوهش ــاعر، نويس 6 . احمد گلچين معانى متخلص به گلچين، ش
ــى و فكاهى خود را  با نامهاى مستعار سيمرغ، سـجاف دفتر، اشعر الممالك، شاعر باشى، لجباز، توچه و  سياس
ــر  كرد. وي در 16 ارديبهشت 1379 در مشهد به ديار باقى شتافت و در  سـارق ديوار در روزنامه  ها و مجله ها منتش

مقبره� الشعراى توس به خاك سپرده شد. (م.ر)   



اين اواخر در پاييز 1381 سازمان ميراث فرهنگى اصفهان به همين مناسبت به ياد من 
افتاد و مرا به اصفهان دعوت كرد و يك بليت رفت و برگشت با هواپيما هم برايم فرستادند 
ــه روز در يكى از هتلهاى مجهز پذيرايى شايستهاى از من به عمل آوردند.  و براى مدت س
ــتين بار بود كه مرا دعوت مى كردند البته هيچ وقت بابت كارهايى كه كرده بودم  اين نخس
ــتم و كسى هم به ياد من نبوده اما در اصفهان مجلة گنجينة  ــى طلبكار نبودم و نيس از كس
ــتين كسى  ــناس و نخس اصفهان مصاحبه اى با من كرد و در آنجا از بنده به عنوان صائب ش

كه در مورد صائب كار جدى انجام داده ياد كردند. 
 � ادبيات سبك هندى چه اندازه در بين فارسى زبانان هندوستان و پاكستان رواج دارد؟  

ــتان، به خصوص در بين  ــبك هندى در هندوس ــاره كرديد. س ــه مطلب خوبى اش  • ب
ــته در بين جوانان و  ــالهاى گذش ــبه جزيرة هند هنوز رواج خودش را دارد. در س ادباى ش
دانشجويانى كه از كشورهاى ديگر به ايران مى آمدند و در دانشگاهها و دانشسراهاى ايران 
ثبت نام مى كردند تا در رشتة ادبيات فارسى ليسانس يا دكترى بگيرند، دانشجويان هندى 
و پاكستانى برجسته تر بودند. بعضى از اين دانشجويان كه متوجه شده بودند كسى در ايران 
ــبك هندى انجام داده، در به در جست وجو  ــت كه كارهاى زيادى در مورد صائب و س هس
مى كردند تا بلكه مرا پيدا كنند. آنها قصد داشتند ضمن تحصيل در دانشگاه، در مدتى كه 
ــتفاده كنند. يكى از آنها يونس جعفرى نام داشت  ــتند از اطالعات من هم اس در ايران هس
ــالها در دانشگاه دهلى تدريس كرد و مثل  ــد در ايران دكترا بگيرد و بعد هم س كه موفق ش
اينكه االن بازنشسته شده است. او هر بار كه به ايران مى آمد (بعدها هم كه از سوى محافل 
ــد) به منزل ما مى آمد و با هم در زمينه ادبيات  ــگاهى به ايران دعوت مى ش علمى و دانش
ــرف مى زديم. به تدريج عالقة زيادى به صائب پيدا كرد و تصميم گرفت مجموعة ديوان  ح
ــعرهاى رديف الف و ب ديوان صائب را در يك جلد  ــتان چاپ كند، ش صائب را در هندوس
منتشر كرد و چون مرا پيشواى خود در اين رشته مى دانست، در مقدمة كتاب خود از من 
به عنوان نخستين كسى كه صائب را به درستى شناخته ياد كرده و كتابش را هم به بنده 

تقديم كرده است. 
ــبت به ترويج زبان و ادبيات فارسى در كشورهاى فارسى زبان همسايه بيش  ما بايد نس
ــيم. اهميت اين موضوع به خصوص در هندوستان از آن روست كه  ــته حساس باش از گذش
ــيها مى كوشيدند زبان انگليسى را به جاى زبان  ــلط انگلستان بر هند، انگليس در دوران تس



ــتان با تمام قدرتى كه داشت تالشهاى زيادى در  ــتعمار انگلس ــى جايگزين كنند. اس فارس
ــاندن صائب و سبك هندى كمك شايانى به رونق  ــت. از اين نظر شناس اين مورد كرده اس
ــى در هند و پاكستان مى كند. خوشبختانه زبان و ادبيات فارسى به خصوص نزد  زبان فارس

دانشجويان و استادان هندوستان از اعتبار بااليى برخوردار است. 
 دو كتاب شـعر و ادب فارسى و تحول شـعر فارسى � را كه هر دو برندة جايزه هم شدند و 

جزو كتابهاى مرجع به شمار مى آيند چگونه و بنا به چه ضرورتى تدوين كرديد؟  
ــق مى ورزيدم،  ــى گرفتم چون به ادبيات عش ــانس ادبيات فارس ــد از اينكه ليس  • بع
ــتهايى  ــته يادداش ضمن تدريس، كارهاى تحقيقى هم انجام مى دادم و از متون ادبى گذش
ــركالس آن هم از  ــن بيندازم و به تدريس س ــرم را پايي ــتم. اين طور نبود كه س برمى داش
ــعى مى كردم دانش آموزان را به جنبه هاى  ــركالس بيشتر س روى كتاب اكتفا كنم. اوالً س
ــت به  ــاعت را كه جنبة ذوقي داش ــاعت درس يك س ــنا كنم. از چند س ذوقى ادبيات آش
سخنرانى و پرسش و پاسخ اختصاص مى دادم. اين در حالى بود كه بيشتر كتابهاى درسى 
ــته  ــته بودند گزيدهاى از متون ادبى گذش ادبيات كه امثال مرحوم عبدالعظيم قريب نوش
ــا فرع بر جنبه هاى فنى بود، به طورى كه ذوق دانش آموزان را  ــود كه جنبه هاى ذوقى آنه ب
ــت. ثانياً يادداشتهايى كه در  ــتر جنبة فنى و تعليمى داش برنمى انگيخت، بيروح بود و بيش
مورد تاريخ شعر و ادب فارسى طى ده، يازده قرن گذشته تهيه كرده بودم كمكم اين فكر 

را در من تقويت كرد كه آنها را به صورت كتاب درآورم. 
ــما به آن اشاره كرديد.  ــالة من به صورت دو كتابى در آمد كه ش نتيجة مطالعات ده س
ــئله اين بود كه كتاب شـعر و ادب را چه كسى چاپ كند. كسى را نداشتم كه دستم را  مس
بگيرد و پيش ناشرى مثل اميركبير ببرد. فقط افشارى را مى شناختم كه يك مغازه خرازى 
ــر شد)، او هم سرماية  ــى تبديل و براى خودش ناش ــت (بعدها مغازهاش به كتابفروش داش
ــينا به طور  ــد با ابن س ــت و حاضر نبود به تنهايى كتابم را چاپ كند و قرار ش ــى نداش كاف
ــز 12 چاپ كنند. به هر حال  ــاب را با جلد مقوايى و كاغذ كاهى و حروف ري ــترك كت مش

كتاب با قوارهاى نامرغوب چاپ شد. 
 اما همين كتاب در 1332 � به عنوان كتاب سال شناخته شد و شما جايزه هم گرفتيد ... 

ــاه به  ــت دوبارة ش ــال 1332 • بعد از عزل مصدق و بازگش ــت. س  بله. همين طور اس
ــد تصميم گرفت همه ساله براى  ــلطنتى براى اينكه دلجوييهايى كرده باش قدرت، دربار س



بهترين كتاب، جايزه سلطنتى بدهد. در همان سال، جلد اول تاريخ ادبيات ايران اثر مرحوم 
ــيده بود.  ــا جلد طالكوب و كاغذ اعال به چاپ رس ــكل، ب ــر ذبيح اهللا صفا به بهترين ش دكت
ــت و  ــيد و انكار نمى كنم كه گنجينة ادبيات ايران اس ــان بعدها به چند جلد رس كتاب ايش
من هميشه خوشه چين آن هستم. دكتر صفا استاد شناخته شدة دانشگاه بود و من معلمى 
ساده. دوستانم به من گفتند قرار است به بهترين كتاب جايزه بدهند و خوب است تو هم 
كتابت را براى داورى به مسئوالن بدهى. با آنكه به خصوص در برابر كتاب دكتر صفا با آن 
ــتم گفتم: على اهللا و كتاب خود را فرستادم. دكتر  ــدن نداش كيفيت اعال، اميدى به برنده ش
ــتادند. اما رقيب اصلى خودم را كتاب دكتر  ــته بودند فرس صفا و ديگران هم كه كتابى نوش
ــت آورد برايم افتخار  ــايرين مقام اول را به دس ــتم. وقتى كه كتابم در بين س صفا مى دانس
بزرگى بود چون رقيب از فحول و اجله ادبيات بود و كتابش هم واقعاً شايسته برنده شدن 
ــود اما البته خيال مى كنم داورى به حق انجام گرفته بود چون هيچ يك از داوران را نمى  ب
ــگاه و از عوامل دستگاه بود.  ــتاد دانش ــناختم و كاره اى نبودم، در حالى كه دكتر صفا اس ش

همان طور كه قبًال عرض كردم به قول سعدى: 
ــى نـــادان ــد كه كودك ــدف زنـــد تيرى گـاه باش ــط بر ه بـه غل

 �به همين مناسبت ظاهراً ديدارى هم با شاه داشتيد. 
بله. قرار شد روز اول فروردين 1334 • برندگان كتاب به اصطالح حضور شاه شرفياب 
شوند و مورد تقدير و تفقد قرار گيرند و جوايز در نظر گرفته را به ما بدهند. دعوتنامه اى آمد 
كه در آن ترتيبات شرفيابى قيد شده بود. لباس مناسب نداشتم. به مغازه هاى آنتيك فروشى 
ــيدم. تعداد ما 12 نفر  ــمى بيقواره اى پيدا كرده پوش ــت لباس رس مراجعه كردم و يك دس
بود. روز موعود آقاى اسداهللا علم كه نمى دانم آن زمان چه سمتى داشت مقدماتى از آداب 
تشريفات را به ما گفت. از دكتر صفا هم به عنوان ميهمان دعوت كرده بودند. او هم آمد. 
ــرمنده ام كه عين واقعيت را عرض مى كنم. علَم آقاى مطيع الدوله حجازى را به  البته ش
ــجاع الدين شفا را  ــخنگوى جمع قرار داد و بعد از او، من و بعد از من، ش عنوان نفر اول و س
به ترتيب قرار داد و مرحوم دكتر صفا جزو دو نفر آخر ايستاده بود. وقتى كه شاه جلو آمد، 
مطيع الدوله در چند دقيقه حرفهايى زد و چنانچه او احياناً كسالت پيدا مى كرد و نمى آمد، 
ــرى خلق كرده بود  ــال به مطيع الدوله كه اث ــاى او حرف مى زدم. به هر ح ــن بايد به ج م
ــه هزار تومان  پنج هزار تومان دادند، به بنده كه نفر دوم بودم و تحقيق ادبى كرده بودم س
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ــفا بابت ترجمه دو هزار تومان جايزه تعلق گرفت كه در آن زمان پول  ــجاع الدين ش و به ش
ــتفاده  قابل توجهى بود و من با آن پول يخچالى براى خانه ام خريدم كه هنوز هم از آن اس
مى كنم. كتاب شعر و ادب در نوبت دوم و سوم از سوى افشارى با كاغذ و جلد خوب چاپ 

شد و به اين ترتيب مورد توجه قرار گرفت. 
در مورد كتاب تحول شعر فارسى، آقاى مرعشى كه آخوند بود و كتابفروشى محقرى هم 
ــد آن را چاپ كند منتهى با يك كتابفروشى محقر ديگرى كه در خيابان  ــت، حاضر ش داش
ــريك شد و كتاب را با  ــت، ش بوذرجمهرى [پانزده خرداد كنونى] روبه روى پامنار قرار داش
جلد و كاغذ مناسب چاپ كردند. مدتى بعد يكى از همكارانم به نام تنكابنى كه كتاب مرا 
ــتريان طهورى به حساب مى آمد، واسطه شد و انتشارات طهورى چاپ  خوانده بود و از مش

اين كتاب را به عهده گرفت. اين كتاب هم چهار بار چاپ شده است. 
 � مثل اينكه چند كتاب درسى هم نوشته ايد ... 

ــهيدى، مرحوم دكتر  ــى با مرحوم دكتر معين، دكتر ش ــرى كتاب درس  • بله يك س
ــيرازى و صديق اسفنديارى نوشتم. دكتر معين در رأس  صادق گوهرين، دكتر منوچهر ش
گروه ما بود. سه كتاب دستور زبان براى سالهاى اول تا سوم متوسطه و سه كتاب هم براى 
كالسهاى چهارم، پنجم و ششم نوشتيم؛ يك كتاب هم در مورد تاريخ ادبيات چاپ كرديم 
كه هر كدام در نوع خود خوب بود. انتشارات علمى هم ناشر اين كتابها بود و به طور مرتب 
ــم ماهيانه حق التأليفى به ما مى پرداخت. اما من اين كتابها را هر چند كارهاى ادبى  و منظ
ــتقل روى آن  ــاب نمى آورم؛ زيرا آن اثرى كه خودم به طور مس خوبى بود جزو آثارم به حس
ــم و صرفاً محصول انديشه هاى خودم باشد،  ــارم و زحمت بكش ــم و مغز بفش كار كرده باش

نبود. 
كار ديگرى هم سالها قبل انجام دادم كه عبارت بود از ترجمه ترانه هاى روستايى منطقة 
كرمان. اين ترانه ها فولكلور بود. چند سال قبل از شهريور 1320 يك مستشرق خارجى به 
ــد ويلبر به ايران آمده بود تا در مورد باغهاى ايران مطالعه كند. او بعدها همكار و  ــام دونال ن
ــناس معروف) و خودش هم پروفسور شد. زمانى كه ويلبر به  ــور پوپ (ايرانش معاون پروفس
ــى نمى دانست. مثل اينكه به مدرسة البرز مراجعه كرده بود و درست  ايران آمد زبان فارس
نمى دانم چه كسى مرا به او معرفى كرد تا پيش من فارسى ياد بگيرد. مدت دو سال پيش 
من فارسى خواند و تا حدى هم ياد گرفت. بعد هم به مطالعات خود ادامه داد و من هم با او 



همكارى مى كردم. ترانه هاى روستايى را من از فارسى به انگليسى ترجمه مى كردم و بعد او 
ترجمه هاى مرا به نحو بهترى تنظيم مى كرد. اگر كتاب كوهى كرمانى تحت عنوان هفتصد 
ــته و توضيح داده كه فالنى (يعنى  ــيد مرحوم كوهى مقدمه اى بر آن نوش ترانه را ديده باش
ــى برگرداندند. متأسفانه كتابى هم كه ويلبر در آمريكا منتشر  من) و ويلبر آن را به انگليس
كرد نديده ام اما ترجمة اشعار كار هر دوى ما بود. اين هم يكى ديگر از كارهاى تفننى من 

بود كه جنبة ذوقى داشت و من آن را جزو كارهاى خود به حساب نمى آورم. 
 � چه اقدامى براى چاپ سروده هاى خود كرديد؟ 

ــتند كه من عالوه بر نثر، شعرهايى هم سروده ام.  ــتانم از سالها پيش مى دانس  • دوس
ــت و جدى نبود در روزنامه هاى اميد  ــعارم كه جنبة تفريحى و تفننى داش يك مقدار از اش
ــتانم به نامه اى سرخوش و زرين قلم به  ــب دو نفر از دوس ــده بود. يك ش و توفيق چاپ ش
مناسبتى ميهمانم بودند و به منزلم آمده بودند. برخالف شيوة هميشگى خود، حالى پيش 
آمد و يكى دو تا از غزلهاى خود را به مناسبت بحثى كه داشتيم براى آنها خواندم. اين دو 
نفر به قول سعدى در دامنم آويختند و گفتند بايد سروده هايت را چاپ كنى چون در خور 
ــت. به هر حال مقدارى از سروده هاى خود را كه محصول ذوق و انديشه و  عرضه كردن اس
حاالت عاطفى من بود انتخاب كردم و به زرين قلم كه خط خوبى داشت دادم. او هم تقبل 
ــرد و كتابى يا مجموعه اى با عنوان برگى چند از  ــى ك كرد و با خط زيباى خود خوش نويس
دفتر زندگى در 80 صفحه شد و آن را با هزينة شخصى در 500 نسخه چاپ كردم. قصدم 
ــتر سروده هايم شخصى بود و مخاطب  اين نبود كه كتاب را به عموم عرضه كنم چون بيش
ــتر هدفم اين بود كه آن را به دوستانم هديه كنم، كه پس از چاپ هر  ــت. بيش خاص داش
ــد، در حالى كه هنوز بعضى از دوستان فقط تعريف آن را  ــرعت تمام ش ــخه به س 500 نس
ــتند نسخه اى به آنها هم تقديم كنم. به اين ترتيب 500  ــنيده بودند و از من انتظار داش ش

نسخة ديگر چاپ كردم كه االن فقط يك نسخه برايم باقى مانده است.  
 � با تحوالتى كه در شعر فارسى دورة معاصر به وجود آمده چه اندازه موافقيد؟ به طور كلى 

نظر شما در مورد شعر نو چيست؟ 
 • روزگار نو، فكر و تدبير جديد الزم دارد. مقتضيات زمانه به طور طبيعى در ادب هم 
موجب تحول مى شود. چاره اى نيست جز اينكه تحوالت زمانه را بپذيريم اما الزمة اين كار 

پشت پا زدن به 11 قرن سرماية گرانبهاى ادبيات گذشته نيست. 



بعد از مشروطه همان طور كه اركان ادارى سياسى و اجتماعى جامعة ايران دستخوش 
ــى هم  ــم و به طور كلى زبان و ادبيات فارس ــود كه در نثر و نظ ــد، طبيعى ب ــى ش دگرگون
گرايشهاى جديدى ايجاد شود. در بسيارى افراد از جمله من، عالقه به نوگرايى امرى عادى 
است و همين عالقه موجب شد كه حتى با سبك شعراى دورة قاجار كه به سبك شعر قدما 
بازگشت كرده بودند هماهنگ نباشم. افتخار نمى دانستم عيناً به سبك شاعران 1000 سال 
پيش شعر بگوييم، چنانچه رضاقلى خان هدايت در مجمع الفصحا به اشتباه شعر فتح اهللا خان 
شيبانى را پنداشته كه اين شعر 1000 سال قبل سروده شده است. بر اين اساس به طرف 

معرفى سبك هندى كه از ديگر سبكهاى شعرى متفاوت بود كشيده شدم. 
ــى از نظر قالب، وزن و قافيه  ــعر فارس ــلوب قديم ش ــروطه اس مى دانيد كه قبل از مش
تغييراتى پيدا كرد؛ شاعران كمابيش وزن را رعايت مى كردند اما نوگرايان و متجددان اواخر 
ــتند موقعيت خود را جا بيندازند و شعرشان  ــاه و مظفرالدين شاه نتوانس دورة ناصرالدين ش
ــد. او كه از خانوادة  ــيج پيدا ش خيلى مورد قبول عامة مردم قرار نگرفت. تا اينكه نيما يوش
ــته بود در اوايل كارش كتاب افسانه را به  ــفنديارى و از يوش مازندران برخاس ــرافى اس اش
ــاه، بنا بر مقتضياتى كه خودش  ــرود اما در اواخر دورة رضاش ــبك شاعران كالسيك س س
ــعر نو در او به وجود آمد7. واقعيت آن بود كه  ــرودن ش ــخيص داده بود، گرايش به س تش
ــه وجود آمده بود  ــى موضوعات جديدى ب ــل در حوزه هاى اجتماعى و سياس ــى قب از مدت
ــط را دنبال كردند كه براى طرح  ــابقه بود. از اين پس نيما و عده اى ديگر اين خ ــه بى س ك

خواسته هاى خود زبان جديدى پيدا كنند. 
تأسيس حزب توده بعد از شهريور 1320 زمينه و بستر مناسبى براى اين گروه فراهم 
ــى پيدا كرده بودند، دو ر و  بر او را  كرد. كم كم توده ايها و جوانانى كه به حزب توده گرايش
ــاعران برجستة گذشته  ــنتهاى ديرين و ادبا و ش گرفتند و به بهانة طرفدارى از نوگرايى، س
ــتان البرز تدريس مى كردم و مى ديدم  ــديد قرار دادند. آن زمان در دبيرس را مورد انتقاد ش
ــعدى و حافظ و  ــته اى مانند س ــاعران برجس دانش آموزان متمايل به حزب توده، حتى ش
بسيارى ديگر از مفاخر ادبى كشور را ندانسته مورد حمله قرار مى دهند و به آنها بد و بيراه 
و ناسزا مى گويند. به عنوان شكايت به احسان طبرى گفتم: آخر اين چه وضعى است! شما 

ــتان  ــيدى در دهكده يوش از توابع نور اس ــيج، زادة 21 آبان 1274 خورش ــهور به نيما يوش ــفنديارى مش 7 . على اس
مازندران، و در گذشته به تاريخ 13 دى 1338 در تهران، كتاب افسانه را در 1301 نوشت. (م.ر)  



ــانيد. طبرى كه خودش از زعما و متنفذان حزب توده  ــور را به بيراهه مى كش جوانان كش
بود و توده ايها به او عالقه داشتند، اين موضوع را در حزب مطرح كرد و متعاقب آن حزب 
ــخنرانى مفصل برگزار كرد. آنها در اين جلسات و سخنرانيها،  ــات س ــرى جلس توده يك س
ــعدى و حافظ يا فردوسى سخنى  ــنتى را مورد تأييد قرار مى دادند اما از س ــعر س گرچه ش
ــد تن من مباد» مورد تأييد حزب توده  ــى كه مى گويد: «چو ايران نباش نمى گفتند. فردوس
ــاعران كالسيك تنها كسانى را تأييد مى كردند كه مطابق موازين فكرى و  نبود. از ميان ش
ــاعرانى كه نسبت به اوضاع اجتماعى اعتراض و  ــليقه سياسى آنها شعر سروده بودند؛ ش س
ــرو و عبيد زاكانى و هر كسى را كه بوى مخالفت و نه گفتن  ــتند. مثًال ناصر خس انتقاد داش
در آثارشان ديده مى شد، تجليل مى كردند. به هر حال توده ايها به موازات تبليغات گسترده 
ــاعران نوپرداز، پذيرفتند كه از شعر سنتى حمايت كنند، منتهى  ــعر نو و حمايت از ش از ش

به همان شكل خاص خودشان. 
ــيد كه افرادى پيدا شدند بدون  ــعر نو و نوپردازى، كار به جايى رس رفته رفته با رونق ش
آنكه زحمت شناختن وزن و قافيه را به خود بدهند، جرئت كردند نوشته هاى خود را بدون 
وزن و قافيه، شعر بنامند. چطور مى شود كسى كه شعر سنتى نخوانده و اصًال وزن و قافيه 
ــد، شعر بگويد! بسيارى از نوشته هاى اين به اصطالح شاعران اصًال فاقد معنى  را نمى شناس
بود. متأسفانه مجالتى هم پيدا شدند كه اين نوشته ها را به نام شعر نو به خورد دختران و 
ــران جوان مى دادند. يك زمانى عباس پهلوان مجلة فردوسى را منتشر مى كرد و در آن  پس
ــطة اينكه روزگارى معلم او بودم و او هم  ــعر نو چاپ مى كرد. من به واس اباطيلى به نام ش
لطف و ارادتى به من داشت، يك بار به او گفتم: آخر اين شعرها چيست كه چاپ مى كنى؟ 
ــت از داخل اين  ــم اينها بى معنى اند اما ممكن اس ــواب داد كه خودم هم مى دان ــه من ج ب
نوشته هاى بى معنى باالخره يك چيزى جلوه كند. اين هم جوابى بود كه به من داد. چون 
نظر مرا خواستيد عرض كنم غالب نوشته ايى كه سالها پيش به نام شعر نو در مجالت چاپ 
شدند، حرف مفت است و هيچ كدام خلعت بقا نخواهند پوشيد. گذشت زمان نشان مى دهد 
ــد. زمان و روزگار، غربال هوشيار و  ــته ها و شاعران ماندنى خواهند ش كه كدام يك از نوش
بيرحمى است. نخاله ها را سرند مى كند، دور مى ريزد و تنها برگزيده ها و نخبه ها مى مانند. 

همان كه شاعر گفته: 
آنگه شود پديد كه نامرد و مرد كيستفردا كه بر من و تو وزد باد مهرگان



ــروده اند با مرور زمان از بين  ــنتى س ــعرهايى كه قدما در قالب س همچنان كه خيلى از ش
ــاد و خاطرة مردم مى روند و  ــاعران، بقية آنها از ي ــت ش رفته اند، به جز معدودى از اين دس
ــعر نو گام بزند كه به سنتهاى  ــى مى تواند در وادى ش ــوند. به نظر من كس فراموش مى ش
ــد (حاال نمى گويم كه بدان حرمت بگذارد)؛ مراحل  ــالة ادبى ايران آشنا باش ديرين هزار س
ــعر  ــد، بتواند ش ــد، وزن و قافيه را خوب بشناس ــعر و تحوالت آن را پيموده باش مختلف ش
ــه و  ــى با زبانهاى فرانس ــرهم بندى كند. آخر زبان فارس ــوزون را به نحو صحيح الاقل س م
انگليسى تفاوت دارد. شما در زبان انگليسى يا فرانسه حداكثر پنج تا ده كلمه را مى توانيد 
ــى، قصايدى داريم كه پانصد بيت قافية جدا دارد.  ــعر فارس قافيه كنيد، در حالى كه در ش
ــود كه در ادبيات به آن  ــت معدودى قافيه ها به ناچار و به ضرورت تكرار ش حاال ممكن اس
ــايگان ميگويند، بنابراين دست شاعر خيلى باز است. شعر عروضى در زبان فارسى حتى  ش
ــعر عروضى عربى تقدم و برترى دارد زيرا شاعران عرب فقط مى توانند قوافى عربى را  بر ش
ــى عالوه بر قوافى زبان فارسى مى توان از  ــعر به كار ببرند، در حالى كه در زبان فارس در ش

قوافى عربى هم بهره جست و در سرودن شعر از آنها استفاده كرد. 
 � البته همة كسـانى كه اشـعار و سـروده هاى خود را در قالبهاى جديد و شعر نو گفته اند 

بيسواد نبودند و مى دانم كه جنابعالى در مورد همه قضاوت يكسانى نداريد ... 
ــتم كه اساساً با شعر نو  ــيرازى نيس ــت. من از نوع مرحوم حميدى ش  • همين طور اس
ــعر نو گامهاى بلندى برداشت و  مخالف بود. نمى توان انكار كرد كه اخوان ثالث در وادى ش
شعر خوب مى گفت چون شعر سنتى و وزن و قافيه را خوب مى شناخت. در شعرهاى نيما 
ــود. همين طور نادر نادرپور  ــود و گاهى حتى قافيه هم رعايت مى ش نوعى وزن ديده مى ش
شعرهايى مى سرود كه من از آنها دفاع مى كنم. فريدون توللى هم كه در آغاز كارش نوگرا 
ــالها بعد نوگرايى را كنار گذاشت و به همان  ــناخت. البته س ــعر قدما را خوب مى ش بود، ش
ــده اند. هوشنگ  ــنتى غزلهاى نابى گفت كه بعضى از آنها در مجلة گوهر چاپ ش ــيوة س ش
ــرى چپ بود غزل هايى  ــود برگزيده بود و به لحاظ فك ــايه را براى خ ــاج كه تخلص س ابته
ــت اما نمى دانم آيا شعر نو هم گفته يا نه. در مورد سهراب  ــروده كه در رديف بهترين اس س
ــپهرى البته با همة شعرهاى او آشنا نيستم اما حرفها و مضامين بكرى را به شكلى زيبا  س

مطرح كرده كه خوب است. مگر مى شود شعر خانة دوست كجاست را از ياد برد. 
بعضى ديگر مثل دكتر ناتل خانلرى و سياوش كسرايى صرف نظر از گرايشات فكريشان 



ــود و به حزب توده  ــرى در دوران جوانى تندرو ب ــرودند. خانل ــعر نو س به طرز صحيحى ش
ــت اما در مجموع نمى توان او را در شمار نوگرايان به حساب آورد. او از مفاخر  گرايش داش
ادبى ايران در دورة معاصر بود و خدمت او همين بس كه چهار دهه مجلة سخن را منتشر 
كرد. به لحاظ شعرى هم به عقيدة من شعر عقاب او بس است و با همين شعر شهرت پيدا 
كرد. سياوش كسرايى هم با سرودن شعر آرش در رديف نوپردازان طراز اول قرار گرفت هر 

چند كه مى دانم بعضى چنين عقيده اى در مورد او ندارند. 
ــعر شهرت پيدا كردند مثل  ــاعران قديم هم بودند كه فقط با يك ش ببينيد بعضى از ش
هاتف كه ترجيع بند مشهورش او را در رديف شاعران سنتى درجه يك دورة بازگشت قرار 
داد. خانلرى و كسرايى هم چنين بودند. در مورد احمد شاملو بايد عرض كنم هر چند يك 
ــخصيت او باشند و هر چه او گفته مثل  ــيفتة شعر و ش ــت ش عده از جوانهاى ما ممكن اس
ــت نبود؛ بعضى  ــروده هاى او يك دس باقلوا نوش جان كنند، اما اين افراد بايد بدانند كه س
ــط بود. گاهى با هم در كافه فردوس در مورد سروده هايش جر  ضعيف و برخى ديگر متوس
و بحث داشتيم و من به خصوص ژستهاى ادبى او را نمى پسنديدم. او در مقايسه با اخوان 
ــود چنانكه در مورد ديوان حافظ در مجموعه اى كه چاپ  ــث و نادرپور مقدارى افراطى ب ثال
كرده، بيتها را جابه جا كرده كه كار درستى نبوده است. شعر قدما آنچنان محكم است كه با 
اين اقدامات كودكانه و جا به جا كردنهاى بيمورد از بين نمى رود. چند سال قبل از فوتش به 
آمريكا رفت، آنجا حرفهايى سرهم كرد و سر و صداى زيادى راه انداخت و بر ضد فردوسى 
مطالب نادرستى عنوان كرد. همانجا ايرانيان مقيم خارج به شدت با او برخورد كردند (حاال 
در داخل ايران كه جاى خود دارد) و وقتى كه به ايران مراجعت كرد حرفهايى كه زده بود 
ــد و گفت منظورم چيز ديگرى بوده و خواست ماستمالى كند. به هر حال او در  را منكر ش

حدى نبود كه مى گفت و ادعا مى كرد. 
 � به اين ترتيب شما با اصل قضيه مخالفتى نداريد ... 

ــهاى نو  ــتم و از گرايش  • نخير، مخالفتى ندارم. اصوالً با هيچ فكر تازه اى مخالف نيس
ــرون آيد كه بتوان از آن دفاع كرد.  ــرط آنكه از داخل آن يك مطلبى بي ــز ندارم به ش پرهي
ــنتى قديم است و عمرم را در آن زمينه سپرى كرده ام ولي  ــعر س البته گرايش خودم به ش
هيچ وقت هوس نكرده ام شعر نو بگويم. در آغاز كارم در روزنامه هاى اميد و توفيق شعرهاى 
غير جدى مى گفتم كه جنبة تفننى داشت. در ميانسالى شعرهاى جدى در قالبهاى سنتى 



قصيده، غزل و مثنوى سروده ام. به طور كلى بايد عرض كنم نمى توانم با هر ايده اى به صرف 
اينكه نو است همگام باشم. با اين وصف حتى شعر سپيد را هم به طور مطلق رد نمى كنم 

چون گاهى ممكن است حرفهاى خوبى داخل آن باشد. 
 � يعنى اگر سروده اى حتى وزن و قافيه نداشته باشد باز هم مى توان آن را شعر ناميد؟ 

 • ببينيد ما براى وزن قواعدى داريم كه رعايت آن در شعر الزامى است. قافيه اين طور 
نيست و من به قافيه زياد اهميت نمى دهم اما وزن را رعايت مى كنم و رعايت آن را الزامى 
ــروده اند، صحه مى گذارم چون وزن دارند.  ــعرهاى نويى كه امثال نادرپور س مى دانم. بر ش
كسانى كه معتقدند شعر بايد رها از وزن و قافيه باشد و خودشان را شاعر مى دانند، حداقل 
ــاعر نمى دانم. به اين تعبير بايد گلسـتان سـعدى و تمام جمله هاى برگزيدة  من آنها را ش
ــت. اين  ــعر بناميم در حالى كه اين طور نيس خواجه عبداهللا انصارى در مناجات نامه اش را ش
نوشته ها نثرى خوش آهنگ، پرمحتوا و دلپذير هستند، اما شعر چيز ديگرى است. از سوى 
ــالة ايران لطمه مى زند.  ــنتى و اصرار بر آن، به ادبيات هزار س ــعر س ديگر ناديده گرفتن ش
ــتة ما پشتوانة فرهنگى ماست و چنانچه آن را فراموش كنيم مليت خود را از  ادبيات گذش

دست خواهيم داد. 
 � در مورد كسـانى كه راجع به خيام و رباعياتش تحقيق كرده اند چه نظرى داريد؟ بعضى 
معتقدنـد و اصرار دارند خيام رباعى گو كه از اباحه گرى و ميگسـارى حرف مى زند با حكيمى كه 
رياضيدان و فيلسـوف است يكى نيست. آيا به نظر شما سرايندة رباعياتى كه امروز به نام خيام 

منتشر شده و در دست ماست، همان حكيم عمر خيام فيلسوف و رياضيدان معروف است؟ 
ــبت داده اند تا 1200 • رباعى و بلكه   چنانكه مى دانيد تعداد رباعياتى كه به خيام نس
ــت و مى توان اطمينان داشت  ــتر گفته اند. به نظر من حداكثر تا 120 رباعى اصيل اس بيش
ــت. البته در اين مورد تحقيقاتى انجام شده ولى روى هم رفته تشخيص اينكه  كه مال اوس
ــت كار مشكلى است. صادق هدايت و محمدعلى فروغى هر دو در مورد  كدام رباعى از اوس
ــات خيام تحقيق كرده اند اما به نظر من كار هدايت از آن جهت كه مطابق طرز تفكر  رباعي
ــتند و قابل اعتماد باشد، در حالى كه فروغى  و ذوق خاص خودش بود نمى تواند خيلى مس
ــت. به هر حال رباعيات  ــتر مى توان اطمينان داش ــت و به تحقيق او بيش نظر خاصى نداش
ــعدى هم مشهورتر  ــهرت جهانى پيدا كرده به طورى كه حتى از حافظ و س خيام اكنون ش
است. من به دورترين نقاط آمريكا، آسيا و اروپا سفر كرده ام و مى دانم كه تقريباً مردم همة 
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ــرزمينها خيام را مى شناسند. فيتز جرالد هم رباعيات خيام را ترجمه كرده يعنى مفهوم  س
ــى ترجمه كرده و براى بسيارى دشوار است  ــاعر را گرفته و آن را به انگليس رباعى و فكر ش

بفهمند ترجمة او مربوط به كدام رباعى است. 
ــفانه در بعضى مناطق جهان مشاهده كردم ميكده هايى را به نام خيام ساخته اند.  متأس
ــارى شعر  در حالى كه به طور قطع مقام خيام اين نبوده كه فقط براى تبليغ و ترويج ميگس
بگويد. همين نكته موجب شده تا بعضى از محققان مثل مرحوم محيط طباطبايى بگويند 
ــهرت  ــود. به هر حال ش ــت و به كس ديگرى مربوط مى ش كه اين رباعيات مال خيام نيس
جهانى خيام به واسطه همين رباعيات است و به نظر من الزم نيست خيام شاعر را از خيام 
رياضيدان و فيلسوف جدا كنيم، زيرا شخصيتها و نوابغ گاهى وجوه معرفتى متفاوتى دارند 

و با ديد گسترده ترى به جهان و مسائل آن نگاه مى كنند. 
ــرعى را به بهترين وجه و  ــت تكاليف و آداب ش ــام هم در عين حالى كه ممكن اس خي
ــها و  ــده اما گاهى پرسش ــع خودش انجام مى داده و نمازش هيچ وقت ترك نمى ش در موق
ــعر مى ريخته و آن گونه  ــته هايى در وجودش تبلور پيدا مى كرده كه آن را در قالب ش خواس
ــروده است. شعر در زبان و ادبيات آزادتر از نثر است و شاعران به زبان شعر  ــعار را مى س اش
ــد. حافظ،  ــت با طرز تفكر منطقى آنان متفاوت باش گاهى حرفهايى مى زنند كه ممكن اس
سعدى و اغلب شاعراِن بنام گاهى فراتر از قالب متشرعانه و موعظت اخالقِى متعارف، شعر 
گفته اند و كسى هم به آنها ايرادى نمى گيرد چون شعر عرصة جوالن تخيل، عواطف، ذوق 

و خواسته هايى است كه گاهى در اعماق ضمير شاعر غليان مى يابد. 
مالحظه بفرماييد در ادبيات فارسى، شاعرى به اندازة سعدى پيدا نمى كنيد كه در همة 
ــد. او متشرعى بود كه در دانشكدة  ــت باش زمينه هاى اجتماعى و اخالقى اين اندازه رئاليس
ــداد درس خواند، در جامع بعلبك منبر مى رفت و مخاطبان زيادى را  ــى (نظاميه) بغ مذهب
ــخصى حتماً به شرعيات و احكام دينى پايبندى داشته است اما  موعظه مى كرد؛ چنين ش
ــقانه گاهى به گونه اى بروز داده كه شما  ــات و عواطف قلبى خود را در غزليات عاش احساس
ــت. در مورد خيام منجم، فيلسوف و  ــخص ديگرى گفته اس خيال مى كنيد اين غزلها را ش
ــاالت علمى و دقيق در حكمت و  ــتن رس حكيم نيز مى توان تصور كرد كه او عالوه بر نوش
ــات درونى و مخفى خود را اين گونه در قالب رباعى  رياضى و نجوم در خلوت خود احساس

خواسته بروز دهد و شايد ضرورتى نباشد كه مانند بعضى به دو خيام قائل باشيم. 



ــمندان و محققان طراز اول بود و من  در مورد مرحوم محيط طباطبايي با آنكه از دانش
ــان هم متقابًال از نظر تحقيقات ادبى به بنده اظهار لطف داشتند  ــتم و ايش به او ارادت داش
ــفانه ايشان گاهى در تحقيقات خود سليقه هاى خاصى داشت كه  بايد عرض كنم كه متأس
ــى و خيام شرحى نوشته بود كه قبر  ــليقگى بود مثًال در مورد مقبرة فردوس به نظرم كج س
فردوسى و قبر خيام چند متر آن طرف تر بوده در حالى كه واقعاً موضوع آن اندازه اهميت 

نداشت كه در اين مورد مقالهاى نوشته شود ... 
 چه طور شد در اواسط دهة 1340 � به ادارة نگارش منتقل شديد؟ 

 • يك مقدار كسالت داشتم و بيمار بودم. الزم بود كار سبك ترى داشته باشم. دوستى 
ــد تا با حفظ سمت معلمى به ادارة نگارش منتقل شوم. اين  ــش موجب ش با محمد درخش
ــابقه كه نفوذى پيدا كرده بودند، به اين اداره  اداره تنبلخانه بود و بعضى از فرهنگيان با س
ــتى با درخشش و  ــت. من هم در اثر دوس مى آمدند و اتراق ميكردند چون كار زيادى نداش
نفوذى كه او در وزارت فرهنگ داشت به آنجا رفتم و اين انتقال با توجه به بيمارى ام الزم 
بود. من هم عضو جامعه ليسانسيه هاى دانشسرايعالى بودم و درخشش رئيس آنجا بود و با 
من هم دوستى داشت. از اين رو واسطه شد و اقدام كرد و حكم مرا با حفظ سمت دبيرى 
براى انتقال به اين اداره صادر كردند. اتفاقاً آقاى اكبر كوثرى كه از چهره هاى شناخته شدة 
وزارت بود، با انتقال من موافق نبود و مى گفت يك عده مفتخور و بيكاره در اين اداره جمع 
شده اند اما من بيمار بودم و نمى توانستم در هفته 20 ساعت تدريس كنم. وقتى كه وزارت 
ــه وزارتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالى، فرهنگ و هنر تبديل  فرهنگ به س
شد، ادارة نگارش زير نظر وزارت فرهنگ و هنر قرار گرفت و من هم كارمند اين وزارتخانه 
ــت مثل روسية تزارى وقتى كه روستايى را مى فروختند با رعايا مى فروختند و  شدم؛ درس
به اين ترتيب ما هم به وزارت فرهنگ و هنر منتقل شديم. اين وزارتخانه بعد از انقالب به 

وزارت ارشاد اسالمى تغيير نام داد و من بازنشستة آن هستم. 
 � از همكاران خود در اداره نگارش و فعاليتهاى اين اداره صحبت كنيد. ظاهراً اختالف شما 

با يكى از آثار جمالزاده در همين اداره باال گرفت. 
ــدم. آقايان  ــن هم ضميمة آنها ش ــن اداره بودند كه م ــتان در اي ــد نفر از دوس  • چن
ــرى و دكتر اخروى در اين اداره بودند.  ــادات ناص جمال الدين طهورى، امينى، رجب نيا، س
ــر كنيم. چون خودم اهل قلم بودم و  ــى كتابى به ما مى دادند تا قبل از چاپ اظهارنظ گاه



كتابهايى در حوزة ادب فارسى نوشته بودم، خوب احساس مى كردم كه براى يك نويسنده 
چه اندازه تحمل ناپذير است كه از نوشته اش ايراد بگيرند يا در آن دست ببرند. در حالى كه 
ــت نداشتم اسم محرم عليخان كه  ــندگان كمك مى كردم و دوس در آنجا من واقعاً به نويس

قبًال سانسورچى بود دوباره زنده شود.  
 � با اين وصف اين اداره در بين نويسندگان نام نيكى نداشت ... 

ــت. در حالى كه افرادى كه آنجا كار مى كردند همگى اهل قلم بودند و   • طبعاً نداش
بيشتر نويسندگان را خوب مى شناختند. 

 � عالوه بر كسـانى كه نام برديد، مرحوم سـادات ناصرى، مرحوم غالمرضا سميعى و آقاى 
محمودى بختيارى هم با  شما همكار بودند ... 

ــتيم و محمودى بختيارى از سايرين جوان تر  ــت. محفل دوستانه اى داش همين طور اس •  
ــتان اسم غالمرضا سميعى را داشبوردى گذاشته بودند چون وقتى كتابى را مى گرفت  بود. دوس
اصًال نگاه نمى كرد، در داشبورد اتومبيلش مى گذاشت، و بعد گزارش مى داد كه قابل چاپ است. 
محيطى نبود كه در آنجا كتابى بيايد و ما على االصول موافق چاپ آن نباشيم. اتفاقاً جالب است 
ــت و پيش من آمد و با خجالت گفت: شما  ــئوليتى داش كه يك بار آقاى ميرميران در اداره مس
كتاب شـهر شـلوغ اثر فريدون تنكابنى را اجازه داديد و سازمان امنيت مى گويد اين چه وضعى 
ــاس رژيم را به بازى گرفته است. تنكابنى در مورد ششم بهمن و انقالب سفيد در  ــت؟ او اس اس
ــعر هم نبود. خالصه ما را به همين  ــته بود كه اصًال ش ــعر نوش اين كتاب مطالبى انتقادى به ش
ــاواك بردند و در اتاق خلوتى سينجيم كردند.  ــبت به يكى از خانه هاى به اصطالح امن س مناس
ــد. من كه نقطه ضعفى نداشتم گفتم بين  ــخص مرعوب مى ش ــان طورى بود كه ش نحوة عملش
ــتگاه ها هماهنگى وجود ندارد، اگر كتابى در ادارة ما رد شود و همان شب مجرى تلويزيون  دس
در برنامة خودش آن را با آب و تاب فراوان تأييد كند، تكليف چيست؟ همين طور هم بود چون 
ــت دوربين علناً  ــزار تومان از تلويزيون حقوق مى گرفت و پش ــاى يداهللا رويايى ماهى 15 ه آق
ــى اصًال از نيما به بعد شروع  ــتيم و ادبيات فارس ــعر و ادبيات نداش مى گفت ما تا قبل از نيما ش
شده و بعد كتابهايى را معرفى و تبليغ مى كرد كه ارزشى نداشتند. ... خالصه پس از مدتى جر 

و بحث مرا مرخص كردند.
 به آنها گفتم كسى سياست كشور را به ما ديكته نكرده و ما مطابق تشخيص خودمان 
عمل مى كنيم. حاال سالها از اين داستان گذشته بود و يداهللا رويايى و فريدون تنكابنى هر 
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دو در اروپا به خوشگذرانى مشغولند و به ريش ما مى خندند. 
اما در مورد كتاب جمالزاده كه پرسيديد من نظر ديگرى داشتم. كتاب ايشان با عنوان 
ــت تر براى بررسى به ادارة ما  ــود يا به عبارت درس خلقيات ما ايرانيان قبل از اينكه چاپ ش
داده شود، به شكل پاورقى در مجلة مسائل ايران چاپ شده و در دسترس خودى و بيگانه 
ــمن قرار گرفته بود اما صداى كسى در نيامده بود، شايد هم ساواك آن را  ــت و دش و دوس
نديده بود. به هر حال وقتى كه كتاب را خواندم واقعاً دگرگون شدم و دلم را به درد آورد. 
گردآورندة كتاب هر فحش و دشنامى كه خارجيها (روى غرض و مرض در طول 200 سال 
ــردم ايران كرده بودند، يكجا جمع كرده و تحويل هموطنانش  ــت و آمد به ايران) نثار م رف
ــته و گفته بود اين كار خدمتى به  ــر مردم ايران منتى هم گذاش داده بود و بدتر اينكه بر س
ــد. همانجا قلم را برداشتم و مرتجًال آن  ــت چون آدم بايد عيبهاى خود را بشناس مردم اس
چه به ذهنم رسيد روى كاغذ آوردم و استدالل خودم را در مخالفت با آن به تفصيل شرح 
ــد. يكى از دوستانم كه در تهران مصور كار مى كرد خواست مقاله  دادم. مقاله اى باال بلند ش
را بگيرد و در مجله چاپ كند. گفتم كه اهل جنجال و هياهو نيستم و مقاله را به او ندادم. 
منتهى از روى آن فتوكپى تهيه كردم و نوشتة خودم را به انضمام كتابهايم براى جمالزاده 
پست كردم. بعد هم نامة كوتاه و صميمانه اى براى او نوشتم و در آن اشاره كردم كه تاكنون 
ــته هاى شما بودم چون در ادبيات معاصر، پيشكسوت هستيد و از اين نظر براى  مروج نوش
شما احترام زيادى قائلم؛ اما مطالعة اين كتاب بنده را دگرگون كرده است. البته مدتى بعد 

كه كتاب چاپ و منتشر شد، ساواك گذرنامة جمالزاده را باطل كرد. 
 � مثل اينكه شاه به همين مناسبت از جمالزاده عصبانى شد و او را از شغل نمايندگى ايران 

در كنفراس بين المللى كار در ژنو بركنار كرد ... 
 • بله شاه با عصبانيت و تندى خطاب به هيئت وزيران و وزير آموزش و پرورش گفته 
بود در زمانى كه ما جشنهاى 2500 ساله را تدارك مى كنيم، چرا بايد چنين كتابى چاپ 
شود. خالصه شاه با سختگيرى پشت اين قضيه بود و متأسفانه جمالزاده تصور مى كرد يك 
ــاواكى در ادارة نگارش جمع شدند و اين بال را سر او آورده اند. در حالى كه كه اصًال  عده س

اين طور نبود و اقدام ساواك هيچ ربطى به كار ما نداشت. 
ــميعى هم پس از چاپ كتاب خلقيات ما ايرانيـان مقاله اى در روزنامة خاك و  آقاى احمد س

خون ارگان پان ايرانيستها، در مخالفت با آن نوشت كه تصور مى كنم به اين قضيه كمك كرد.



 � خب، من اين مقاله را نديدم و خوشحالم كه اين مطلب را مى شنوم. 
ــان در مقاله اش خطاب به جمالزاده گفته بود كه شما از دولت ايران حقوق   • بله ايش
مى گيرى و كنار درياچه لمان آسوده روزگار را به خوشى مى گذرانى، آن وقت با ايرانيها كه 

هر كدام گرفتارى دارند و خون دل مى خورند چنين برخوردى مى كنى ...    
ــال از ايران دور بود و با آنكه بيش از 100  ــالهاى س واقعاً هم اين طور بود. جمالزاده س
ــتر عمر خود را در اروپا بود و از زمانى كه به اروپا رفت فقط يكى دو  ــال عمر كرد، بيش س
ــق ايران است اما در عمل اين طور نبود. من  هفته به ايران آمد. خودش مدعى بود كه عاش
همة نوشته هاى او را خوانده ام و با نوشته هاى او آشنايى كامل دارم. به لحاظ ادبى پايه گذار 
ــوب مى شود اما هيچ يك از  ــى است و از مفاخر كشور محس ــبكى نوين در داستان نويس س
ــارات و كنايات او در  ــد. اش ــته باش ــود كه لغزش يا غرض و مرض نداش اينها دليل نمى ش
ــه ته مزة تلخى دارد و يك نوع منفى بافى و بدبينى خاص بر نوشته ها  ــته هايش هميش نوش
و آثارش سايه انداخته و حتى نسبت به تاريخ و مذهب مردم ايران با نظر نامساعد و حتى 
ــت. در كتاب خلقيات ما ايرانيـان هم نوعى گزندى  ــار عقيده كرده اس ــتهزاءآميزى اظه اس
ــيدجمال واعظ را در دورة  ــت. مى دانيد كه پدرش س ــبت به مردم ايران ابراز كرده اس نس
ــتند. او هم از اين بابت خيلى  ــاه تبعيد كردند و در ميان راه او را كش ــروطه به كرمانش مش
ــت از مردم انتقام بگيرد.  از مردم ايران آزرده بود. در هر فرصتى زيركانه و رندانه مى خواس
ــانده يا  ــايد آنچنان كه مخالفانش مى گويند تمايالت خاص مذهبى، او را به اين راه كش ش
ــل پدرش كه او نيز در زمان خودش به پاره اى اتهامات متهم بود، دلش را به درد  ــة قت واقع
ــاير مردم هم از او بد  ــى و توده ايها با او بد بودند و بدتر آنكه س آورده بود. گروههاى سياس
ــل پدرش را كه هزار حرف  ــت ملت ايران تا چه زمان بايد تاوان قت ــد. معلوم نيس مى گفتن
ــايد هم جاه طلبى و آزمندى گريبان او را در پيرى گرفته بود و  درباره اش زده اند، بدهد. ش

به پرگويى و ياوه گويى واداشته بود. 
 � واكنش جمالزاده در مورد نوشتة انتقادى شما چگونه بود؟ 

 • يك سال بعد خودم به سوئيس رفتم. آدرس جمالزاده را هم داشتم. منزل مسكونى 
ــى مى كرد. تا آن زمان  ــارت 10 طبقه بود و خودش هم در طبقة باال زندگ ــك عم او در ي
ــت، آدمى جا  ــال داش او را نديده بودم. زنگ زدم و خودش آمد. آن موقع نزديك به 80 س
ــالم كردم و گفتم مؤتمن هستم. گفت: زين العابدين  افتاده، با قدمى نه چندان بلند بود. س



ــه، بفرماييد، بفرماييد. ديد كه حريف با پاى خودش  ــن؟ گفتم: بله گفت: هاها، بله بل مؤتم
آمده به قول شاعر: 

 قضا هم خنده زد هم آفرين گفت خدنگ ماركش با مار شد جفت 
ــى مى كردند.  ــات بود و با هم زندگ ــرش هنوز در قيد حي ــدم. همس ــن هم داخل ش م
جمالزاده آن موقع هنوز گوشش كر نشده بود و با او مى شد حرف زد. خالصه يكى گفت و 
ــنيد. به او گفتم: آقاى جمالزاده، شما خيال كرده ايد چون با نوشته هاى كتاب شما  يكى ش
مخالفت كرده ام، ساواكى هستم. اين طور نيست. من نظر و اعتقاد خودم را نسبت به كتاب 
ــما هيچ ربطى به نوشتة من ندارد. دستگاه  ــتم و به آن اعتقاد دارم. گرفتارى ش ــما نوش ش
خودش گذرنامة شما را باطل كرده و براى شما مشكل به وجود آورده، باور كنيد به پهناى 
ــده باشد بلكه از اينكه به خيال خودش  ــيمان ش صورتش گريه كرد؛ نه از آن جهت كه پش
ــتى با آن همه آثار، ستم شده ناراحت بود. بعدها هم افراد ديگرى  به چنين آدم ايران دوس
مثل ايرج افشار و چند نفر ديگر به ديدنش رفته بودند همين طور مى ناليد و گريه مى كرد 
ــپورت سياسى او را گرفته اند ناراحت بود و خيال مى كرد من باعث بدبختى  و از اينكه پاس

او شده ام. 
ــيده،  ــاعت يك و نيم بعداز ظهر طول كش حاال در نظر بگيريد صحبتهاى ما تقريباً تا س
بوى غذا در منزل پيچيده بود اما او هيچ تعارف نكرد كه ناهار در منزلش بمانم. فقط يك 
ــى آورد، نصف آن را در يك ليوان و نصف ديگر را در ليوانى ديگر ريخت. پذيرايى اش  پپس
ــه بودم، اما توجه  ــات و خوردن غذا به منزل او نرفت ــور و س ــن بود. البته من براى س همي
داشته باشيد كسى كه آن همه از ايرانيگرى و ايرا ن دوستى الف مى زند و بر اين باور است 
ــت! آيا هيچ  ــوى فرهنگ ايرانى مى دهد، اين چه طرز پذيرايى اس ــته هايش ب كه تمام نوش
ــاعت و نيم بعداز  ــود ميهمانى كه از راه دور به ديدن آمده يكس خانوادة ايرانى حاضر مى ش
ــنه و تشنه رها كند؟! در حالى كه خودش و همسرش هر دو سرپا بودند. باز هم  ظهر گرس
مى گويم اصًال براى خوردن غذا به منزلش نرفته بودم ولى خب ... . خالصه تشنه و گرسنه 

از منزلش بيرون آمدم. 
ــال بعد باز به ژنو رفتم و در اين مدت چند نامة محبت آميز به هم نوشتيم.  ــه س دو س
ــت هر چه او مى گويد  ــنيد و انتظار داش اين بار هم به ديدنش رفتم اما او ديگر اصًال نمى ش
ــنوم. همچنان دلگير بود. به او گفتم: شما كدام يك از نويسندگان و شعراى بزرگ  فقط بش



ــعدى و حافظ و ديگران) كه مورد حسد يا انتقاد  ــيد (از فردوسى بگيريد تا س را مى شناس
ــما نوشته ام  ــند؟ حاال هم بنده مطلبى در مورد يكى از كتابهاى ش ديگران قرار نگرفته باش
اما جامعه كه حق شما را محفوظ مى داند ... يك دفعه داد و فرياد زد كه من چه كار دارم 
ــفانه حاال  ــت! و جزئيات ديگرى كه متأس ديگران چه كردند، براى من غيرقابل تحمل اس
يادم نيست. اما آنچه مسلم است پنج، شش نامه اى ميان ما رد و بدل شد كه آنها را دارم. 
ــخه اى از اين نامه ها را به على دهباشى دادم و گفتم اگر خواستى نامه هاى جمالزاده را  نس

چاپ كنى مجاز هستى به شرط آنكه نوشته هاى مرا هم چاپ كنى. 
بعد از انقالب آقاى جمالزاده نامه اى به آقاى ايرج افشار نوشت، با اين مضمون كه رژيم 
ــود و جناب آقاى افشار هم  عيناً نامة  ــته اجازه نداد كتاب خلقيات ما ايرانيان چاپ ش گذش
او را بدون ذكر توضيحى در مجلة آينده درج كرد. در حالى كه مى دانيم كتاب جمالزاده در 
ايران چاپ شده بود و حتى قبل از آن، در مجلة مسائل ايران هم مطالب كتاب آمده بود. 

خب ديگه ...! 
 � در يكى از سفرهايى كه به اروپا رفتيد مثل اينكه بزرگ علوى هم مايل شد شما را ببيند. 

در مورد اين ديدار آيا خاطرهاى داريد؟ 
ــالى بود كه تابستانها به اروپا مى رفتم. يك  ــتيم. چند س  • بله ديدار خوبى با هم داش
ــخ اتاقى گرفتم. اتفاقاً دكتر اخروى  ــه به آلمان رفته بودم، در يكى از هتلهاى موني ــال ك س
ــتان خوب من در ادارة نگارش بود، در همان هتل اتاقى گرفته بود.  كه از همكاران و دوس
ــاگردان پيشين من، در كنسولگرى ايران  آقاى ذوالعين هم از كاركنان وزارتخارجه و از ش
در مونيخ كار مى كرد. محمد عاصمى شوهر سابق خانم ايرن (هنرپيشه) هم در مونيخ بود. 
ــيخت و در آلمان مجلة كاوه را با  ــابق حزب توده بود. مدتها بعد از آنها گس او از زعماى س
گرايشات ملى گرايانه منتشر مى كرد. او و ذوالعين كتابهاى مرا خوانده بودند و به عنوان يك 
ــخصيت ادبى مى شناختند و خالصه خيلى احترام مى گذاشتند و كلمة استاد از زبانشان  ش
ــات  ــام را با هم مى خورديم و عاصمى ما را همراه خود به جلس نمى افتاد. هر روز ناهار و ش

سخنرانياش ميبرد و در حضور ديگران به من احترام مى گذاشت.
ــتى در هتل به من دادند و بعد هم تلفن كردند  ــب كه به اتاقم مى رفتم يادداش  يك ش
كه آقاى بزرگ علوى (از دوستان سابق و همفكران قديمى عاصمى در حزب توده) از برلن 
ــنيده كه شما اينجا آمده و مهمان ذوالعين هستيد. از اين  ــرقى به مونيخ آمده و از او ش ش



ــه خصوصى  ــيد در يك جلس ــما را ببيند. چنانچه مايل باش جهت اظهار عالقه كرده كه ش
ترتيب مالقات را براى امشب مى دهيم. 

ــان  ــناس توده اى از تقى فداكار و احس ــته تقريباً با همة چهره هاى سرش من در گذش
طبرى بگيريد تا خليل ملكى، انورخامه اى و كشاورز رابطه و در عين حال اصطكاك داشتم. 
ــخصيتى ادبى، اهل قلم و نويسنده بود و مى بايد مى ديدم  ــى را كه در ميان آنها ش اما كس
ــده و  ــدم كه موقعيتى فراهم ش ــحال ش ــن آقاى بزرگ علوى بود. از اين جهت خوش همي
ــاواك گزارش بدهند و گريبانم را بگيرند اما اين  ــتم كه ممكن است عده اى به س مى دانس
ــيله اى گفتم  ــت كه تلفن كردم يا به هر وس مالحظات را در نظر نگرفتم و خوب يادم نيس
ــب مى آيم. آقاى دكتر اخروى هم اظهار عالقه كرد كه بيايد. گفتم گمان نمى كنم  من امش

اشكالى باشد و با هم رفتيم. 
ــيد، يكى از بهترين  ــاعت 12 شب طول كش ــه كه ديدار و صحبتهاى ما تا س آن جلس
جلسات ادبى و نيمه سياسى زندگى ام بود كه با حضور عاصمى، بزرگ علوى و دكتر اخروى 
ــا كتابهايش را خوانده بودم. خيرخواه هم  ــد. تا آن زمان بزرگ علوى را نديده ام برگزار ش
كه زيردست او كار مى كرد كنارش بود. خيرخواه يك ايرانى متوارى بود كه به برلن شرقى 

پناهنده بود و كمونيستها و روسها از او حمايت مى كردند. 
 � از مطالبى كه در اين جلسه گفته شد مطلبى را به ياد مى آوريد؟ 

 • يكى از حرفهاى او اين بود كه دلم براى شنيدن صداى جيرينگ جيرينگ استكانهاى 
قهوه خانة بزرگ بازارچة مروى و كوچه هاى گردآلود محلة عربها لك زده و اين سخن نشان 
ــفانه با همة اقداماتى كه  ــت. مى گفت متأس ــيفتة زندگى در ايران اس مى داد چه اندازه ش
كرده ام، مرا به ايران راه نمى دهند و از اينكه به وطن خودم برگردم محروم هستم. پرسيدم: 
مرا از كجا مى شناسى؟ گفت: كتابهاى شما را خوانده ام، چون قصد دارم تاريخ ادبيات ايران 
را به زبان آلمانى بنويسم، از دو كتاب شما تحول شعر فارسى و شعر و ادب فارسى به عنوان 
مأخذ استفاده مى كنم. وقتى كه شنيدم شما اينجا هستيد از طريق آقاى عاصمى خواستم 

شما را ببينم. خالصه ديدار خاطره انگيزى بود.  
سال بعد كه به آلمان رفتم، گفتم حاال كه او محبت كرد و از برلن به مونيخ براى ديدن 
ــت بازديد او را پس بدهم. آدرس او را نداشتم. پرسان پرسان به  ــته اس من آمده بود، شايس
ــى ديگر. همه  ــتادند و باز به آدرس ــى فرس كتابخانه اى در برلن رفتم. از آنجا مرا به آدرس



مالحظات امنيتى داشتند چون كشور كمونيستى بود. سرانجام آدرسى به من دادند كه در 
يكى از خيابانهاى اصلى برلن شرقى به نام خيابان استالين بود. به آنجا رفتم. هر چه زنگ 
زدم، كسى جواب نداد. گمان مى كنم تشكيالت كمونيستى آنجا صالح نديدند با او مالقات 

كنم. كارتى از جيبم در آوردم و روى آن يك بيت شعر نوشتم: 
چون نگريم من كه صاحبخانه را گم كرده ام طفل مى گريد چو راه خانه را گم مى كند

ــما آمدم، متأسفانه توفيق زيارت دست نداد و اينجا را ترك مى گويم. چند  به بازديد ش
سال بعد كه شاه از كشور فرار كرد و انقالب پيروز شد او هم براى مدتى به ايران آمد و به 
ــان طبرى و ساير اعضاى حزب توده رفت. عده اى دور و بر او را گرفتند و به اين  ــراغ احس س
ترتيب سراغى از من نگرفت، در حالى كه من با شوق و اشتياق به ديدنش رفته و يادداشتى 
ــتم حاال كه براى مدت دو هفته به ايران آمده، حداقل با  ــته بودم و انتظار داش برايش نوش

من هم ديدارى داشته باشد. به هر حال ... بگذريم. 
 � از معلمى و نويسـندگى و تحقيقات ادبى كه بگذريم، يكى از ويژگيهاى جنابعالى گردش 
و سفر و مشاهدة آفاق و انفس بوده به طورى كه در تعطيالت تابستانى همواره به سفرهاى داخلى 
و خارجى مى رفتيد و من تصور مى كنم خواسـته يا ناخواسـته با در پيش گرفتن اين روش بوده 
كه با روحيه اى شـاد در برابر شـاگردان ظاهر مى شديد. جهانگردى و سياحت را از چه زمانى در 

برنامه هاى خود قرار داديد؟ 
ــز افتخار مى كنم.  ــه در زندگى به  دو چي ــر هم گفته ام ك ــك جاى ديگ ــًال در ي  • قب
ــت كه از نظر ادبى  ــقانه كار كردم و ديگرى كارهايى اس ــت كه در آن عاش يكى معلمى اس
ــتادانى مثل دكتر زرين كوب،  ــى انجام دادم، گرچه صميمانه عرض مى كنم پيش اس و ذوق
ــار كه كارهاى  ــفيعى كدكنى و همين آقاى ايرج افش ــن رياحى، دكتر ش ــر محمدامي دكت
ــمندى انجام داده اند واقعاً خود را حقير مى دانم. با اين همه در مورد سير و سفر ادعا  ارزش
دارم و خودم را يكه مى دانم هر چند ممكن است دعوى بزرگى به حساب آيد. از نوجوانى 
ــالم بود به سير و سفر عالقه داشتم. در آن سالها با دوستان همسن و  و زمانى كه پانزده س
سال به مناطق مختلف ايران مى رفتيم. كم كم كه بزرگ تر و آزادتر شدم به سير و سياحت 
ــم، از دماوند و توچال تا نواحى طالقان  ــرون تهران و كوهپايه هاى اطراف آن پرداخت در بي
ــته و مثل كف  ــا و غارها را قدم به قدم گش ــارها، كوهه ــك دهات، آباديها، چشمه س تك ت
ــت آنها را مى شناسم. گاهى با ياران موافق و دوستانم مثل منوچهر ستوده، سيدصادق  دس



ــهيدى و داود كاظمى  ــم قربانى، محمود صناعى، جمال ش گوهرين، تقى تفضلى، ابوالقاس
ــمال مى رفتيم، حاشيه جنوبى درياى خزر را از بابوده (مرزن آباد كنونى) تا چالوس و  به ش
الهيجان و ... زير پا در مى آوريم، از افجه پياده به قلة دماوند صعود مى كرديم، به اصفهان 
ــيراز و تخت جمشيد مى رفتيم. بعدها كه پا به سن گذاشتيم، بعضى از دوستانم در اثر  و ش
ــتند و به تنهايى  ــتغاالت روزمره فرصت همراهى با من را نداش تأهل يا كم حوصله گى و اش
ــتان تقريباً همة مناطق و شهرها و روستاهاى  ــتان و بلوچس ــفر مى رفتم. به غير از سيس س
دورافتادة ايران را به طور مكرر ديده ام و مى شناسم. بعدها تصميم گرفتم در حد امكان به 
ــمتهاى عمدة نيمكرة شمالى از شرقى تا غرب  ــرزمينها و كشورهاى ديگر سفر كنم. قس س
كرة زمين و تا نزديكهاى قطب هم رفتم و ديدم. گمان نمى كنم از ميان استادان دانشگاهها 
كه به طور مرتب به شوروى، اروپا، آمريكا و كانادا دعوت شده اند و مطابق برنامه هاى تنظيم 
ــود كه به اندازة من مناطق ناشناختة جهان را  ــى پيدا ش ــير و سفر كرده اند، كس ــده س ش
بشناسد. حتى مى توانم ادعا كنم به جاهايى رفته و سرك كشيده ام كه برادران اميدوار هم 
ــتان و يا نوروز شرق و غرب عالم را  ــال مداوم در تعطيالت تابس نرفته و نديده اند. چهل س

گشته ام و به قول فردوسى: 
كه خنگ فرامرز در وى نگشت زمينى نماند اندرين پهن دشت 

ــخصى و حقوق معلمى  ــودم با بودجة ش ــفر را خ ــفرها، هزينه و خرج س ــه در همة س البت
ــفرها تنها يك  ــتگاههاى دولتى پول و كمك نگرفتم. در همة س مى پرداختم. هرگز از دس
ــفيد رولفلكس، يك دوربين اليكا براى اساليد و يك دوربين كانن براى  ــياه و س دوربين س
ــه پايه به همراه يك عصا داشتم؛ همين و بس. در روز 15 ساعت راه  فيلمبردارى با يك س
مى رفتم يعنى صبح  كه از محل اقامت يا هتل بيرون مى آمدم، غير از ساعتى كه براى ناهار 
ــتراحت مى نشستم، تا 12 شب راه مى رفتم. مثًال در لنينگراد و مسكو و  خوردن و كمى اس
ديگر شهرهاى شوروى، انگلستان، فرانسه و جاهاى ديگر، تمام خيابانها، كوچه پس كوچه ها، 
ــنبه هاى آن را قدم به قدم مى رفتم و از نزديك مى ديدم. در حالى كه  بازارچه ها و سوراخ س
ــاير كسانى كه به خرج دولت به اين كشورها مى رفتند،  ــتها كه به خرج حزب و س كمونيس
غالباً از يك محل خاص ديدن مى كردند و ساعتى هم با اتومبيل در شهر مى گشتند. مثًال 
يك بار مرحوم دانش پژوه را كه محقق برجسته و قابل احترامى است در لنينگراد ديدم. او 

فقط مسير بين هتل و دانشگاه را مى دانست. امثال او هم اين طور بودند. 



ــت زمانى كه به شوروى سفر كردم خروشچف در رأس كار بود و خوشبختانه  يادم هس
ــده بود اما هنوز در ذهنها، وحشت دورة استالين باقى بود.  ــختگيريها كم ش يك قدرى س
روزهاى يكشنبه مردم در ميدان سرخ مسكو جمع مى شدند، صف مى بستند تا به ترتيب و 
نوبت پيكر موميايى شده لنين را تماشا كنند. خوب يادم هست بعد از سخنرانى خروشچف 
ــتم حزب كمونيست تا اندازهاى اوضاع عوض شد و جنازه موميايى استالين  در كنگره بيس
ــد و ُكنج ديوار  ــد، از داخل تابوت در آورن ــته بودن ــا آن زمان در تابوت بلور گذاش ــه ت را ك
ــم ديدم. همچنين از  ــكو چال كردند و روى آن خاك ريختند. اين صحنه ها را به چش مس
ــت و موزة آرميتاژ و متروى آن ديدن  ــگاه مسكو كه بزرگى آن به اندازة يك شهر اس دانش
كردم. در تمام كشورهاى نيمكرة شمالى، متروها را ديده ام اما مترويى به تميزى و شيكى 
ــم بيزار بودم اما  ــكو نديده ام. با آنكه در تمام مدت زندگى از كمونيس مترو لنينگراد و مس
ــعى مى كنم در قضاوتها اسير تعصبات و توهمات نباشم. به رغم اختناق و فضاى بسته و  س
وحشت حاكم بر شوروى، نمى توانستم چشم خود را به روى پيشرفتهاى اين كشور ببندم. 
ــرفته تر از آمريكا بودند و من هيچ وقت آن را  ــها در تحقيقات فضايى پيش در آن زمان روس
ــت و چند بيتى، به شعر نوشتم و  ــاهدات خود را در يك قصيدة بيس انكار نكردم، حتى مش
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جنبه هاى مثبت و منفى آن را در شعرم منعكس كردم كه با اين دو بيت شروع مى شود:  
چه تحفه ها ثمر آورده انقالب لنيـــنبيا به كشور شورا، ز راه لطف و ببيـــن
كه دست بر آرد بر ماه و زهره و پروين ...كنون به قدرت تكنيك رهسپار فضاست

ــتم و ديده هاى خودم را براى دوستان تعريف كردم،  ــفانه وقتى كه به ايران برگش متأس
ــتهاى جهانى بودند، تا مدتها بعد حرفهاى مرا باور  ــتانم كه مرعوب سياس تعدادى از دوس
ــتالين را از تابوت در  ــچف اين حرفها را نگفته و جنازة اس ــد و مى گفتند: خروش نمى كردن
ــمت مربوط به  ــو دروغ مى گويى. فقط آن قس ــت و ت ــا تبليغات آمريكاس ــد، اينه نياورده ان
ــرفتهاى شوروى را قبول داشتند. متأسفانه تبليغات كمونيستى در ايران به حدى بود  پيش

كه عده اى سرسپرده شده بودند و حاضر نبودند واقعيتها را بپذيرند. 
 � در مورد اروپا، آمريكا، كانادا و سفرهايى كه به كشورهاى آسيايى كرديد چطور ... 

ــرق و غرب و شمال و جنوب آمريكا  ــفر به اياالت متحده آمريكا رفتم و ش چهار س •  
ــى به اندازة من تمام مناطق و جاهاى  ــدم. به طورى كه مى توانم ادعا كنم كمتر كس را دي
ــورد كانادا مى دانيد كه اين  ــد. در م ــى آمريكا را (به غير از فلوريدا) ديده و مى شناس ديدن
كشور به قطب شمال منتهى مى شود. در كانادا من تا نزديك قطب يعنى تا كالگرى رفته ام، 
ــتن امكانات مالى و تجهيزات كافى مانع رفتنم به قطب شد. با اين وصف از ِكِبك در  نداش
گوشه شمال شرقى تا ونكوور در غرب كانادا، تمام شهرهاى بين راه و اطراف، تفريحگاه ها، 
ــته ام. تمام اروپا را  ــور را با پول و امكانات ناچيز خودم گش موزه ها و جاهاى ديدنى اين كش
ــه و ديگر كشورهاى اين قاره را قدم به قدم  ــهرها و كوچه هاى سوئيس، فرانس ديده ام و ش
ــورهاى آسيايى مثل ژاپن، نپال و افغانستان، بسيارى  ــته و زير پا نهاده ام. در مورد كش گش
از شهرهاى افغانستان مثل كابل، مزارشريف، قندهار، غزنه را از نزديك ديده ام. قبر سنايى 
ــم و ... بايد عرض  ــدم. در مورد آفريقا فقط به مصر رفت ــت؛ آن را هم دي ــه واقع اس در غزن
كنم از تمام كشورها، مناطق و جاهاى ديدنى آسيا، اروپا، آمريكا و كانادا، عكس، اساليد و 
ــياه و  ــاليد، 10 حلقه فيلم عكس رنگى و س فيلمهاى زيادى تهيه كردم. بيش از 2500 اس
ــفيد و 10 ساعت فيلم متحرك هشت ميليمترى از اين سفرها تهيه كرده ام. براى اينكه  س
بتوان فيلمها را از طريق تلويزيون مشاهده كرد، آنها را به 16 ميليمترى تبديل كردم. البته 
مى دانيد كه قسمتهاى خشكى كره زمين و بيشتر كشورهاى جهان در نيمكرة شمالى واقع 
ــتم تمام مناطق نيمكرة جنوبى را هم ببينم اما فرصت و  ــت داش ــده، با اين وصف دوس ش

امكانات سفر برايم فراهم نشد. 



 � از اين سفرها يادداشتى تهيه نكرديد؟ 
 • نه، فقط به قصد گردش، سفر مى كردم. 

 � هيچ وقت تصميم نگرفتيد سفرنامه بنويسيد؟ 
 • اتفاقاً خيلى از دوستانم در اين مورد به من اصرار مى كردند و مى گفتند: تو كه اين 
ــتى تهيه نمى كنى؟ به دوستان مى گفتم: من  ــفر رفته اى چرا در مورد آنها يادداش همه س
ــتم. سياحتنامه نويسى عمق و تحقيق زيادى الزم دارد. توجه داشته  سياحتنامه نويس نيس
باشيد ابن بطوطه كه از شمال آفريقا راه افتاد و تا دل چين، به مدت 15 سال سفرش طول 
كشيد امكاناتى داشت؛ خودش اين امكانات را نداشت بلكه در اختيارش گذاشتند. در حالى 
ــن امكاناتى فراهم نبود. بعضى ديگر هم كه جهانگردى كرده اند تا اندازة  ــه براى من چني ك
زيادى سفرهايشان جنبة كاسبكارانه داشته است و من اهل اين  داستانها نبودم. بيشتر به 
ــخصى سفر كردم. البته فيلمها و عكسهاى  منظور ارضاى حس كنجكاوى و ذوق و لذت ش
قابل توجهى كه در اين مورد تهيه كردم باارزش است و ممكن است مورد استفاده محققان 

قرار گيرد.
 � در سالهاى پس از انقالب اسالمى چطور شد كه به تدريس و معلمى ادامه نداديد؟                      
ــدم اما به درخواست دكتر مجتهدى به تدريس در  ــته ش با اينكه در 1350 • بازنشس
دبيرستان البرز ادامه دادم و تا اواخر 1357 هنوز معلم بودم. به كار معلمى عالقه داشتم و 
ــتم به اين كار ادامه دهم اما انقالب كه پيش آمد، اوضاع به كلى عوض شد.  هنوز مى توانس
ــتان البرز  ــت، عذرش را از ادامه خدمت در دبيرس ــوابقى كه داش دكتر مجتهدى با همة س
خواستند و او كه اصًال چنين انتظارى نداشت، روى پله هاى دبيرستان غش كرد و افتاد. 

ــتادند و كالسها  ــاگرد من بودند و مقابلم مى ايس بعد از انقالب افرادى هم كه زمانى ش
ــاع پيش آمده آمدند و عذرخواهى  ــدند. عده اى بابت اوض را تعطيل مى كردند، دو گروه ش
كردند در حالى كه من به لحاظ جامعه شناسى، پيامدها و اثرات انقالب سياسى و اجتماعى 
ــناختم. بنابراين از هيچ كس رنجيدگى نداشتم و مى گفتم دليلى ندارد عذرخواهى  را مى ش
ــتگان رژيم گذشته تشخيص  كنيد. در مقابل اين گروه، عده اى هم، من و امثال مرا از وابس
مى دادند در حالى كه صميمانه به كارم عالقه داشتم و معلمى را با عشق ادامه داده بودم.

ــدم و تا امروز زندگى  ــته ش ــتند و بازنشس  به هر حال در آغاز 1358 عذر ما را خواس
ــى مى رفتم و گاهى  ــتان يكدل و قديم ــود را ادامه دادم. گاهى به ديدن دوس ــخصى خ ش



ــتان كه به لحاظ سن و سال از من كوچك تر  ــيارى از دوس هم آنها به ديدنم مى آمدند. بس
بودند، در سالهاى بعد از انقالب از دنيا رفتند و من در مراسم يادبود آنها شركت مى كردم. 
مرحوم انجوى شيرازى با آنكه در جوانى طرز فكرمان يك جور نبود، در اين سالهاى پايانى 
ــت داشتنى شده بود و با حسن خلق، دوستان قديمى و از جمله من را  عمرش خيلى دوس
ــت. بى ريا و بى تكلف با چاى و صحبتهاى  به خانه اش دعوت مى كرد و به همه محبت داش
ــت داشتند. او هم از بين ما رفت و من همچنان  ــيرين پذيرايى مى كرد و همه او را دوس ش
ــما گاهى از من ياد مى كنند و به  ــم و به اين دلخوشم كه دوستانى مثل ش ــى مى كش نفس

ديدنم مى آيند. 
 � اميدوارم سـالمت باشـيد و از اينكه به پرسشـهاى بسياري پاسـخ داديد از شما تشكر 

مي كنم.


