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"رابط �� شعر و شاعر،
همچنان ڪه رابط �� زندگینامه و زندگینامهنویس،
پیچیده و تودرتو ��یده است".
فرزانه میلانی

ماندانا زندیان
��ر ب
��� در ن�ط زمان...
ی�� ـ ن
آﯾﺎ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ در ﺷﻌﺮ ﯾڪ
ارزش اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ،
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ
ِ
ِ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎﻟﯿﺪن
درڪ
درﯾﺎﻓﺖ ژرفﺗ ِﺮ ﺷﻌﺮ و
و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن آن ڪﻤڪ ﻣﯽڪﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﻮﯾﺎ
ﺷﺪنِ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎ ِه ﺷﺎﻋﺮ در ﭘﯽ ﺣﺎدﺛ ٔﻪ ﻋﺸﻖ ،ڪﻪ
در ﻧﮕﺎه ﺣﻮرا ﯾﺎوری زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ڪﺮاﻣﺖ اﺳﺖ،
در ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮ او دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮد؟ و آﯾﺎ
درڪ و درﯾﺎﻓﺖ ڪﺎﻣﻞﺗﺮ رواﯾﺖ ﯾڪ زﻧﺪﮔﯽ
و ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺷﻌﺎری ڪﻪ در ﻋﯿﻦ
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽِ زﻧﺪﮔﯽِ ﯾڪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ٔه
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ارزﺷﯽ و دﻻﻟﺘﯽِ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و اﺟﺘﺎﻤع و ﺗﺎرﯾﺦاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺑﯿﺸﱰ
آن ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘﺎﻤع و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؟

ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺶ رو ،ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ
ِ
رواﯾﺖ
ﺑﺮای ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدن ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد و
ﺷڪﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﮋوﻫﺶ دڪﱰ
ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ او؛ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای درڪ
ڪﺎﻣﻞﺗ ِﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ڪﻪ ﻫﺴﺖ،
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ ،و ادای اﺣﱰام ﺑﻪ
ﺷﻌﺮ ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺎﻋﺮ و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ.
"ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ ادﺑﯽ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﺎپﻧﺸﺪه" ) ،۱۳۹۵اﻧﺘﺸﺎرات
ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺳﯿﺮڪﻞ ،ڪﺎﻧﺎدا( ﻋﻨﻮان ڪﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ،
ﻧﻮﺷﺘ ٔﻪ دڪﱰ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ ٔه ۵۵۰
ﺻﻔﺤﻪ در رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻋﺮی ڪﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔه ڪﺘﺎب "ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد را از اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺗﻬﯽ ﻧڪﺮد" و ﻫﺮﮔﺰ "در ﻫﯿﭻ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪای
ﻣﺤﺒﻮس ﻤﻧﺎﻧﺪ" .و ﺷﺎﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ
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در ﺳﻔﺮی ڪﻪ ﻣﺒﺪأ آن واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ،
"ﺧﻂ ﺧﺸڪ زﻣﺎن" را اﺑﻌﺎد ﺗﺎزهای ﺑﺨﺸﯿﺪ،
رﻫﺎﯾﯽ را ،ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ" ،از ﺧﻮد و ﺑﺎ
ﺧﻮد آﻏﺎز ڪﺮد" ،و ﺣﻖ آزادی ﺣﺮڪﺖ) (۱را،
ڪﻪ در ﻧﮕﺎه زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آزادی
ﻣﺤﻮری اﺳﺖ ،در زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻌﺮش ﮔﺴﱰد؛ و ﺑﺎز
ﺷﺎﯾﺪ "...ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﺳﺖ ڪﻪ ڪﺴﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮد و
ڪﺲ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ".
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ﻣﺤﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ درﺑﺎر ٔه ﺷﻌﺮ او ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم از آﻣﻮزﮔﺎراﻧﻢ ،ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺣﻮرا
ﯾﺎوری و اﺣﻤﺪ ڪﺮﯾﻤﯽ ﺣڪّﺎڪ ڪﻪ دﻋﻮت
ﻣﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮ ِر ﭘُﺮ از دﻻﻟﺖﻫﺎﯾﺸﺎن،
اﻣڪﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد را
ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻣﻬﺪی ﮔﻨﺠﻮی در
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ڪﺘﺎب ،ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎرﯾڪ ﺷﺪن،
ﺑﻪوﯾﮋه در ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ڪﺘﺎب
اﺳﺖ از ﻧﮕﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺳﺨﺖ درﮔﯿ ِﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﳊظه گآ�یه و ن� گاه
دو ـ ی�� پ� ن� ب�ره ب�ه
ئ
و وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻦﺘﻫﺎی
و ��وت...
ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ڪﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ڪﻠﺎﻤﺗﺶ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻫﯿﺄت ﯾڪ ﯾﺎدداﺷﺖ ،ﺳﻪ ﻗﺪرﮔﺬاردن اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ.
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،و ﯾڪ ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ اﻧﺘﻘﺎدی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﯾﺒﺎﯾﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ڪﺎر ،ﴎﺗﺎﴎ،
ﺳﺨﻨﺎن اﺳﺘﺎد اﺣﺴﺎن ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ درﺑﺎر ٔه ﻣﺮﻫﻮن دﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺎی ڪﻮرش ﺑﯿﮓﭘﻮر،
ڪﺘﺎب ،در ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﻮ ،در ﻣﺤﴬ اﺳﺘﺎد ﻃﺮاح ﮔﺮاﻓﯿڪ و ﻋڪﺎس ،اﺳﺖ ،و ﺑﺮدﺑﺎریاش
ﺿﺒﻂ ﺷﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ڪﻪ دوﺳﺘﯽ ،ﺑﻪﺧﻮاﺳﺖ و ﻫﺮﻨش ،ڪﻪ ﺷﻌﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﻘﻄﻪ و ﺧﻂ و
دڪﱰ ﯾﺎرﺷﺎﻃﺮ ،ﭘﯿﺶﺗﺮ ڪﺘﺎب را دو ﺑﺎر ،ﴎﺗﺎﴎ ،رﻧﮓ را ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﮔﺬارد و اﻧﺴﺎن را دوﺳﺖ دارد.
ﺑﺮای اﺳﺘﺎد ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ڪﺘﺎب
اﻋﺘﺎﻤد و ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻧﺎﴍ
را ﻫﻢ ﻣﻦ ،ﻫﺎﻤنروز ،ﺑﺎ ﺗﺄڪﯿﺪ اﺳﺘﺎد ﺑﺮای ﺑﺎر
در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﺻﻞ ﻋڪﺲﻫﺎی
ﺳﻮم ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪم ،و ﻣﻦﺘ ﺣﺎﴐ ﺑﺮڪﺸﯿﺪه
ڪﺘﺎب ،ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋهﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﺘﻮدﻧﯽ
از ﺑﯿﺶ از ﯾڪ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺤﺒﺖ اﺳﺘﺎد ﭘﺲ از
اﺳﺖ .ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﻟﻄﻔﺸﺎن ﻫﺴﺘﻢ.
وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ،ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
�ه ـ ت�و ب�ا پ�راغها ی�ت یمآمدی ب�ه
ڪﻪ دﻫﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد ڪﺎر ڪﺮدهاﻧﺪ
�و� ئه ما...
پ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ڪﻪ ﻫﺮ
ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪای از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ
دڪﱰ ﻋﺒﺎس ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﺑﺮادر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،در
ﺷﺎﻋﺮ ﺑﭙﺮدازد ڪﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ڪﺘﺎب در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت
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ازﺧﺎﻃﺮهای ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺷﺎدی و ﺷﯿﻄﻨﺖ روزﮔﺎر
ڪﻮدڪﯽاش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﺗﻨﺒﯿ ِﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾڪﯽ زﻏﺎلداﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ،و
اﯾﺴﺘﺎدنِ ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘ ٔﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ" ،درداﻧ ٔﻪ ﻣﺎدر
و ﭘﺪر" ،در ڪﻨﺎرش ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾڪﯽ
ﺑﺸڪﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺮادر ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺣﻀﻮر او زودﺗﺮ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎی روﺷﻦ و ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ٔه ﻤﻧﺎدﯾﻦ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖ ﺣﻀﻮر دﻟﯿﺮ و اﻓﺮاﺷﺘ ٔﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ
ﻣﯿﻼﻧﯽ در ڪﻨﺎر آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زن اﯾﺮاﻧﯽ،
از ﻃﺎﻫﺮه ﻗﺮةاﻟﻌﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر ،ﺳﯿﻤﯿﻦ
ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ و ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ،ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،و رﻫﻨﻤﻮن
ﺷﺪن آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ دﯾﺪه و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن در ﺟﻬﺎن
ﺑﺎز و روﺷﻦ" ،وﻗﺘﯽ ڪﻪ ﺷﺐ ﻣڪﺮر ﺑﻮد".
ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﻣﺮاﺳﻢ روﻤﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ڪﺘﺎب
در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ڪﻪ ﻓﺮﺧﺰاد راﺳﺖ ﮔﻔﻦﺘ را
وﻇﯿﻔ ٔﻪ ﺧﻮد و راﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪن را ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻃﺐ آﺛﺎر
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ .و راﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ڪﻪ ﺳﻬﻤﯽ
از دﻟﯿﻞ ﺑﺰرگﺗ ِﺮ ﺷڪﻞﮔﺮﻓ ِﻦﺘ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ،
از ﺳﻮی ﻣﻦ ،اﯾﺴﺘﺎدن ڪﻨﺎر ﯾڪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔه زن
ﺗﺠﺴ ِﺪ اﯾﺴﺘﺎدن
ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ڪﻪ ﻋﻤﺮ ارﺟﻤﻨﺪش ّ
ڪﻨﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن زن ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری از ﴎدﺑﯿﺮ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رهآورد،
ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺷﻤﺲ ﺷﻬﺒﺎز ،ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻃﺮح و اﻋﺘﺎﻤد ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهاش ،از
ﻇﺮﻓﯿﺖ واژه و ﻣﻦ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ.
ﭘﻞ رﯾڪﻮر ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮیJean) ،
 (Paul Gustave Ricoeurﺑﺮ آن اﺳﺖ ڪﻪ ﻫﺮ
ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻋﻤﻞ ﻣﯽڪﻨﺪ

ڪﻪ آﯾﻨﺪه را ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﭼﺮا ڪﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را
ﺑﺎزﮔﺸﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﯿﺸڪﺸﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ڪﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ دڪﱰ اﺣﻤﺪ
ڪﺮﯾﻤﯽ ﺣڪّﺎڪ" ،ﯾڪ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣڪﺎﳌ ٔﻪ
ﮔﺴﱰش ﯾﺎﺑﻨﺪهای ]ﺑﺎﺷﺪ[ ڪﻪ اﻣﺮوز در ﺟﺎیﺟﺎی
ﺟﻬﺎن و در زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎر ٔه اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ
۱
راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ".
ﺧﺮداد  ،۱۳۹۶ﻣﻪ  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی
ﯾﮏ ـ ﻓﺮﺧﺰاد ،ﻓﺮوغ؛ "ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" ،ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ
دو ـ ﻓﺮﺧﺰاد ،ﻓﺮوغ؛ "ﭘﻨﺠﺮه" ،ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ اﯾامن ﺑﯿﺎورﯾﻢ
ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﴎد
ﺳﻪ ـ ﻓﺮﺧﺰاد ،ﻓﺮوغ؛ "ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﯽﻣﺮدم" ،ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ
ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ
.۱ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌ ٔﻪ ﺑﯿﺸﱰ درﺑﺎر ٔه ﺣﻖ آزادی ﺣﺮڪﺖ ﻧڪ ﺑﻪ:
Milani, Farzaneh; Words not Swords: Iranian
Women and the Freedom of Movement (Syra)cuse University Press, 2011
ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﺳﺨﺮﻨاﻧﯽﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،از
ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ )ﺣﻖ آزادی ﺣﺮڪﺖ
زﻧﺎن ،ﺧﺮداد  (۱۳۹۱درﺑﺎر ٔه اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
"ﺗﺰ ڪﺘﺎب ﻣﻦ روی ﺣﺮف ﯾڪﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪام ،وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ووﻟﻒ – ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ڪﻪ ﻣﻦ
ﺷﺎﮔﺮد او ﻫﺴﺘﻢ و روی ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪای در ڪﺘﺎب ﻣﻌﺮوﻓﺶ "اﺗﺎﻗﯽ از
ﺑﺮای ﺧﻮد" دارد و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﯾڪ زن ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺷﺪن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ از آنِ ﺧﻮد دارد ،اﺗﺎﻗﯽ
ڪﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ڪﺎر ﻧﻮﺷﻦﺘ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻠڪﻪ
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ دارد ".ﺿﻤﻦ اﯾﻦڪﻪ اﯾﻦ
ﺗﺌﻮری را ڪﺎﻣﻼً ﻗﺒﻮل دارم ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽڪﻨﻢ اﮔﺮ زﻧﯽ آن
اﺗﺎق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﯽ اﺟﺎز ٔه رﻓﺖوآﻣﺪ آزاد و ﺧﺮوج از اﯾﻦ اﺗﺎق را ،ﻫﺮ
وﻗﺖ ڪﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﯾﻦ زن ڪﻪ ﺣﻘﻮق ادﺑﯽ او ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد.
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ڪﺘﺎب "ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ ادﺑﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﺎپﻧﺸﺪه" ،رواﯾﺖ دوﺳﺖ
داﻧﺸﻤﻨﺪم ،ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
و ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ڪﻪ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎی ﻣﺎ
درﺑﺎر ٔه زﻧﺪﮔﯽاش ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪس و ﮔﺎﻤن و
ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﭘﯿﺸﱪد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺷﻌﺮ زﻧﺎن ﻣﻌﺎﴏ اﯾﺮان ﺳﻬﻢ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارد.
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،از
دﻫﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟ ٔﻪ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد در
داﻧﺸﻨﺎﻣ ٔﻪ اﯾﺮاﻧﯿڪﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘ ٔﻪ اوﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ڪﺘﺎب ﺗﺎزه و ﭘُﺮﻣﺎﯾ ٔﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ
در اﯾﻦ اﺳﺖ ڪﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد

و آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﻘﺪ آن را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﺪﯾڪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ڪﺮده ،ﺳﺆالﻫﺎی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد
را در ﻓڪﺮ ﺧﻮد ﻧﻈﻢ داده ،ﻧڪﺎت ﻣﺒﻬﻢ ﺷﻌﺮ و
زﻧﺪﮔﯽاش را ڪﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﺑﻌﺪ ﻫﻤ ٔﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ
و ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎﯾﺶ را ڪﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از اﺑﺘﺪا و ﺑﺎ
روﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎر ٔه ﻓﺮﺧﺰاد را از ﴎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﺪ ٔه اﯾﻦ روش ،ڪﻪ ﻃﺒﻌﺎً روش
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺄڪﯿﺪ ﻣﻦ در ڪﺎر داﻧﺸﻨﺎﻣ ٔﻪ
اﯾﺮاﻧﯿڪﺎ و ﻫﺮ ڪﺎر آڪﺎدﻣﯿڪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
اﺳﺖ ڪﻪ ذﻫﻦ ﻣﺤﻘﻖ را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد .ارزش
اﯾﻦ ڪﺘﺎب در اﯾﻦ اﺳﺖ ڪﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
از ﺧﻮﯾﺸﺎن ،ﻧﺰدﯾڪﺎن و ﻫﻤڪﺎران ﻓﺮﺧﺰاد
درﺑﺎر ٔه زﻧﺪﮔﯽ او را ،ﺑﺎ ذڪﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارڪ،
ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ از ﺳﻮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در
ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ڪﺮده ،ڪﻪ ﺷﯿﻮ ٔه درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ و
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ﻣﻨﺼﻔﺎﻧ ٔﻪ ﻧﻮﺷﻦﺘ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ در روزﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ.
دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ڪﺮدن ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد
در ﻫﺮ ﻣﻮرد ،ڪﺘﺎب را ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻫﻢ ڪﺮده
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗ ّﻮت ﺧﺎص اﯾﻦ ڪﺘﺎب اﺳﺖ.
ﻧﺮﺜ ﺧﻮشﺗﺮاش و ﺧﻮشآﻫﻨﮓ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ
ڪﻪ ﻧﺘﯿﺠ ٔﻪ داﻧﺶ و دﯾﺪ ﺑﺎز و روﺷﻦ اوﺳﺖ
اﯾﻦ ڪﺘﺎب را ڪﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾڪ ﻣﻦﺘ ﴏﻓﺎً
آڪﺎدﻣﯿڪﺑﺎﺷﺪ،ڪﻪﺧﯿﻠﯽﻫﺎاززﺣﻤﺖﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ
ﴏفﻧﻈﺮ ڪﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾڪ رواﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗڪﺎ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮڪﺸﺶ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ڪﺮده اﺳﺖ
ڪﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﺮﺳﺪ.
ﺧﺎﻧــﻢ دڪــﱰ ﻣﯿﻼﻧــﯽ،
ﺑﻪدرﺳــﺘﯽ ،ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺘﻪ
ڪــﻪ ﻫــﺮ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣــﻪ رواﯾﺖ
ﻣﻨﺘﺨﺒــﯽ از ڪﻞ ﯾڪ زﻧﺪﮔﯽ
اﺳــﺖ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ اﯾﻦڪــﻪ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾــﺲ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل
ﭼــﻪ ﭘﺮﺳــﺶﻫﺎ و ﻣﻀﺎﻣﯿﻨــﯽ
ﺑﺎﺷــﺪ .اﻧﺘﺨــﺎب ﻋﻨ ـﻮان زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ـ ٔﻪ ادﺑــﯽ ﺑ ـﺮای
ڪﺘــﺎب از اﺑﺘــﺪا ﺧﻮاﻧﻨــﺪه را در ﻣﻮاﺟﻬــﻪ ﺑــﺎ ﻫــﺮ
رواﯾــﺖ ﺑــﻪ ﻓڪــﺮ ڪــﺮدن درﺑــﺎر ٔه ﺷــﻌﺮ ﻓﺮﺧـﺰاد
رﻫﻨﻤــﻮن ﻣﯽﺷــﻮد ،و اﯾــﻦ ﻫﺸــﯿﺎری ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه را
ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ.
در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ،آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎی
ﭼﻨﺪاﻧﯽ درﺑﺎر ٔه ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد در دﺳﱰس ﻧﺒﻮد .ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﻮد ﺟﻨﺠﺎل ﺑﻮد ڪﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﺗﻮﺟﻪ ڪﺴﯽ
ﻣﺜﻞ ﻣﻦ را ﺟﻠﺐ ﻤﻧﯽڪﺮد .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر
"
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ﻓﺮﺧﺰاد از ﻫﺎﻤن دﻓﱰﻫﺎی اول ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ڪﻪ او ﺷﺎﻋﺮی ﺻﺎدق و ﺻﻤﯿﻤﯽ
اﺳﺖ ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدش و ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻮاﻧﻨﺪ ٔه ﺷﻌﺮش .ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﺑﻮد ڪﻪ ڪﺴﯽ ڪﻪ
در روزﮔﺎر ﺟﻮاﻧﯽ آنﻗﺪر ﺻﻤﯿﺎﻤﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﻧﺰدﯾڪ ﺑﻮده ڪﻪ ﺷﻌﺮ "ﮔﻨﺎه" را ﴎوده ،ﻃﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ ڪﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ڪﺎر ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺨﺘﮕﯽ
ﺑﯿﺸﱰ ،اﺷﻌﺎر دﻓﱰ "ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" و ﺑﻌﺪ از آن را
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﯾڪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ
ﺧﻮاﻧﺪن ڪﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮای درڪ ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻌﺮ
ﻓﺮﺧﺰاد ﴍوع ڪﺮدم.
ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و
رواﯾﺖﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﺮدآوری
ﺷﺪه و اراﺋ ٔﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
اﻃﻼﻋﺎت در ﯾڪ ﻣﺠﻠّﺪ ﻣﺮا ﻫﻢ
ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ٔه ڪﻨﺠڪﺎو
و ﻣﻨﺼﻒ ﺑﺎ ﻧڪﺎت زﯾﺎدی
درﺑﺎر ٔه ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﻮاﺟﻪ
ڪﺮد .ﯾڪ ﻧڪﺘ ٔﻪ ﻣﻬﻢ ،ڪﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
ﻧڪﺮده ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ڪﻪ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﺄڪﯿﺪ
داﺷﺘﻪ ڪﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺸﻮد و اﮔﺮ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻓﺪای اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑڪﻨﺪ.
ﻫﻤﺘﺶ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ،ﺷﻬﺎﻣﺘﺶ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ و
واﻗﻌﺎً اﯾﻦ ڪﺎر را ڪﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ
ڪﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ڪﻪ ﻓﺮوغ ﺑﺎ ﻫﻮش
ذاﺗﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪاش ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮده ڪﻪ
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن در اﯾﻦ ڪﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ و
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ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻣﺎﻧ ٔﻪ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻌﺮ دوﺳﺖ
ﺑﻮدن و ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد
را ﺷﺎﻋﺮی ﺑڪﻨﺪ ڪﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽاش از
ﺳﯿﻨﺎﻤ و ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
او ﺑﻪ ﻣﺎ ،ڪﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﻓﱰ
ﺷﻌﺮش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ ،دﯾﺪ وﺳﯿﻊﺗﺮی ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻓﺮﺧﺰاد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از دل اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻫﻤﻪ دﺷﻮاری ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ از آنﭼﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽڪﺮدم ،ﭼﻨﯿﻦ اﺷﻌﺎری ﺑﯿﺮون آورد ،ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺴﺎزد ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪ آن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ڪﺎرش
را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

از ﻧڪﺎت ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ڪﺘﺎب اﯾﻦ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ڪﻪ ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﯿﺎن زﺷﺘﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ڪﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ در ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﻻت
در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ادﯾﺒﺎن ،ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن ،و ﺷﻌﺮﺷﻨﺎﺳﺎن روﺣﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ڪﺮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺑﻮده ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ڪﻪ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﺎ و ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ آﮔﺎه و ﻣﻨﺼﻒ و ﻧﮕﺎه آڪﺎدﻣﯿڪﯽ ڪﻪ دارد ﺑﻪ
و اﺣﺴﺎس ﯾڪ ﺷﺎﻋﺮ ،ﭼﻪ
ﺟﺎی اﯾﻦ ڪﻪ درﺑﺎر ٔه ﺑﯿﺎﻤری
درﺑﺎر ٔه زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺘﯿﺠ ٔﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮕﯿﺮد،
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺ و دﺷﻮاریﻫﺎ
ڪﻪ ڪﺎر ﯾڪ ادﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ،
و زﺷﺘﯽﻫﺎ ڪﻪ ڪﻢ ﻫﻢ
از "ﺗڪﺎﻧﻪﻫﺎی دو ﻗﻄﺒﯽ" او
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ درﺳﺖ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ
ذﻫﻨﯿﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺮای
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهدرڪﻨﺎررواﯾﺖﻫﺎی
آﻧﻬﺎ ڪﻪ زﺣﻤﺖ آﻣﻮﺧﻦﺘ و
دﯾﮕﺮ ڪﺘﺎب ﺻﺪاﻗﺖ و
ﻓﻬﻤﯿﺪن را ﺑﻪﺟﺎن ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖزﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲرا
در ﻗﻀﺎوت ﺷﺘﺎب ﻤﻧﯽڪﻨﻨﺪ
ﻤﻧﺎﯾﺎنﻣﯽڪﻨﺪ.
ﺑﺎارزش و درﺧﻮر ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ڪﺘﺎب ارزﻧﺪه ﺗﱪﯾڪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﻓﺮﺧﺰاد ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ و اﻣﯿﺪوارم ﻫﺎﻤنﻃﻮر ڪﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ڪﺘﺎبﻫﺎی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺑﺎر ٔه ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﭘﺪرش ،ﭘﺮوﯾﺰ دﯾﮕﺮی روﺷﻦﮔﺮ راه دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺷﺎﭘﻮر ،ﻓﺮزﻧﺪش ،ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ،ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ڪﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﻫﻢ راﻫﮕﺸﺎی ڪﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و
و ﺷﺎﻋﺮان آن زﻣﺎن ذڪﺮ ڪﺮده ،ڪﻪ در ﺑﯿﺸﱰ داﻧﺶﭘﮋوﻫﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺷﻌﺮ
ﻣﻮارد رواﺑﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮ از دﺷﻮاریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ اﺷﻌﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای را ڪﻪ از دل
آن ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۹۶آورﯾﻞ ۲۰۱۷
ﻣﻦ ﺣﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ڪﺘﺎب ﺑﺎرﻫﺎ از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪم
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گفتوگو با دکترفرزانه میلانی

ماندانا زندیان
اﺟﺎزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ڪﻤﯽ درﺑﺎرۀ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺷام ﺻﺤﺒﺖ ڪﻨﯿﻢ.
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﺷام Forugh Farrokhzad: A Feminist Perspective ،ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﯽﭘﺮدازد؟ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﭼﻪ
ﻣﯿﻼﻧﯽ آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد؟
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮی در ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ
ِ
ﯾڪﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر از ﻃﺮﻓﯽ و ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﻮدن از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺷﻌﺮ او رودﺧﺎﻧﻪای ﺟﺎری اﺳﺖ ڪﻪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﺷﻌﺮ ﺧﻮب ،ﻤﻧﯽﺷﻮد ﻣﺘﻮﻗﻔﺶ ڪﺮد و در
ﯾڪ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ واﺣﺪ ﻣﺤﺒﻮس و ﻣﺼﻠﻮب ﻧﮕﺎﻫﺶ داﺷﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦِ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻫﻢ در ﻃﻮل اﯾﻦ
ﺳﺎلﻫﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺣﺴﯽ و ﻓڪﺮی و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎی دروﻧﯽام ،از اﯾﻦ ﺷﻌﺮ درڪ و ﺧﻮاﻧﺸﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪام .اﻣﺎ ،رویﻫﻢرﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ڪﻪ در رﺳﺎﻟﻪام ﻣﺤﻮری ﺑﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ
ﺑﺪﯾﻊ و اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﻋﺸﻖ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﺣﱰاﻣﺶ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻓﺮدﯾﺖ ،ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷﻬﺎﻣﺖ و
ڪﻨﺠڪﺎویاش ،ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ و ﺣﻖﮔﻮﯾﯽاش ،ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺶ در دﯾﺎر ﺧﻮد ،دﺷﻮاریاش در آﺷﺘﯽ دادن
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدر ،ڪﺸﻤڪﺶ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﺶ ﻣﯿﺎن ﺷﺎدی و ﻏﻢ ،ﺗﺄڪﯿﺪش ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و اﯾﻦڪﻪ ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻫﻤﺖ او ﺻﺪا و ﻣﻨﻈﺮی زﻧﺎﻧﻪ در ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮدﻣﺤﻮر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻬﺮۀ
ﺷڪﻮﻫﻤﻨﺪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ دﮔﺮﮔﻮن ڪﺮد.
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آنﭼﻪ در آن دوران درڪ ﻧڪﺮده ﺑﻮدم اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ڪﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر ﻓﺮﺧﺰاد را
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ آنﻫﺎ را ،از ﺷﻌﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ داﺳﺘﺎن ڪﻮﺗﺎه و ﻧﻘﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻓﯿﻠﻢ،
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﯾڪ دورۀ ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾڪ ﻣﴫاع ﯾﺎ ﯾڪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧڪﻨﯿﻢ ،آنﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ڪﻪ در ﻣﯿﺮاث
ﺷﺎﻋﺮاﻧﮥ او ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی دوﺑُﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻬﺎن و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ دو ﻗﻄﺐ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ـ ﺧﯿﺮ
ﯾﺎ ﴍ ،ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ،درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ،زن ﯾﺎ ﻣﺮد ـ ﺗﻘﻠﯿﻞ داده ﻤﻧﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺷﻌﺮ او ﻋﻨﺎﴏ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ
ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ در ڪﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد ﺷﺎﻋﺮ در زﻧﺪﮔﯽ از اوج ﺑﻪ ﺣﻀﯿﺾ ڪﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻓﺮاوان دارد ،و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدش" ،زﯾڪﺰاڪ و ﻗﯿﻘﺎچ" ﻣﯽرود؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺮﻏﯽ در ﻗﻔﺲ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺷﺎهﺑﺎزی ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز ،ﻧﯿﻤﯽ از اوﻗﺎت ﭼﺸﺎﻤﻧﺶ در ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺎرﯾڪﯽ ﻏﻮﻃﻪور
اﺳﺖ و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﻨﺎه ﭘﻨﺠﺮهاش "ﺑﺎ آﻓﺘﺎب راﺑﻄﻪ دارد" ،ﺗﺎرﯾڪﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻏﻢ و ﺷﺎدی ،زﺷﺘﯽ
و زﯾﺒﺎﯾﯽ ،اﺳﺎرت و آزادی ،آراﻣﺶ و اﺿﻄﺮاب در ﺷﻌﺮ او ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮڪﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺟﻬﺎن ﺷﻌﺮی
ﻓﺮﺧﺰاد ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ "ﯾﺎ" آن ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺨﻦ از اﯾﻦ "و" آن اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ از ﺗﻮازن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ .ﺳﺨﻦ
از ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ و ﻃﯿﻒ ﮔﺴﱰدهای از رﻧﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ از ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎﻧﯽ
ڪﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از رﻧﮓ و ﻧﻮر در ﺗﺎروﭘﻮ ِد ﺳﺎﯾﻪ و ﺗﺎرﯾڪﯽاش ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﻧﺪﯾﺸﮥ
ﻗﻄﺐ ﻣﺘﻀﺎد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻤﻧﯽدﻫﺪ .ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﻫﻢ
ﻏﺎﻟﺐ در اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دو ِ
از ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﻣڪﻤﻞِ ﯾڪﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،دﯾﻮار اﺳﺖ و ﻗﻔﺲ اﺳﺖ و زﻧﺪان و
درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻦﺑﺴﺖ و اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ و ﻣﻬﺎرﺷﺪﮔﯽ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﭘﻨﺠﺮه اﺳﺖ و ﭘﺮواز در آﺳﺎﻤن
ِ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ در ڪﻨﺎر ﻫﻢ و ﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﯽﻣﺮز و ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮڪ و ﺗڪﺎﻣﻞ و ﺗﻌﺎﻟﯽ .دو
ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ـ ﻣﺜﻞ ﻟﺤﻈﻪای ڪﻪ زﺑﺎن زﯾﺒﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ڪﻪ ﭼڪﯿﺪۀ در ِ
اﯾﺖ اﺟﺪاد ﻣﺎﺳﺖ" ،ﮔﺮگ
ﴎ آﺷﺘﯽ
و ﻣﯿﺶ" ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪش .ﯾﺎ ﻣﺜﻞ رﻧﮕﯿﻦڪﺎﻤن ـ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻟﺤﻈﮥ ﺟﺎدوﯾﯽ ڪﻪ ﺑﺎران و آﻓﺘﺎب از ِ
درﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ِ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺸﺎن ڪﺎرواﻧﯽ در آﺳﺎﻤن ﺑﻪ ﺣﺮڪﺖ درﻣﯽآﯾﺪ ڪﻪ ﺑﺎ َرش ﻧﻮر
و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﻗﻮس و ﻗﺰﺣﯽ ڪﻪ ﺑﺮ آﺳﺎﻤن ﺑﯽدﯾﻮار ڪﺎﻤﻧﻪ ﻣﯽڪﺸﺪ و ﻣﺎ آن را "ڪﺎﻤن رﺳﺘﻢ و
ڪﺎﻤن ﺷﯿﻄﺎن" ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮﻻﻧﺎ" ،ﺟﻨﮓ اﺿﺪاد اﺳﺖ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن /ﺻﻠﺢ اﺿﺪاد اﺳﺖ ﻋﻤﺮ
ﺟﺎودان ".ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد ﺻﻠﺢ اﺿﺪاد اﺳﺖ.
ﺷام از دوران ﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻮﺷنت ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺮای
داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ اﯾﺮاﻧﯿڪﺎ ،ﺷﻌﺮ و رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه و ﺷﯿﻮهای داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدهاﯾﺪ .آﯾﺎ ﭘﺮداﺧ ِنت ﺗﻮأﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺮای "دڪﱰ ﻓﺮزاﻧﻪ
ﻣﯿﻼﻧﯽ" در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ِ
درڪ ڪﺎﻣﻞﺗﺮی از ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ و ﻓﺮاﯾﻨ ِﺪ ﺑﺎﻟﯿﺪن و ﭘﺨﺘﻪﺷﺪن
او در ﯾڪ زﻣﺎن ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ڪﻮﺗﺎه ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد؟
"
"
ب
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راﺑﻄﮥ ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ڪﻪ راﺑﻄﮥ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﻮدرﺗﻮ
ﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﻤﻧﯽﺗﻮان ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﻦﺘ زﻣﺎن و ﻣڪﺎن و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺷﺖ.
ﻤﻧﯽﺗﻮان ﺳﻠﯿﻘﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎﻋﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﯿﺎن اﺛﺮ ادﺑﯽ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎﻟﻖ ِاﺛﺮ اﻟﺰاﻣﺎً ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺟﺴﺖوﺟﻮی اﯾﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻤﺮاهڪﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .روﻻن ﺑﺎرت ) (Roland Barthesﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود و ﭘﯿﺎمآو ِر "ﻣﺮگ ﻣﺆﻟﻒ" در ﻣﻦﺘ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮﻋڪﺲ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﭽﻪ ) (Friedrich Nietzscheﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ "ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻮﻋﯽ
اﻋﱰاﻓﺎت ﺷﺨﺼﯽاﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﻏﯿﺮارادی ".اڪﺘﺎوﯾﻮ ﭘﺎز)(Octavio Paz
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺷﺎﻋﺮان زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﻌﺮﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ آنﻫﺎﺳﺖ ".و ﻓﺮدرﯾڪﻮ ﻓﻠﯿﻨﯽ (Federico
)Felliniﻋﻘﯿﺪه دارد ڪﻪ "ﻫﻤﮥ ﻫﺮﻨﻫﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ڪﻪ ﴍح ﺣﺎل ﺻﺪف اﺳﺖ".
ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن ﺷﺎﻋﺮان ﻫﻢ دﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﴫاﻧﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﯽڪﻨﻨﺪ ﻣﯿﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد و اﺷﻌﺎرﺷﺎن ﻣﺮز ﺑڪﺸﻨﺪ ـ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ در اﯾﺮان و ﺗﯽ .اس .اﻟﯿﻮت(T.
) S. Eliotدر ﻏﺮب .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ﭘﻠﺖ ) (Sylvia Plathو ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﻨﯿﺎن آﺛﺎرﺷﺎن را ﺑﺮ
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﻣﯽڪﻨﻨﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدن از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز آﺛﺎر ﻓﺮﺧﺰاد اﺳﺖ .او وﻗﺘﯽ ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ڪﺎﻏﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﻨﻪای ﺷﻔﺎف ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .از ﻫﺎﻤن آﻏﺎز ڪﺎر ﺷﺎﻋﺮی ڪﻪ
ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺮ ز ﻟﺬت ڪﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زودﻫﻨﮕﺎﻣﺶ ڪﻪ ﺧﻮد را زﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ در آﺳﺘﺎﻧﮥ
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ﻓﺼﻠﯽ ﴎد ﻣﻌﺮﻓﯽ ڪﺮد ،در آﯾﻨﮥ زﻻل ﺷﻌﺮش ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻣﺤﺮﻣﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ آﺛﺎرش
ڪﺮد .از ﺗﻘﯿﮥ ادﺑﯽ ،ڪﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ،و ﭼﻨﺪﭘﻬﻠﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﻦﺘ ﭘﺮﻫﯿﺰ ڪﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﮥ ﻣﺸڪﻼت و
ﻣﻮاﻧﻊ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺧﻮد را از ﻓﺮدزداﯾﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻫﺎﻧﯿﺪ و ﺣﺘﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاش
را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ" .ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺪم /ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﯽ ،در ﯾڪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺰﯾﻦ ڪﺮدم/
و ﻫﺴﺘﯽام ﺑﻪ ﯾڪ ﺷﺎﻤره ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ /ﭘﺲ زﻧﺪه ﺑﺎد  ۶۷۸ﺻﺎدره از ﺑﺨﺶ  ۵ﺳﺎڪﻦ ﺗﻬﺮان ".اﺷﻌﺎر
ﺷﺎﻋﺮی ﭼﻨﯿﻦ درونﻧﮕﺮ و ﻋﺮﯾﺎنﮔﻮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راﻫﻨﺎﻤی ﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ادﺑﯽ.
ﻃﺒﻌﺎً ﻣﻘﺼﻮدم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ڪﻪ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽاش راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺑﯽواﺳﻄﻪ وﺟﻮد دارد و ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﯽﺗﻮان ﯾڪﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦِ دﯾﮕﺮی ڪﺮد .ﺷﻌﺮ ﺧﻮب آﺑﺴﻦﺘ رﻣﺰ و راز و
ﺳﺤﺮ اﺳﺖ؛ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻤ و ﺗﻨﺎﻗﺾ و اﺑﻬﺎم اﺳﺖ .ﻓﺮﺧﺰاد ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲﻧﻮﯾﺲ .ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻼﻗﮥ اﺷﻌﺎرش ﺑﻪ آنﻫﺎ ڪﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﺘﺎﻤﯾﺰ از ﮔﺰارش ﯾﺎ رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻟﮕﻮی ﻣﻦ در اﯾﻦ ڪﺘﺎب و آﻣﻮزﮔﺎرم در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮ ِد ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﻮد ڪﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮد
را از اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻬﯽ ﻧڪﺮد" .ﻫﺮﮔﺰ آرزو ﻧڪﺮدهام /ﯾڪ ﺳﺘﺎره در ﴎاب آﺳﺎﻤن ﺷﻮم /ﯾﺎ ﭼﻮ روح
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن /ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺧﺎﻣﺶ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺷﻮم /ﻫﺮﮔﺰ از زﻣﯿﻦ ﺟﺪا ﻧﺒﻮدهام /ﺑﺎ ﺳﺘﺎره آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدهام /روی
ﺧﺎڪ اﯾﺴﺘﺎدهام /ﺑﺎ ﺗﻨﻢ ڪﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻗﮥ ﮔﯿﺎه /ﺑﺎد و آﻓﺘﺎب و آب را /ﻣﯽﻣڪﺪ ڪﻪ زﻧﺪﮔﯽ ڪﻨﺪ".
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻢ اﻟﺰاﻣﺎً ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺖ و ﺣﺎﺻﻞ ڪﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ڪﻪ ،ﻓﺎرغ از
اﻓﺴﺎﻧﻪﭘﺮدازی و ﺑُﺖﺳﺎزی ،ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶﮔﺎم ﺷﺎﻋﺮی را ﺗﺼﻮﯾﺮ ڪﻨﻢ ڪﻪ ﺧﻮد را "ﻣﺎﻓﻮق ﯾڪ ﺑﴩ ﻋﺎدی
و ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ" ﻤﻧﯽداﻧﺴﺖ و ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر "ﺑﺖﺷڪﻦ" را اﻧﺘﺨﺎب ڪﺮده ﺑﻮد.
ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ادﺑﯽ در ﺧﻸ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻤﻧﯽﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺮونﻣﺘﻨﯽ اﺑﺰار و ﻻزﻣﮥ ڪﺎر
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ ادﺑﯽ اﺳﺖ.
در اداﻣﮥ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ،آﯾﺎ ﻓڪﺮ ﻣﯽڪﻨﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدن ﻫرن و رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺧﺰاد،
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ آﺛﺎر دﺳﺖڪﻢ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی دﻗﯿﻖﺗﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫرن او
ڪﻤڪ ﻣﯽڪﻨﺪ؟
ﻓﺮﺧﺰاد ،ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺎﻓﻆ ،ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ڪﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ "ﺣﺠﺎب ﭼﻬﺮۀ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﺒﺎر ﺗﻨﻢ/
ﺧﻮﺷﺎ دﻣﯽ ڪﻪ از آن ﭼﻬﺮه ﭘﺮده ﺑﺮﻓڪﻨﻢ" ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد "آﯾﺎ ﺷﺎﻤ ڪﻪ ﺻﻮرﺗﺘﺎن را /در ﺳﺎﯾﮥ ﻧﻘﺎب
ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ /ﻣﺨﻔﯽ ﻤﻧﻮدهاﯾﺪ /ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺄس آور /اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﯽڪﻨﯿﺪ /ڪﻪ زﻧﺪهﻫﺎی
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اﻣﺮوزی /ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻔﺎﻟﮥ ﯾڪ زﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟" او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را از ﺣﺠﺎب و ﭘﺴﺘﻮ و دﯾﻮارﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮدهﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ و ﺳڪﻮت آﺑﺎ و اﺟﺪادی ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ و در ﻣﻦﺘ ﺷﻌﺮش ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﯽﺗڪﻠﻒ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺎﻤد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻠڪﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻨﮕﺮد .اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ ﺷﻌﺮ
ﮔﺎم ﻣﯽﮔﺬارد و در ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻇﺮ و ﻣﻨﻈﻮر و ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺸﻬﻮد رخ ﻣﯽﻤﻧﺎﯾﺪ .در ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽرود ﺗﺎ از ﺧﻮد
ﻓﺮا رود .ﻤﺗﺎم روز در آﯾﻨﻪ ﻣﯽﻧﮕﺮد .ﻧﻪ آﯾﻨﮥ وﻧﻮس)♀( ڪﻪ ﻤﻧﺎد و ﻤﻧﻮد زﻧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻗﺮنﻫﺎ در
آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎ دﻟﻬﺮه ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ" :ﭼﻪ ڪﺴﯽ از ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ؟" آﯾﻨﮥ ﻓﺮﺧﺰاد درونﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﻇﺎﻫﺮﺑﯿﻦ ،ﻋﺮﯾﺎنﮔﻮﺳﺖ ﻧﻪ ﻗﻀﺎوتﮔﺮ .آﯾﻨﻪای اﺳﺖ ڪﻪ ﭘﻨﺪ ﻣﯽدﻫﺪ "ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه در ﮔﻮر ﺧﻔﺘﻪ
اﺳﺖ" و رﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد" .از آﯾﻨﻪ ﺑﭙﺮس ﻧﺎم ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪهات را ".از ﻫﻤﯿﻦ رو،
ﻧﮕﺮﯾﺴﻦﺘ ـ ﻧﮕﺮﯾﺴﻦﺘ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی و ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣڪﺎن ﻓﺎرغ از ﺗﻌﺼﺐ ﯾﺎ
ﺗﻘﺪس ـ در اﺷﻌﺎر ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﺤﻮری اﺳﺖ" .دﯾﺪه از دﯾﺪن ﻤﻧﯽﻣﺎﻧﺪ ،درﯾﻎ! /دﯾﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻤﻧﯽداﻧﺪ،
درﯾﻎ!" ﻓﺮﺧﺰاد ﺧﻮد و ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ اﺷﻌﺎرش را ﺑﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻧﻪ ﺑﺎ "دو ﭼﺸﻢ ﺷﯿﺸﻪای" دﻋﻮت
ﻣﯽڪﻨﺪ .واژۀ "ﻧﮕﺎه" و ﻓﻌﻞﻫﺎی "ﻧﮕﺎه ڪﺮدن" و "ﻧﮕﺮﯾﺴﻦﺘ"  ۱۱۹ﺑﺎر در "اﺳﯿﺮ"" ،دﯾﻮار"" ،ﻋﺼﯿﺎن"،
"ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" و "اﯾامن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﴎد" ﺗڪﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ڪﻪ ﻧﮕﺎه ڪﺮدن
در آﯾﻨﮥ ﺻﯿﻘﻞﺧﻮردۀ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ،ﺑﻠڪﻪ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﱰ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ.
ﺷام ﺷﺎﻋ ِﺮ "ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" را زﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽڪﻨﯿﺪ ڪﻪ "اﺳﯿﺮ و ﮔﻨﺎﻫڪﺎر ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺟﺴﺎرت ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺪر ،ﺷﻮﻫﺮ ،ﻣﻌﺸﻮق ،آداب و رﺳﻮم ،ﻧﻘﺶﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﺧﺪا را در زﻧﺪﮔﯽ و اﺷﻌﺎرش ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽڪﺸﺪ) ".ص ۱۵۷ـ (۱۵۸
ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ڪﺸﯿﺪن ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،و ﺳﺎﺧﺖزداﯾﯽ از آنﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ
از آنڪﻪ در ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ و ﭘﺲ از آن رخ دﻫﺪ ،در ﺳﻪ دﻓﱰ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮﺧﺰاد ﺣﺎﴐ
ﺑﻮد .ﺗﺄڪﯿﺪ ﻓﺮوغ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻌﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ آن ﻧﯿﺰ ،ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ڪﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ،ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻮع ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در
آن دوران ﺷﺎﻋﺮیاش ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷام ﺗﺤﻮﻟﯽ ڪﻪ ﺷﺎﻋﺮ "اﺳﯿﺮ" را ﺑﻪ "ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﭼﺎﻟﺸﯽ
ارزﺷﯽ اﺧﻼﻗﯽ
ڪﻪ ﺷام از آن ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ دﮔﺮﺷﺪﮔﯽﻫﺎی اﺣﺘامﻟﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ِ
و ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺟﺘامﻋﯽ ﻫﻢروزﮔﺎر او داﺷﺖ؟ اﺟﺘامﻋﯽ ڪﻪ ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ ﺷﻌﺮ "ﮔﻨﺎه" و
زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ،
ﺷﻌﺮ "وﺻﻞ" ـ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﯾڪ ﻣﻀﻤﻮن و ﻣﻔﻬﻮم ـ در ﯾڪ ﺑﺎزۀ ِ
ﭘﺎڪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺷام ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ڪﻪ "اﺻﻼً ﮔﻨﺎﻫﯽ در ڪﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺗﻘﺎص آن ﭘﺲ داده ﺷﻮد) ".ص (۱۶۷
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ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﻓﺮآورده ،ﻣﯿﺎن آﺛﺎر آﻏﺎزﯾﻦ و دو ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺧﺮﯾﻦ ،ﺳﯿﺮی ﺗڪﺎﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد.
ﻓﺮﺧﺰاد ﻧﻪ ﺧﻮابﻤﻧﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰهای ﺧﻠﻖاﻟﺴﺎﻋﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﯽﮔﺎﻤن" ،ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ"
و "اﯾامن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﴎد" اوج ﺷﻌﺮ اوﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اوج
ﻧﺰدﯾڪ ﺷﺪه اﺳﺖ" .ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" زاﯾﯿﺪۀ "اﺳﯿﺮ"" ،دﯾﻮار" ،و "ﻋﺼﯿﺎن" اﺳﺖ و زاﯾﻨﺪۀ "اﯾامن ﺑﯿﺎورﯾﻢ
ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﴎد" .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﴎاﯾﻨﺪۀ ﺷﻌﺮﻫﺎی "ﮔﻨﺎه" و "وﺻﻞ" و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﻌﺎر "ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" ﻫﻢ
ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی وﺟﻮد دارد و ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻋﻤﯿﻘﯽ .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎوت و ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در زنِ درون
اﺷﻌﺎر ﻫﻢ دﯾﺪ" :اﯾﻦ دﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ /ﺣﯿﻒ از آن ﻋﻤﺮی ڪﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ زﯾﺴﺘﻢ ".ﻣﻌﺸﻮق
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺎﻤن اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ" .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﺖ ﮔﺮ ڪﻪ در ﺧﻮد داﺷﺘﻢ /ﻫﺮ ڪﺴﯽ
را ﺗﻮ ﻤﻧﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻢ ".درﺳﺖ اﺳﺖ ڪﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻌﺮ "ﮔﻨﺎه" در ﴎﭘﻮش ﻧﻨﻬﺎدن ﺑﺮ ﻏﺮاﯾﺰ و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﺎن ﻓﺮدﯾﺖ ﻣﺨﺘﺎر زﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ڪﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺧﻮد را ﺧﺎﻃﯽ ﻣﯽداﻧﺪ
وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﴎﻧﻮﺷﺘﺶ ﺣﺎڪﻢ ﺷﻮد و زﻣﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،وﻟﯽ،
ﺑﻪ ﮔﺎﻤن ﻣﻦ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺪﯾﻊ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ در اﯾﻦ اﺳﺖ ڪﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ڪﻮدﺗﺎی  ،۱۳۳۲ﯾﻌﻨﯽ در
زﻣﺎﻧﯽ ڪﻪ دﯾﻮار ﺣﺎﺷﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻣﻼﻣﺘﮕ ْﺮ ﻓﺮاوان ،زﻧﯽ ﺟﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﺎﻤل و
اﻣﯿﺎﻟﺶ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺧﻮد را ﮔﻨﺎﻫڪﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ وﻟﯽ دﯾﮕﺮی را ﻣﺠﺮم ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﴍﯾڪ ﺟﺮم ﻤﻧﯽداﻧﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﺧﺰاد از ﮔﻨﺎه ڪﺎﻣﻼً دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺗﺄﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽڪﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎﻋﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻤﻧﯽڪﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﻓﺮﺧﺰاد ﺷﻌﺮ "ﮔﻨﺎه" را
ﻧﴪوده ﺑﻮد ،ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮕﺎر و ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ "وﺻﻞ" ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﺸﻘﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﺪ ڪﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
ِ
ﻇﻠﻤﺖ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ /ﺑﺎ ﺗﻮام
ﻧﻪ درد ﺑﻠڪﻪ درﻣﺎن درد اﺳﺖ" .ای د ِر ﺑﮕﺸﻮده ﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪﻫﺎ /در ﻫﺠﻮم
دﯾﮕﺮ ز دردی ﺑﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ /ﻫﺴﺖ اﮔﺮ ،ﺟﺰ درد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ".اﮔﺮ ﺷﻌﺮ "ﮔﻨﺎه" در ﺷﺐ و ﻇﻠﻤﺖ
ﻏﻮﻃﻪور اﺳﺖ ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ِر ﻧﻮر و رﻧﮓ در ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎی "ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽڪﻨﻨﺪ .ﺗﺮدﯾﺪ و
دودﻟﯽ ﻣﯽرود و اﻋﺘﺎﻤد و ﻫﻢزﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .ڪﯿﻨﻪﺟﻮﯾﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ،و ﻫﻮس ﺟﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻋﺸﻘﯽ ڪﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠڪﻪ ﺗﻄﻬﯿﺮڪﻨﻨﺪه اﺳﺖ" .ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎراﻧﯽ
ڪﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎڪ /ﻫﺴﺘﯽام زآﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ ڪﺮده ﭘﺎڪ".
آﺛﺎر ﺷﺎﺧﺺ ادﺑﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻠڪﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﻈﻤﯽ ﻧﻮ و
واﻗﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪد ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎً اﺷﻌﺎر ﻓﺮﺧﺰاد ﻫﻢ از اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ڪﻪ در آن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯽ
ڪﻪ در آن ﻣﯽﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ آن اﺟﺘﺎﻤع ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ـ ﺗﺄﺛﯿﺮی ،ﺑﻪ ﮔﺎﻤن ﻣﻦ،
اﻧڪﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺰ .ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽڪﻨﺪ و ﻋﻮاﻃﻒ او را ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ.
واڪﻨﺶ ﺑﻪ آﺛﺎر او ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ڪﻮﺗﺎﻫﺶ و ﭼﻪ اڪﻨﻮن ،ڪﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از ﻣﺮگ او ﻣﯽﮔﺬرد،
ﻃﯿﻒ ﮔﺴﱰدهای از ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﺎ ﺗڪﺬﯾﺐ و ﺗڪﻔﯿﺮ و ﺗﺤﺮﯾﻒ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ در
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• ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد و ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر

ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻋڪﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺿ ّﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ او در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن روز ﺑﻪ
روز رو ﺑﻪ اﻓﺰوﻧﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و آنﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﮕﺮﻣﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ڪﻪ
ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺻﺪاﯾﺶ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻤﺗﺎم ڪﻮﺷﺶﻫﺎﺋﯽ ڪﻪ در ﺧﺎﻣﻮش ڪﺮدﻧﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻧﻮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﭘﺮی ڪﻮﭼڪ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ ڪﻪ ،ﻫﻤﭽﻮن راوی ﻧﯽ ﺑﻪ ﻟﺐ آﻏﺎزﮔﺮ "ﻣﺜﻨﻮی
ﻣﻌﻨﻮی "،دﻟﺶ را در ﯾڪ ﻧﯽﻟﺒڪ ﭼﻮﺑﯿﻦ آرام آرام ﻣﯽﻧﻮازد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮدﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺣﺎﴐ در ڪﺘﺎب ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﺶ و
وﯾﺮاﯾﺶ ﺷام ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؟ آﯾﺎ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣنت ڪﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﴩ
ڪﻨﯿﺪ؟
ﻤﺗﺎم ڪﺴﺎﻧﯽ ڪﻪ درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺴﱰده ڪﺮدن
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺪد ﻓﺮاوان رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .اﮔﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻫﻤﮥ آن ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮدﻫﺎ در ڪﺘﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه ـ ڪﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن ڪﺘﺎب در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ و ﺑﺪون درج ﻫﻤﮥ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ  ۵۵۰ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ـ راﻫﻨﺎﻤﯾﯽﻫﺎی
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﺎروﭘﻮد اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮥ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ڪﻪ در درﺟﮥ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارم ﻣﻦﺘ ڪﺎﻣﻞ ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮدم ﺑﺎ آﻗﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
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در ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی ڪﺘﺎب ﺷام ﻧﻮﺷﺘﻪای از ﻓﺮﺧﺰاد زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "ﺗﻮﺿﯿﺢ" آﻣﺪه ،ڪﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﯾڪ ﺑﺎر و در ﭼﺎپ ﯾڪﻢ دﻓﱰ اﺳﯿﺮ ڪﺎر ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﭘﯿﺶ روی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺖ" :ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ڪﻪ ﭼﺮا آﻫﻨﮓ ﺷﻌﺮ ﻣﻦ اﯾﻦﻗﺪر ﺑﻪ
ﮔﻮش ﺷام ﻧﺎآﺷﻨﺎﺳﺖ و ﭼﺮا ﻋﺪهای منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻫﻀﻢ ڪﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻣﺮا
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽڪﻨﻨﺪ ڪﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺴﺎد ڪﻤڪ ﻣﯽڪﻨﻢ؟ ...ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ڪﻪ
در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﺎ ڪامل ﴏاﺣﺖ و آزادی ﻣﺮدان در وﺻﻒ ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺗﺸﺒﯿﻪ ڪﺮده و در ﻋﺎمل ﺧﯿﺎل و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ از او ﻫﻤﻪ
ﻧﻮع متﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺸﻖ را ڪﻪ در ڪﻨﺎر او ﻃﯽ ڪﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن
آوردهاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ اﯾﻦ ڪﺘﺎبﻫﺎ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ آراﻣﺶ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ڪﺴﯽ
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪه ڪﻪ ای داد ...ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺧﻼق ﺳﺴﺖ ﺷﺪه و ﺗﻘﻮی و ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در
ﺣﺎل ﺳﻘﻮط اﺳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ڪﺘﺎب اﺧﻼق ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﯽڪﺸﺪ؟"
)ص  ۵۳۶ـ  (۵۳۷آﯾﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭼﻪ ڪﺴﯽ اﯾﻦ ﻣنت در ﭼﺎپﻫﺎی
ﺑﻌﺪی دﻓﱰ اﺳﯿﺮ ڪﺎر ﻧﺸﺪ؟
ﻣﻄﻤﱧ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭼﺮا "ﺗﻮﺿﯿﺢ" از اﺳﯿﺮ ﺣﺬف ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ درﺳﺖ ﻤﻧﯽداﻧﻢ از ﭼﺎپ ﭼﻨﺪم از اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در واﻗﻊ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ ادﺑﯽ ﻓﺮﺧﺰاد ،دﺳﺖڪﻢ در آﻏﺎز ڪﺎر ﺷﺎﻋﺮی
اوﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ڪﻪ ﺑﻪ او ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﺗﺄڪﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪش ﺑﺮای اداﻣﮥ راﻫﯽ
ڪﻪ اﻧﺘﺨﺎب ڪﺮده ﺑﻮد .ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮥ روﺷﻨﮕﺮ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻤﺳﺖ.
اﻧﺘﺸﺎر دو ﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮوغ ﺑﻪ ﻣﻬﺮی رﺧﺸﺎ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ڪﺘﺎب ،ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و داوریﻫﺎی ﮔﺴﱰده ،ﻗﺎﻃﻊ و ﮔﺎه ﺗﻨﺪ درﺑﺎرۀ ڪﺘﺎب ﺷام اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻧﺨﺴﺖ،
ﭼﻪ ﺷﺪ ڪﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر ڪﺘﺎب ،از ﻣﯿﺎن  ۵۵۰ﺻﻔﺤﻪ،
ان دو ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻧﮕﺎری ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ؟ دﯾﮕﺮ اﯾﻦڪﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن داد ڪﺴﺎﻧﯽ ڪﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮوغ را ﭼﻨﺪان منﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و اﺣﺘامﻻً ﺷﻌﺮ
او را ﭼﻨﺪان منﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ڪﺸﯿﺪن ﺟﻤﻼﺗﯽ از ﻣنت ﻫامن دو ﻧﺎﻣﻪ دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ڪﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮوغ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ڪﺮدﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻤﻌﯽ
ڪﻪ از ﺷﻌﺮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮوغ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻓﺮازﻣﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﮥ ذﻫﻨﯽﺷﺎن آزرده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷام ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻃﺮحﺷﺪه ﭘﺲ از
اﻧﺘﺸﺎر آن دو ﻧﺎﻣﻪ ،ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ روی "ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد" ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد؟
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ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﺧﺰاد ﯾڪﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊﻫﺎی ﻣﻦ در ﻧﻮﺷﻦﺘ اﯾﻦ ڪﺘﺎب و درڪ ﺑﻬﱰ زﻧﺪﮔﯽ و
اﺷﻌﺎر او ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ڪﺘﺎب ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ را از ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ڪﻪ ﺑﻪﮔﺎﻤﻧﻢ ارزﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ڪﺘﺎب
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪم .وﻟﯽ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ دو ﻧڪﺘﻪ ﺗﺄڪﯿﺪ ڪﻨﻢ .اول اﯾﻦڪﻪ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل
اﺳﺖ ﭼﺎﻤق ﺗڪﻔﯿﺮ ڪﺴﺎﻧﯽ ڪﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ و ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻓﺮﺧﺰاد را ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻓﺮق
او ﻓﺮود آﻣﺪه اﺳﺖ" .ﺳﯿﻞ اﺗﻬﺎﻣﺎت و اﻧﺘﻘﺎدات" از ﻫﺎﻤن آﻏﺎز ﺷﺎﻋﺮیاش ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ او روان ﺑﻮد .ﻓڪﺮ
ﻤﻧﯽڪﻨﻢ ﭼﺎپ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺑﻪ درڪ ﺑﻬﱰ زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر او ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،آب ﺑﻪ آﺳﯿﺎب دﺷﻤﻦ رﯾﺨﻦﺘ
ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮ اﯾﻦڪﻪ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری در اﯾﺮان ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای دﯾﺮﯾﻨﻪ دارد و ﯾڪﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ادﺑﯽ
اﺳﺖ .در دوران ﻣﻌﺎﴏ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری ،از ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﺎﻤ و ﻫﺪاﯾﺖ ،از ﮔﻠﺴﺘﺎن و آلاﺣﻤﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر و ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺪ ﻃﻮﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﭼﺎپ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ،
 ۸۳ﻧﺎﻣﻪ از ﻓﺮﺧﺰاد در دﺳﱰس ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎرش ﺑﻮد ۵۵) .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر ۳ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﴎﻫﻨﮓ
ﻓﺮﺧﺰاد ۱۳ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮﺧﺰاد ۴ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮری ۲ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر ۱ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
اﺣﻤﺪرﺿﺎ اﺣﻤﺪی ۲ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮوس ﻃﺎﻫﺒﺎز ۱ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎنﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ۱ ،ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﮥ اﻣﯿﺪ اﯾﺮان ،و ۱
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﴐاﺑﯽ )ﺷﺎﭘﻮر( .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ڪﻮﺗﺎﻫﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻢ
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد (.اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻋﺮﯾﺎن و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ڪﺎﻣﻼً ﺧﺼﻮﺻﯽ دارﻧﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ،
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دﺧﱰی ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮد .در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،از دﯾﺪ ﯾڪ
زن از راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﻫﻤﴪ ﯾﺎ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ رو واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖاﻧﺪ ڪﻪ
ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺸﯿﺎری و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽاش ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﻨ و ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان
و ﺟﻬﺎن و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﯿﻨﺎﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺟﺰءﻧﮕﺎری آنﻫﺎ و ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺎﻋﺮی اﺳﺖ ڪﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم را ﻧﻔﯽ ﻣﯽڪﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮدﯾﺖ و ﻧﺪای دل
ﺧﻮد اﺣﱰام ﻣﯽﮔﺬارد و از اﺑﺮاز آنﻫﺎ ﺑﯿﻤﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ڪﻪ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ،ﭼﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ڪﻮﺗﺎﻫﺶ و ﭼﻪ اڪﻨﻮن ڪﻪ ﻧﯿﻢ ﻗﺮن از
ﻣﺮﮔﺶ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺘﯽ ﺷﺪه ڪﻪ او را ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﺲ ڪﺮد ﯾﺎ ﺷڪﺴﺖ .او در ﻃﻮل دورۀ
ڪﻮﺗﺎه و ﭘﺮﺑﺎر ﺷﺎﻋﺮیاش ﺟﻨﺠﺎل آﻓﺮﯾﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ آﯾﻨﻪای ﻤﺗﺎمﻤﻧﺎ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان اﺳﺖ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﻨﺖﺷڪﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ڪﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،آزاد ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ ،ﺑﺎورﻫﺎﯾﺶ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﯿﺎن ڪﻨﺪ ،ﭘﺮدهﻫﺎ
را ڪﻨﺎر ﺑﺰﻧﺪ و ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ،ﺑﮕﺬارد ڪﻪ "اﺣﺴﺎس ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺨﻮرد ".در اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ڪﻪ در
آﺳﺎﻤﻧﺶ "دروغ" ﻣﯽوزد و در آﻧﺠﺎ "ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ڪﺎر ﻣﯽ ڪﻨﺪ دﯾﻮار اﺳﺖ و دﯾﻮار اﺳﺖ و دﯾﻮار اﺳﺖ
و ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ،و ﻗﺤﻄﯽ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ،و ﺗﺮس اﺳﺖ و ﺧﻔﮕﯽ "،او راﺳﺖ ﮔﻔﻦﺘ و راﺳﺖ
ﺷﻨﯿﺪن را ﺣﻖ ﺧﻮد و ﺧﻮاﻧﻨﺪهاش ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ درﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮر .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎ را از
"
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ﻗﺮارﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻣﺮزﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﮕﺬارد و از ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد .و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﺑﯽﭘﺮدهﮔﻮﯾﯽ ،ﭼﻪ در ﻣﻦﺘ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه و ﭼﻪ در ﻣﻦﺘ ادﺑﯽ ،ﺳﺨﺖ ﮔﺰاف ﺑﻮد" .آن داغ
ﻧﻨﮓ ﺧﻮرده ڪﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ /ﺑﺮ ﻃﻌﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿﻬﺪه ﻣﻦ ﺑﻮدم /ﮔﻔﺘﻢ ڪﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻢ /اﻣﺎ
درﯾﻎ و درد ڪﻪ "زن" ﺑﻮدم //ﭼﺸﺎﻤن ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺗﻮ ﭼﻮن ﻟﻐﺰد /ﺑﺮ اﯾﻦ ڪﺘﺎب درﻫﻢ ﺑﯽآﻏﺎز /ﻋﺼﯿﺎن
رﯾﺸﻪدار زﻣﺎنﻫﺎ را /ﺑﯿﻨﯽ ﺷڪﻔﺘﻪ در دل ﻫﺮ آواز //اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮشاﻧﺪ /اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺷﺘﻪﻫﺎ
ﻫﻤﻪ ﮔﺮﯾﺎناﻧﺪ /اﯾﻨﺠﺎ ﺷڪﻮﻓﻪﻫﺎی ﮔﻞ ﻣﺮﯾﻢ /ﺑﯽﻗﺪرﺗﺮ ز ﺧﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎناﻧﺪ //اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﴎ ﻫﺮ
راﻫﯽ /دﯾﻮ دروغ و ﻧﻨﮓ و رﯾﺎڪﺎری /در آﺳﺎﻤن ﺗﯿﺮه ﻤﻧﯽﺑﯿﻨﻢ /ﻧﻮری ز ﺻﺒﺢ روﺷﻦ ﺑﯿﺪاری ".و در
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪاش ﺗﺄڪﯿﺪ ﻣﯽڪﻨﺪ ڪﻪ "ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾڪ "زن" ﯾﻌﻨﯽ ﯾڪ "ﺑﴩ" ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ڪﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺣﻖ ﻧﻔﺲ ڪﺸﯿﺪن و ﺣﻖ ﻓﺮﯾﺎد زدن دارم و دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻣﺮا
ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﻢ و ﻧﻔﺴﻢ را در ﺳﯿﻨﻪام ﺧﻔﻪ و ﺧﺎﻣﻮش ڪﻨﻨﺪ".
ِ
ﮔﺴﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﻣﺮز ﻣﯿﺎن اﻧﺪروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم و ﺧﻮدی و ﻧﺎﺧﻮدی ﺑﺤﺚ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﺎﻤدی
دﻏﺪﻏﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻮده و ڪﺎﻤڪﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎی واﻗﻌﯽ و
ﻤﻧﺎدﯾﻦ و ڪﺘﺎﻤنِ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪ ٔه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ڪﻨﯿﻢ ڪﻪ ﻗﺮنﻫﺎ واژۀ ﻣﱰادف زن "ﭘﺮدهﻧﺸﯿﻦ"
ﺑﻮده ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ڪﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ زنِ آرﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮوﺳڪ "ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺻﺎﻣﺖ" ﺑﻮده ،در ﭘﺮده ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻪ
و در ﭘﺮده ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ارزﯾﺎﺑﯽﺗﺎن از ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ ڪﺘﺎب "ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد،
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ادﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﺎپﻧﺸﺪه" )دڪﱰ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ (۱۳۹۵ ،و ڪﺘﺎب
"ﺟﺎوداﻧﻪ زﯾﺴنت ،در اوج ﻣﺎﻧﺪن" )دڪﱰ ﺑﻬﺮوز ﺟﻼﻟﯽ ،(۱۳۷۲ ،ﻫﺮ دو درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ـ ڪﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ )ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮونڪﺸﯿﺪه
از ﻣنت ڪﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ در ڪﺘﺎب ﺷام ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه( ـ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
درﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ،و رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻃﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻦ از ڪﺘﺎب "ﺟﺎوداﻧﻪ زﯾﺴنت ،در اوج ﻣﺎﻧﺪن" ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهام وﻟﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ڪﺘﺎب اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارم .ﭼﻨﯿﻦ ڪﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺘﯽ وﯾﮋه دارﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪم
ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﻣﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺶﮔﺎم ،ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن ادﯾﺐ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ،ﻋﻨﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦِ ﻣﺤﺬوف ﻣڪﻤﻞِ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬڪﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﱪان ﺳڪﻮتﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﺎرﯾ ِﺦ ﺑﻪﻧﺎﺣﻖ
ﻣﺪﻓﻮنﻣﺎﻧﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ڪﻪ ﻤﻧﯽﺗﻮان ڪﺎﻤڪﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ
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• ﴎ ﺻﺤﻨ ٔﻪ ﻓﯿﻠﻢ "ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ" ،ﺑﺎﺑﺎﺑﺎﻏﯽ

اﯾﺮان را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻗﺪر و اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ڪﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽداﻧﻢ و ادﺑﯿﺎت
زﻧﺎن را از ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ/ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺪا ﻤﻧﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻣﻌﺘﻘﺪم اﻫﻤﯿﺖ اﻧﻘﻼب ﻓڪﺮی و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽای ڪﻪ زﻧﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﭘﯿﺶﻗﺮاوﻻن آناﻧﺪ ،ڪﻤﱰ از دو اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ
و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ اﺟﺘﺎﻤع اﯾﺮان را
دﮔﺮﮔﻮن ڪﺮده اﺳﺖ .راه ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ڪﺸﺘﺎر ﻧﺪﯾﺪه
و ﺑﻪ ڪﻤڪ ﻗﻠﻢ و ﻧﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،از ﭼﭗ و راﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﴍﻋﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ،ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت
در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ،ڪﻪ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد
ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻃﻠﺐ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮد ،آزادی ﺣﺮڪﺖ ﺑﯽﻗﯿﺪوﴍط و
ﻋﺎری از ﺧﻄﺮ ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت زن و ﻣﺮد ،و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦڪﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ
دﻣڪﺮاﺗﯿڪ ﺑﺪون ﺧﺎﻧﻮادۀ دﻣڪﺮاﺗﯿڪ ﺗﺤﻘﻖ ﻤﻧﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر و ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﻪ
ﯾڪﺪﯾﮕﺮ در ﺳﻪ ﻣﺠﻠّﺪ در زﻣﺴﺘﺎن  ،۱۳۸۳ﺑﻪرﻏﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ دو در ﮔﺴﱰۀ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎری ڪﻪ ﺑﻪوﯾﮋه درﺑﺎرۀ آل
اﺣﻤﺪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ آل اﺣﻤﺪ
"
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در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﺒﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾڪ ﺳﻮی
راﺑﻄﻪ ،ﺧﺎﻧﻢ داﻧﺸﻮر ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ـ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻓﺮوغ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ آﻣﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﻓڪﺮ ڪﺮد ڪﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺮ
دو ﺳﻮی راﺑﻄﻪ ،ﻫﻢزﻣﺎن و در ﯾڪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺑﻪ ﺷڪﻞﮔﺮﻓ ِنت ﻓﺮاﯾﺎﻓﺖ ڪﺎﻣﻞﺗﺮی
در ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ڪﺘﺎب ڪﻤڪ ڪﺮد .ﻓڪﺮ ﻣﯽڪﻨﯿﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮوﯾﺰ
ﺷﺎﭘﻮر و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوغ ﻧﯿﺰ ﻣﻤڪﻦ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺷام در اﯾﻦ
ﻓڪﺮ ﯾﺎ ﭘﯽﮔﯿﺮش ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺷﺎﻤ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ .ﭼﺎپ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر و ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﻪ ﭘﺎ ﻧڪﺮد .وﻟﯽ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧڪﻨﯿﻢ ڪﻪ ڪﺘﺎب "ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮔﻮری" ،ڪﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت آلاﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ
ﴎاﻧﺠﺎم ،ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺘﺶ ،ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ ،ﻏﻮﻏﺎ آﻓﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚﻧﻔﺲ ڪﻮﺗﺎه ،ڪﻪ ۹۹
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺪارد ،آلاﺣﻤﺪ ﺣڪﺎﯾﺖ رﻧﺞ و اﺿﻄﺮاب ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن ﺧﻮد و ﻫﻤﴪش را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽڪﻨﺪ.
آنﭼﻪ "ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮔﻮری" را از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی او ﺑﻪ ﻫﻤﴪش ﻣﺘﺎﻤﯾﺰ ﻣﯽڪﻨﺪ و ﺑﻪ آن وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،
ﺷڪﻞ و ﻣﺤﺘﻮای ڪﺎﻣﻼً ﺧﺼﻮﺻﯽ و درونﻧﮕﺮ و ﺑﯽﭘﺮوای آن اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﴏاﺣﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪای
ﻧﻮ و ﺣﯿﻄﻪای ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارد و از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﻣﴩوﻋﺶ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آنڪﻪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ڪﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ،ﻫﯿﭻڪﺲ ﻣﻨڪﺮ رواﯾﺖﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﻧﺸﺪ .ﺑﺤﺚﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺣﻮل و
ﺣﻮش اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ دور ﻣﯽزد ڪﻪ ﭼﺎپ اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﭘﺮدهدری اﺳﺖ و ڪﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﻋﱰاض
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ آلاﺣﻤﺪ ﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮای ڪﺘﺎب ،ڪﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ "اﻓﺸﺎی" روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد
ڪﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﱰﺿﺎن ﺑﻬﱰ ﺑﻮد ﻧﺎﺷﻨﻮده ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﻬﺒﺎ ڪﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺧﺰاد ﭘﻨﺪ ﻣﯽداد
"ﻋﺸﻖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺎڪ و ﺳﻮزان اﺳﺖ /ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺒﻨﺪه ﮔﺮ ڪﻪ ﻋﺮﯾﺎن اﺳﺖ".
ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺣﯿﻄﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﯽڪﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ،
از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺬاﺷﻦﺘ و ﻣﻄﺮح ڪﺮدن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﴐوری اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ آﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺳﺖ ڪﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ڪﺪام وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﺸ ّﻮق رواﯾﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺎ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺗﺒﺎﯾﻦ دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﮔﻮﯾﺶ و ﭘﻮﺷﺶ راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد و ﻣﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﺎ
ﻧﯿﺎﮔﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪهﮔﻮﯾﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻫﺴﺖ؟ آﯾﺎ
ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮدازی و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﯾڪﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﭘﺮاڪﻨﺪه و ﺑﯽاﺳﺎس
از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺄﺧﺬ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﻤﻧﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﺴﺖ و ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ
ﻤﻧﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﺗﻬﻤﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻒ و زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد دارد؟ آﯾﺎ ڪﻮﺷﺶ ﺑﺮای درڪ
ﺑﻬﱰ زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﻫﺮﻨﻣﻨﺪی ﺗﺎﺑﻮﺷڪﻦ ﴎڪ ڪﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭘﺎس ﻧﺪاﺷﻦﺘ ﺣﺮﻣﺖ
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اوﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻧﻮﺷﻦﺘ و اﻧﺘﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ در ﺧﺎرج از ڪﺸﻮر روﻧﻖ ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ در درون
اﯾﺮان؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ڪﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ زن را از ﭘﺮدۀ اﺳﺘﺘﺎر ﺑﻪ در ﻣﯽآورد ،ﻣﺮزﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را
درﻣﯽﻧﻮردد ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﮔﻔﺘﺎﻤنﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮع رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ،ﭼﺮا ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﻔﺲ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﻏﻠﺐ درﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺳﻮای ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭼﺮا در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺗﺄڪﯿﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧڪﺘﻪ اﺳﺖ ڪﻪ
ﻧﯿﺘﺶ "ﺧﻮدﻤﻧﺎﯾﯽ" ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﻫﺪف اوﺳﺖ؟
اﺷﻌﺎر ﻓﺮﺧﺰاد ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺪﯾﻊ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮدڪﺎوی و ﺧﻮدﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ورای ﺳﻨﺖﻫﺎی راﯾﺞ زﻣﺎن
ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦڪﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن
و ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،از ﺑﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد و ﺗﻌﻤﻖ در آن اﺑﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.
در واﻗﻊ ،ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ را ڪﻪ ﻣﻄﺮح ڪﺮدم ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﴏﯾﺢ در آﺛﺎر او ﯾﺎﻓﺘﻢ.
ﻣﺴﺘﻨﺪ ڪﻮﺗﺎه "ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎه" اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺖ ـ آنﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ
ﯾڪ ﺑﯿﺎﻤری ڪﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻫﺪاﯾﺖ در ﺑﻮف ڪﻮر "اﻇﻬﺎر"ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ و ﺑﻪ ﻗﻮل ڪﺮﯾﺲ ﻣﺎرڪﺮ )Chris
 (Markerﺗﺼﻮﯾﺮی "ﻤﺗﺎﺷﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ" اﺳﺖ .اﻣﺎ ڪﺎرﮔﺮدان ﺟﻮان از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﺗﻠﺦ ﺟﺬام و
ﺟﺬامﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧڪﺮد و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻤﺗﺎﺷﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﯾڪ ﺑﯿﺎﻤر ﭼﺸﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾڪﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﯾڪﯽ دﻣﺎﻏﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮد .آن دﯾﮕﺮی ﭘﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻫﻤﮕﯽ ﭼﻬﺮهای اﻧﺴﺎﻧﯽ و
دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ و ﺳﺘﻮدﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮥ ﺑﯿﺎﻤران ﺟﺬامﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای
ﺟﻨﺠﺎلآﻓﺮﯾﻨﯽ .ﻧ ّﯿﺘﺶ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻬﻤﺖ و ﺗڪﻔﯿﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ و اﻧﺼﺎف ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ڪﻪ در
ﺗﻮان داﺷﺖ ،ﺑﺮ ﻧڪﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺄڪﯿﺪ ورزﯾﺪ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺎﺷﻨﻮدۀ زﻧﺪﮔﯽ آن ﺑﯿﺎﻤران و آن
ﺑﯿﺎﻤری را در ﻓﯿﻠﻤﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻣڪﺎن درڪ ﺑﻬﱰ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻓﻀﺎی آن ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎڪﻨﺎن
ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ڪﻨﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی دلﺧﻮشڪُﻨڪ رﻓﺖ و ﻧﻪ ﺗﻮﻫﺎﻤت ﯾﺎ ﺗﺮﺣﻢ
ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﻧﻘﺶ ﯾﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺳﯿﺎه ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ اراﺋﻪ ﻧﺪاد .ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد را ﭘﯿﺶ روی ﺑﯿﻨﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اوﺳﭙﺮد.
اﻣﯿﺪوارم روزی ﭼﺎپ ﺗﻮأﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮﺧﺰاد و ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓﺖڪﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯿﴪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﻓﺮﺧﺰاد ،ڪﻪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺣﺘﯽ دﻓﱰﭼﻪﻫﺎی ﻣﺸﻖ
ڪﻮدڪﯽاش را ﺑﯿﺮون ﻧﺮﯾﺨﺘﻪ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ڪﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اوﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﻧڪﻨﺪ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰد" .ﻫﻨﻮز
ڪﻪ ﻫﻨﻮز اﺳﺖ وﻗﺘﯽ اواﺋﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎدرم ﻟﺒﺎسﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ را از ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف "آﻓﺘﺎب ﺑﺪﻫﺪ" دﯾﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی ڪﻮدڪﯽام ڪﻪ ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺣﻔﻆ آنﻫﺎ
ﻋﻼﻗﻪ دارد ،ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺟﯿﺐﻫﺎی آنﻫﺎ و ﭘﯿﺪا ڪﺮدن ﻧﺨﻮدﭼﯽ ﯾﺎ ڪﺸﻤﺶ ﮔﻨﺪﯾﺪهای ڪﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در
ﺗﻪ ﺟﯿﺐﻫﺎ وﺟﻮد دارد در ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽڪﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﺎﻤنﻗﺪر ﺧﻮد را ڪﻮﭼڪ و
"
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• ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﺷﺎﻫﺪاﻧﻪ ڪﻪ ﺑﺎ ڪﺮڪﻫﺎی ﺗﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه
ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ دوری ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و آن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﻄﯿﻒ و ﺷﺎد ڪﻮدڪﺎﻧﻪ را در ﻣﻦ ﺑﯿﺪار
ﻣﯽڪﻨﺪ .ﻫﻨﻮز دﻓﱰﭼﻪﻫﺎی ﻣﺸﻖ ڪﻼس دوم و ﺳﻮم دﺑﺴﺘﺎﻧﻢ را دارم ،ﻤﺗﺎم ﺛﺮوت ﻣﺮا ڪﺎﻏﺬﻫﺎی
ﺑﺎﻃﻠﻪای ﺗﺸڪﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ڪﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﺟﻤﻊ ڪﺮدهام و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ڪﻪ ﻣﯽروم ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺮم.
ڪﺎﻏﺬﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ دﺳﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻢ روزی ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻧﻘﺶ ڪﺮده ،ﺧﻄﯽ ڪﺸﯿﺪه و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﻃﺮح ڪﺮده اﺳﺖ .از دﯾﺪن ﻫﺮ ﯾڪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﯾڪﯽ از روزﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽام ﻣﯽاﻓﺘﻢ
و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ڪﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ دوﺑﺎره ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد ".ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
ڪﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮﺧﺰاد ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدهام و ﻫﺎﻤن ﭼﻨﺪ ڪﺎرﺗﯽ را ڪﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ در ڪﺘﺎب
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪم.
ﺷام در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﯾڪﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻌﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺧﺰاد را ﺧﻮاﺳﺖ
او ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از ﭘﺮده ،و ﯾڪﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺶ را ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﯾﺪ ڪﻪ "ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ زن ڪﺠﺎﺳﺖ و ﭼﻪ ڪﺴﯽ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽڪﻨﺪ؟"
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷام آﯾﺎ ﺷﻌﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺧﺰاد ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ،
ﯾﺎ ﺷﺎﻋﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻓڪﺮ ڪﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺳﭙﺎرد؟ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷام از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ زﻧﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﭼﯿﺴﺖ؟
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اﺑﺘﺪا ﺑﮕﻮﯾﻢ ڪﻪ ﺣﯿﻄﮥ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾڪﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم و اﺑﻌﺎد آن ،ﺿﻤﻦ
اﯾﻦڪﻪ اﯾﺴﺘﺎ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪن اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ڪﻪ
ِ
ﮔﺴﺴﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﻬﺎن ﺑڪﺎﻫﺪ.
ﻓﺮﺧﺰاد آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ڪﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ از ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و از
ﻤﻧﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﭘﺮده ﻤﺑﺎﻧﺪ و در ﭘﺮده ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻤﻧﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺎن درون و ﺑﯿﺮوﻧﺶ ،ﻣﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮ و
ﺑﺎﻃﻨﺶ ،ﻣﯿﺎن آنﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و آنﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪای آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺗﻠﻮﯾﺢ
و ﺳﻬﻮ ﻋﻤﺪی و ڪﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ .ﺑﻪ در ﻤﻧﯽﮔﻔﺖ ڪﻪ دﯾﻮار ﺑﺸﻨﻮد .اﺑﻬﺎم ﻋﻤﺪی ﻤﻧﯽآﻓﺮﯾﺪ.
ﻣﯽداﻧﺴﺖ دروغ ﮔﻔﻦﺘ و رﯾﺎڪﺎری ﺑﻪ ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
از ﺧﻮﯾﺸﻦﺘڪﺎوی ﻤﻧﯽﻫﺮاﺳﯿﺪ .از ﺿﻌﻒ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد آﺷڪﺎرا ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن ﻣﯽرﻓﺖ؛ آن ﻫﻢ در اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ڪﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻋﺎﻓﯿﺖ در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
اﺳﺖ .اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ڪﻪ ﻫﺸﺪار ﻣﯽداد" :آن ﯾﺎر ڪﺰو ﮔﺸﺖ ﴎ دار ﺑﻠﻨﺪ /ﺟﺮﻣﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ڪﻪ اﴎار
ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽڪﺮد ".ﻓﺮﺧﺰاد ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺳڪﻮتﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﺪاﻗﺖ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺷﻬﺎﻣﺖ
اوﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ڪﻪ "دﻻوری" ،ڪﻪ ﻣﱰادف ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن واژۀ ،courage
از رﯾﺸﮥ ﻗﻠﺐ ﻣﯽآﯾﺪ و در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ ڪﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺪرون ﺧﻮد را ﺑﺮﻣﻼ ڪﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺑﯽﺑﺎڪﯽ و ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ" .ﺳﻌﺪی دﻻوری و زﺑﺎنآوری ﻣڪﻦ /ﺗﺎ ﻋﯿﺐ
ﻧﺸﻤﺮﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﺮدهدان".
ڪﻤﱰ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮی از دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺰدﯾڪ ﺑﻪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾڪ ﻣﺮڪﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯽﮔﯿﺮی،
دﻗﺖ و ﻫ ّﻤﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ روی ﯾڪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ڪﻨﺪ .ﭘﺲ از
متﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ آﯾﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازهﻫﺎﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﺰرگﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ ڪﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﺗﺎن داﺷﺘﯿﺪ ،ﻧﺰدﯾڪ ﺷﺪهاﯾﺪ؟
اﮔﺮ ،ﻫﺎﻤنﻃﻮر ڪﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﻪﻟﻄﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ ،ﭘﯽﮔﯿﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺑﻮده ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﯽ دﯾﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در درﺟﮥ اول ،ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﯾﺒﺎﯾﯽ آﺛﺎری ﺑﻮده ڪﻪ ﴎاﯾﻨﺪه ﯾﺎ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪهاش زﯾﺒﺎﯾﯽِ ﻫﺮﻨ را زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ،زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺧﻮاب و ﺧﻮراڪ و ﺛﺮوت و ﺷﻬﺮت
و آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ .ﺷﺎﻋﺮی ڪﻪ ﺷﻌﺮ ﻗﺒﻠﮥ ﭼﺸﻢ و دﻟﺶ ﺑﻮد .ﻣﺬﻫﺒﺶ ﺑﻮد .ﭘﻨﺠﺮهاش ﺑﻪ اﺑﺪﯾﺖ و
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﺧﺰاد ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﻌﺎرش ﺑﻠڪﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ "ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ"
آﻏﺎز ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪام ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗڪﺎندﻫﻨﺪه و ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺼﻒ ﺳﺎزﻧﺪۀ آن ﻓﯿﻠﻢ را ﻫﺮﮔﺰ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ڪﺮد ـ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺎب و ﺑﺪﯾﻊ و ﻓﺎرغ از ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﺮﺣﻢ و ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪه ﻧﻪ
ﺗﺠﺎوزﮔﺮ ،ڪﻨﺠڪﺎو ﻧﻪ ﻓﻀﻮل ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻪ اﻫﺎﻧﺖﮔﺮ ،ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﻪ وﯾﺮانﮔﺮ .ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ڪﯿﻤﯿﺎﮔﺮ.
از آن ﭘﺲ ،آﺛﺎر ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺎغ ﺳﯿّﺎر و ﻫﻤﯿﺸﻪﺑﻬﺎر ﻣﻦ ﺷﺪ و ﻟﺬت را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
"
"
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آورد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﯽ ﻤﻧﻮﻧﮥ ﺧﺮوار ،ﺑﺮاﯾﻢ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﻮد ڪﻪ ﺷﺎﻋﺮی ﺟﻮان ،ڪﻪ در ﺳﯽودوﺳﺎﻟﮕﯽ
ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺑﺴﺖ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ڪﻨﺶ و واڪﻨﺶﻫﺎﯾﺶ ﻣﻮﺟﯽ ﻧﻮ در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺠﺎد ڪﻨﺪ
و ﭼﻬﺮۀ آن را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .ﺑﺮاﯾﻢ آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮد ڪﻪ ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻋﻤﺮ ـ ﭼﻪ ڪﻮﺗﺎه و
ﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪ ـ ﻣﺜﻞ ﺑﺮق ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﺎﯾﺪ دم را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮد و ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ڪﺮد.
از اوج ﮔﺮﻓﻦﺘ و ﺑﻪ ژرﻓﺎ ڪﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ و ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺷﻌﺎر را ﻗﺎﺗﻞ ﺷﻌﺮ و ﻣﺴﺎوات
و ﺑﺮاﺑﺮی را ﻻزﻣﮥ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻄﻠﻮب داﻧﺴﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖﺳﺘﯿﺰی و ﺗﻌﺼﺐ ﺧﺎﻣﻮش ﻤﻧﺎﻧﺪ و ﻇﻠﻢ را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﺸڪﻼت و ﺷڪﺴﺖﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ را ،ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ را ،ﻧﺎﻣﻼﯾﺎﻤت را ﺗﺤﻤﻞ ڪﺮد و
ﺑﺎ ﺷڪﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .ﺑﻪ ارزش ذاﺗﯽ ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ـ ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ـ ﺑﺎور داﺷﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ را ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺧﻮاﺳﺖ و آن را از ﺣﯿﻄﮥ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﻪ
ﺣﻮزۀ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ڪﺸﯿﺪ و از دﯾڪﺘﺎﺗﻮری ڪﻪ در درون ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ آﻏﺎز ڪﺮد .آزادی را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺗڪﺎﻟﯿﻒ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮش ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺷﺎﻧﻪ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧڪﺮد .ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ڪﻨﻢ ﺑﻌﺪ
از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ از ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ از ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ڪﻪ ﮔﻔﺘﻪام:
"ڪﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ "راز" ﮔﻞ ﴎخ /ڪﺎر ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ /ڪﻪ در "اﻓﺴﻮن" ﮔﻞ ﴎخ ﺷﻨﺎور
۱
ﺑﺎﺷﯿﻢ ".و ﻣﻦ در اﻓﺴﻮن ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد ﺷﻨﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ.
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۹۶آورﯾﻞ ۲۰۱۷

ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﱰﺟﻢ ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ ادﺑﯽ ،ﺷﺎﻋﺮ ،اﺳﺘﺎد ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ،و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮڪﺰ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘ ٔﻪ ادﺑﯿﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣ ٔﻪ دڪﱰی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Forugh Farrokhzad: A Feminist Perspectiveدر داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮ.ﺳﯽ.ال.ای و زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ دڪﱰ اﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻤﺗﺮڪﺰ ﺑﯿﺸﱰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎری او ﺑﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
زﻧﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔه اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺗﺄڪﯿﺪ ﻣﺤﻮری ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ آزادی ﺣﺮڪﺖ ،و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﻣﺒﺎرزات آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ڪﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه از ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ در ڪﻨﺎر ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ:
 :۲۰۱۶ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ ادﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﺎپﻧﺸﺪه ،ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،ﻧﴩ ﭘﺮﺷﯿﻦ ﺳﯿﺮڪﻞ
)2011: Words not Swords: Iranian Women and the Freedom of Movement (Syracuse University Press
1999: A Cup of Sin: Selected Poems of Simin Behbahani (translation, with Kaveh Safa) (Syracuse
)University Press
)1992: Veils and Words: The Emerging Voices of Iranian Women Writers (Syracuse University Press
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ﺑﺎ درﻧﻈﺮ داﺷنت داﻧﺶ ﺷام درﺑﺎر ٔه ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ڪﻠﻤﻪ ،و اﺣﺎﻃﻪای
ڪﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ دارﯾﺪ ،آﯾﺎ ﭘﺮداﺧنت ﺑﻪ رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﯾڪ ﺷﺎﻋﺮ و
ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺎرﯾڪ ﺷﺪن در ﺳﺨﻨﺎن ،ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ او ،ﺑﻪ
ِ
ِ
ژرفﺗﺮ از زﺑﺎنِ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎی ﺷﻌﺮش ڪﻤڪ ﻣﯽڪﻨﺪ؟ و آﯾﺎ درڪ دﻗﯿﻖﺗﺮ
دﻻﻟﺘﯽ
رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﻌﺮ ـ ﻫﺮ دو ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ ٔه ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪای ﺑﺎ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ارزﺷﯽ و
ِ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘامع و ﺗﺎرﯾﺦ ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺑﯿﺸﱰ آن ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺟﺘامع و
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؟
ﺑﻠﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ داﺷﻦﺘ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ درﺑﺎر ٔه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ درڪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻬﱰ و ژرفﺗﺮ
از ﺷﻌﺮ او ڪﻤڪ ﻣﯽڪﻨﺪ ،و درڪ دﻗﯿﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺮ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪنِ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢﺗﺮ و ڪﻤﱰ ﻣﺮﺋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در دورهﻫﺎ و ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ڪﻨﯿﺪ ڪﻪ ﻣﻦ ﯾڪ ڪﻠﻤﻪ از ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺎﻤ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
"ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ" ﮔﻔﺘﻢ "درڪ و درﯾﺎﻓﺖ" ،ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺸﻮد .ڪﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ در
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽِ ﻣﻌﻨﺎ ﻤﻧﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠڪﻪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ از ﻧﻮع ﻣڪﺎﺷﻔ ٔﻪ ﻣﻌﻨﺎ ،ﭼﺮا ڪﻪ ﻣﻌﻨﺎ،
ِ
ﺣﺪوث ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ ﴎودن ﺑﻪ ﺷڪﻞ ﻧﻄﻔﻪای رﺷﺪﻧڪﺮده ،ﺑﻪﺗﴫﯾﺢ ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺢ ،در
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻟﺤﻈ ٔﻪ
ﺷﻌﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻟﺤﻈ ٔﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪ دوﺑﺎره ڪﺸﻒ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻧﺒﻮه
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دادهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد ،در ﻣﻦﺘ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه راه ﯾﺎﺑﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺮای درڪ ﺑﻬﱰ ﻣﻄﻠﺐ ،ﻤﻧﻮﻧﻪﻫﺎی اﻧﺪڪﯽ از درڪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮوز
از ﻣﺘﻮن ﻗﺪﯾﻢ ذڪﺮ ڪﻨﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﯾﻪ ڪﻮﺷﺶ از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﻔﴪان ﻣﻌﺎﴏ ﴏف ﺷﺪه
ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ درڪ و درﯾﺎﻓﺖ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﺷﻌﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺳﯿﻢ .داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺗڪﺎی ﻣﺎ درﺑﺎر ٔه
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ڪﻤﱰ اﺳﺖ از آنﭼﻪ درﺑﺎر ٔه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،وﻟﯽ
درڪﯽ ڪﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ از ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺷﻌﺮﺷﺎن دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺤﺼﻮل ڪﻮﺷﺶ ﻣﻨﺘﻘﺪان
و ﻣﻔﴪاﻧﯽ اﺳﺖ ڪﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ڪﺎر ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ را ﺑڪﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻣﺪارڪ
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺗڪﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻧﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ڪﺎر را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﯾﻢ ڪﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در راﺑﻄ ٔﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻟﻮی و ﺷﻤﺲ دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ڪﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ڪﻪ اﻓﺮادی ـ از ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﻟﻮی و ﻓﺮﯾﺪون ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﻼڪﯽ و ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ
و دﯾﮕﺮان ـ ڪﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺷﻌﺮ ﻣﻮﻟﻮی را در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ڪﻪ در اﯾﻦ ڪﺎر ﺑﻪدﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ڪﻪ ﻧﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارڪﯽ را ڪﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورده ،ﻣﺜﻼً در ﺧﺼﻮص راﺑﻄ ٔﻪ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺎ ﭘﺪرش ﯾﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ،در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻪ روشﻣﻨﺪی و ﻋﯿﻨﯽﮔﺮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺸﺎن را آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻋﻤﺪا ً ﯾﺎ
ﺑﻪﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻇﻦ ﺧﻮد ﯾﺎر ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻣڪﻨﻮن در آﺛﺎر ﻣﻮﻟﻮی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ در
ﺑﺎب راﺑﻄ ٔﻪ ﺣﺎﻓﻆ ،ﻣﺜﻼً ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﺒﺎرزاﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع .و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ڪﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز
درﮔﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ و ﺗﺼﻮراﺗﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ڪﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد اﺷﻌﺎر ﺑﯿﺮون ﺑڪﺸﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺧﻢ ڪﻮﭼﻪ
ﭘﺲ ڪﻮﭼﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر .در ﻣﻮرد ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد ،ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣ ٔﻪ او را ﺑﻪدﺳﺖ آوردهاﻧﺪ،
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از او ﯾﺎ ﺑﻪ او را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮان درﺑﺎر ٔه او و زﻧﺪﮔﯽ و
اﻓڪﺎر و رﻓﺘﺎرش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ڪﺮده و در آنﻫﺎ دﻗﯿﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎﯾﻪ داﻧﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﯿﻦ
دﻗﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎﺳﺖ ڪﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗڪﺪ ٔه
ﺷﻌﺮ او رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮﻧﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﯾڪ ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﱪم .ﻣﻦ ،ﭼﻨﺎن ڪﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ڪﻤﯽ
ﺑﺮ ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد ڪﺎر ڪﺮدهام .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺎرات و ارﺟﺎﻋﺎت ﻓﺮوغ را
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ڪﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ڪﺘﺎب درڪ ڪﺮدم ،ﯾﺎ ﻓڪﺮ
ﻣﯽڪﻨﻢ ﺑﻬﱰ درڪ ڪﺮدهام .در ﻓﺮازی از ﺷﻌﺮ ﺑﻠﻨﺪ "اﯾﺎﻤن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﴎد" ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:
"ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﻮاﺧﺖ  /و ﻣﻦ ﺑﻪ آن زن ڪﻮﭼڪ ﺑﺮﺧﻮردم  /ڪﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ڪﻪ در ڪﺸﺎﻟ ٔﻪ
رانﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽرﻓﺖ  /ﮔﻮﯾﯽ ﺑڪﺎرت رؤﯾﺎی ﭘﺮ ﺷڪﻮه ﻣﺮا  /ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﴫ ﻗﺼﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮد" .در
ﺻﻔﺤﻪ  ۳۸ڪﺘﺎب "ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ ادﺑﯽ" ،در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر
RAHAVARD Quarterly Persian Journal of Iranian Studies Issue 119, Summer 1396 / 2017

۞ وی�هنامه ۞ فروغ فرخ�اد ۞ زندگینام �� ادبی ،همراه با نامههای چاپ نشده

) ( 244

ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ" :ﴎاﻧﺠﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻧﻮاﺧﺖ ،ﺧﻄﺒ ٔﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﻓﺮوغ ﺑﻠﻪ را ﮔﻔﺖ و ،ﻫامن
ﻃﻮر ڪﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر ازدواج ڪﺮد ".و در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ۲۴در دو ﺻﻔﺤﻪ  ۷۱و ،۷۲
ﴍح ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ در ﺑﺎب ﻫﻮﯾﺖ "ﺧﺎﻧﻢ ڪﻮﭼڪ" ،ڪﻪ ﻣﻦ ڪﻤﱰﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎرهاش ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،آﻣﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎور ڪﻨﯿﺪ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ آن اﺷﺎر ٔه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧ ٔﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔه ڪﺘﺎب را ،ڪﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ "ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر
ﺑﺎر ﻧﻮاﺧﺖ" )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺪرج در ﺷﻌﺮ را ﻣﯽآورد( و منﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ـ ﻣﺜﻼً "ﴎ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر" ﯾﺎ
"وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺷﺪ" ،ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ـ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺷﺎر ٔه ﺷﻌﺮی را درڪ ڪﺮدم
و ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺗﺮڪﯿﺐﺑﻨﺪی آن ﺟﻤﻠﻪ از ڪﺘﺎب آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢ .و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫامن
ﻣڪﺎﺷﻔﻪای ڪﻪ در آﻏﺎز ﭘﺎﺳﺨﻢ ﮔﻔﺘﻢ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣڪﺎن را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ڪﻪ ﭼﻮن ﻣنت ادﺑﯽ در زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽڪﻨﺪ
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮔﺎم ﺑﮕﺬارد ڪﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻠڪﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺎﻋﺮ ﻫﻢ از
ﺣﯿﻄ ٔﻪ ﺗﺼﻮرات ﺑﯿﺮون ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﻣڪﺎن اﯾﻦ ڪﻪ درڪ ڪﺎﻣﻞﺗﺮی از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣنت ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺪد ﯾﺎ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ڪﺎﻣﻼً ﺑﺪﯾﻊ و ﻧﻮﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺳﺪ
را ﻫﻢ منﯽﺗﻮان ﯾڪﴪه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺷام اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ڪﺎر ڪﺮدهاﯾﺪ؛ ﻧﻘﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ڪﺘﺎب ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ
در ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺷﻌﺎرش ﺿﺒﻂ ڪﺮدهاﯾﺪ ،از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺪﯾﻊ ﺷﻌﺮ او و اﺛﺮی
ڪﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﺪهای از اﺷﻌﺎرش را ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ڪﺮده ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺟﺎﻣﻊ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪٔ ﺑﺎﻟﯿﺪن زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺎﻋﺮ و ﺷﻌﺮش ،ﻣﻨﺘﴩ ڪﺮدهاﯾﺪ .آﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ڪﺘﺎب "ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪٔ
ادﺑﯽ" و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه در ڪﻨﺎر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ڪﺎﻣﻞﺗﺮی از ﺷﻌﺮ
ﻓﺮوغ ،ﭼﻨﺎنڪﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨ ِﺪ ﺑﺎﻟﯿﺪن آن در ﻣﺮاﺣﻠﯽ ڪﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ از آن
ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮد؟
در ﺧﺼﻮص ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎﻟﯿﺪن ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ در دوران ﻇﺎﳌﺎﻧ ٔﻪ ڪﻮﺗﺎه زﻧﺪﮔﯽ آن ﺑﺎﻧﻮ ﻣﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
دﯾﺪهام و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ڪﻪ ذﻫﻦ ﺧﻼق او را از ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎ و ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨ ٔﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺑﯿڪﺮان اﻓﻼڪ و ڪﯿﻬﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﺮد،
در ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﯿﺎت ڪﻮﺗﺎه وﻟﯽ ﺑﻪﻏﺎﯾﺖ ﭘﺮﺑﺎر .واﭘﺴﯿﻦ ﺟﻤﻠ ٔﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای ڪﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ڪﺮدﯾﺪ از ﺑﻮﯾ ٔﻪ ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪن در ﻣﺘﻮن ﴎﺷﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﺎً رازآﻟﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و دﺳﺖﺳﻮدن ﺑﺮ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی آن ،و ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮد ﻧﺸﺴﻦﺘ ﺑﺎ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،و ڪﺎﻣﻞ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﺑﺎﯾﺪ از
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت

) ( 245

ﻣﻘﻮﻟ ٔﻪ ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ ﺷﻤﺮد و ﻧﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ .ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯽودو
ﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻓﺮﺧﺰاد ﴎ و ڪﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎل آنڪﻪ ڪﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺘﻮﻧﯽ ڪﻪ
ﯾﺎدﮔﺎر ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ﺷﺎﻋﺮ و آرزوﻫﺎ و آﻣﺎل او ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺑﺮای
ﺑﴩﯾﺘﯽ در ﺗڪﺎﭘﻮی داﺋﻢ.
ﺷﺎﻋﺮی ﭼﻮن ﻓﺮﺧﺰاد ،ڪﻪ آنﺳﺎن ﺷﺘﺎﺑﻨﺎڪ از ﴎ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﮕﺮﯾﺴ ِﻦﺘ ﻧﻘﺎداﻧﻪ در ڪﺎر و
روزﮔﺎ ِر ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬرد ـ و ﻣﺜﻼً در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴ ٔﻪ ﺣﺎل و ﮔﺬﺷﺘ ٔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻣﻦ
ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن در آن ﺣﺎﻟﺖ و آن ﭼﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارم .ﻗﺪﯾﻢﻫﺎ
اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﻮدم .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺟﺴﺖوﺧﯿﺰ ﻣﯽڪﺮدم و ﺧﻮدم را ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﻣﯽزدم و
ﻓڪﺮ ﻣﯽڪﺮدم ڪﻪ دارم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽڪﻨﻢ" )ﺻﻔﺤﻪ  .(۲۷۲ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً ،از اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻌﺎرف ﻫﻢ در ﮔﺬرد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ڪﻪ در ﺷﻌﺮ "ﻓﺘﺢ ﺑﺎغ"
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻋﺮوج ڪﺮدن و ﭘَﺮ ڪﺸﯿﺪن در ﺟﺴﺖوﺟﻮی "اﺻﻞ روﺷﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ" در ﺷﻌﺮ
ِ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎر در ڪﺴﺎﻧﯽ ڪﻪ در
"ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاﺳﺖ ڪﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ" .ﭘﻮﯾﺎﯾﯽِ
ﻫﺮ ﺻﻮرت از دل ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و در ﻫﻤﻪﺣﺎل ﺣﺮف دل ﺧﻮد را ﻣﯽﻧﮕﺎرﻧﺪ ،ﺧﻮاه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه
ﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻧڪﺘﻪ را ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ اﺿﺎﻓﻪ ڪﻨﻢ ڪﻪ ڪﺘﺎب ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ،
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ڪﻪ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾڪ ﮔﺎم اﺳﺖ ،ﯾڪ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣڪﺎﳌ ٔﻪ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﺑﻨﺪهای
ڪﻪ اﻣﺮوز در ﺟﺎیﺟﺎی ﺟﻬﺎن و در زﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎر ٔه اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺳﻪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻻﯾﺪن در ﻫﻠﻨﺪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﺎر ٔه ڪﺘﺎب دﯾﮕﺮی ڪﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺑﻪ آن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد داوری ڪﻨﻢ .ڪﺘﺎب را
ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﺤﺚ و اﺳﺘﺪﻻل آن را ﺳﺨﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم ،و ﭼﺎپ ڪﺘﺎب را ﺗﻮﺻﯿﻪ ڪﺮدم؛ آن ڪﺘﺎب ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ،Mirrors of Entrapment and Emancipation: Forugh Farrokhzad and Sylvia Plath
ﻧﻮﺷﺘ ٔﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﻼ رﺣﯿﻤﯽ ﺑﻬﻤﻨﯽ ،ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ و اﻣﺮوز در ڪﻨﺎر ڪﺎر ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،ڪﺎرﻫﺎی ﻣﻦ
و ڪﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی ،از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﻘﺎط ﺗﺄڪﯿﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺎﻤن ﻣڪﺎﳌ ٔﻪ
ﮔﺴﱰش ﯾﺎﺑﻨﺪهای اﺳﺖ ڪﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ڪﺮدم ،و اﯾﻦ ﻣڪﺎﳌ ٔﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ڪﻪ ﻣڪﺎﳌ ٔﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺑﺎر ٔه ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﯾﺎ ﺷڪﺴﭙﯿﺮ ﯾﺎ داﻧﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ،
زﯾﺮا ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان آﯾﻨﺪه از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ ﻣﯿﺮاث ﺷﻌﺮ ﺟﻬﺎن
روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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دڪﱰ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد را ﯾڪ ﺷﺎﻋﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽداﻧﺪ ،ڪﻪ
ﺷﻌﺮش ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽاش اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ در ﺷﻌﺮ ﯾڪ ارزش ادﺑﯽﺳﺖ؟
دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ڪﻪ درﺑﺎر ٔه ﻓﺮﺧﺰاد ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ را در ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ﺣﺲ ڪﺮده،
ﺳﺘﻮده ،و ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﭘﺮاڪﻨﺪهای ﭘﯿﺶ ڪﺸﯿﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮﺧﺰاد
را ﺑﻪ ﺷڪﻠﯽ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎ ڪﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮڪﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻤﻧﻮده
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾڪ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤ ٔﻪ ﺷﺎﻋﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺷﻌﺮﺷﺎن "ﺑﺎزﺳﺎزی" ﯾﺎ "ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ" ﻣﯽڪﻨﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ڪﻪ ﮔﺎه در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزﺳﺎزیﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﺼﻠﺘﯽ ِ
ﻧﺎﻗﺾ
ﻗﻠﺐ آﺷڪﺎر و ﻋﺎﻣﺪاﻧ ٔﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺻﻠﯽ را ڪﻨﺎر
آﻧﭽﻪ در اﺻﻞ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮار ِد ِ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ از دﮔﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ڪﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی از آﻧﭽﻪ را ڪﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﯿﺎن ڪﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﻦﺘ ﺧﻮﯾﺶ در آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﴎ ﺑﺮد ،و اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪ از دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺟﻠﻮه دادن آﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾڪ از ﻣﺎ از ڪﺎر و رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آن ڪﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑﺮﻋڪﺲ ﺗﻮان ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻤﻧﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻮان رودرروﯾﯽ ﺑﺎ
ڪﺎﺳﺘﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽِ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎن ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻫﺎﻤن ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ڪﻪ ﺑﺴﯿﺎراﻧﯽ در
ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻠﺶ را در ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
در اداﻣﻪٔ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ،اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ارزش را ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﺎﻋﺮان زن ﭘﺲ از
ﻓﺮوغ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽڪﻨﯿﺪ؟ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷام ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﻋﺮان ،ﺑﺎز ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن
ﺷﺎﻋﺮ ،ﺑﺎ اﴏار از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ و اﻣڪﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﻨﺪ ڪﻪ راوی ﺷﻌﺮﺷﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻌﺮﺷﺎن رواﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽﺷﺎن ،ﻧﯿﺴﺖ؟
ﭘﺮﺳﺶ دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی راه را ﺑﺮ ﺳﺎزوڪﺎر ﻣﯿﺎن ﻓﺮد و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻓﺮﺧﺰاد در ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ ﯾڪ ﻫﻢآﻏﻮﺷﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،و ﺻﻤﯿﺎﻤﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ" :ﮔﻨﻪ
ڪﺮدم ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺮ ز ﻟﺬت" ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻟﺬتﺑﺨﺶ را ﺑﯿﺎن ڪﺮد ڪﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد او
و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺷﻌﺮش اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﮔﻨﺎهآﻟﻮدﮔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽڪﺮد ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ڪﺴﺎﻧﯽ ڪﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ او و ﴏاﺣﺘﺶ را در ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﯿﺎن و آﺷڪﺎر ﺗﺤﺴﯿﻦ
ڪﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ،اﻣﺎ ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ڪﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽﺑﺎڪﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﻦﺘ
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را ﺷﺎﯾﺴﺘ ٔﻪ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻤﻧﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺪڪ ﺑﻮد؛ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ڪﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﻓﺎشﮔﻮﯾﯽ را ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎڪﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای زﻧﯽ
ﺑﺎآﺑﺮو ڪﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻧﺎم ﺷﻮﻫﺮی را ﯾﺪڪ ﻣﯽڪﺸﯿﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻤﻧﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ،وﻗﺘﯽ
از ﻓﺮاز ﻧﯿﻢ ﻗﺮن و اﻧﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ڪﺎر ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻮآوری و ﺳﻨﺖ را رو در روی ﻫﻢ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ڪﻪ از راه ﺷﻬﺎﻣﺘﯽ ﻓﺮدی راه را ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ
ڪﺴﺎﻧﯽ ڪﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ را در ﺧﻠﻮﺗڪﺪ ٔه ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای
ڪﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ درڪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از راﺑﻄ ٔﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻦﺘ ادﺑﯽ.
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ از ﯾڪ ﺳﻮ اﻓﺮادی را دارﯾﻢ ڪﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﺷﺎرهای در ﺷﻌﺮی ﴎود ٔه
زﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﯾڪﺑﺎره ﺑﻪ ﺷڪﻠﯽ ﻣڪﺎﻧﯿڪﯽ "ﻣﻦ" درون ﺷﻌﺮ را ﯾﺎ ﺧﻮد ﺷﺎﻋﺮ ﯾڪﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ،از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،زﻧﺎن ﺷﺎﻋﺮی را دارﯾﻢ ڪﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ در واڪﻨﺸﯽ ﻏﺮﯾﺰی ،ﺑﺮآناﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪاﻧﺪازی ﻣﯿﺎن
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ "ﻣﻦ"ﻫﺎی ﺷﻌﺮﺷﺎن در ﻣﻈﺎ ّن اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ از آنﮔﻮﻧﻪ ڪﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ ﻓﺮوغ ﺷﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ،
و آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد آنﮔﻮﻧﻪ ڪﯿﻤﯿﺎﮔﺮی ﻫﺮﻨی اﺳﺖ ڪﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﯿﺎن
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﺎﻤن ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﺒﺪﻟﯽ ڪﻪ ﺷﺎﻋﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﻟﻮی آن را ﺑﻪ "ﺷﯿﺮ" ﺷﺪن "ﺧﻮن"
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽڪﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ڪﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺧﻮن ﺷﯿﺮ ﺷﺪ" .و اﯾﻦ ﺧﻮد در ﭼﯿﺴﺘﯽ ادﺑﯿﺎت
ﺑﺤﺚ دراز داﻣﻨﯽ اﺳﺖ ڪﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻇﺮف ﯾڪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﮕﻨﺠﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪر ﻫﺴﺖ ڪﻪ ﻧﻪ ﯾڪ ﺷﻌﺮ
ﴍح دﻗﯿﻖ ﯾڪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻓﺮدی ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻌﺮ دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ڪﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾڪﯽ از اﯾﻦ دو را ﺑﻪ آن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ "ڪﯿﻤﯿﺎﮔﺮی" ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽڪﻨﻢ .وﻟﯽ در
ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی ،ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ در اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻣﺮوز ـ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دو ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ
ـ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه ﯾﺎ دارد ﻣﯽﺷﻮد ڪﻪ ﻧﻘﻄ ٔﻪ آﻏﺎز آنﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﺮیﻫﺎی ﻓﺮدی ـ و در ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر ،ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﻮی زﻧﺎن ـ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﻟﯿﺪن ،از ﺗڪﻣﻌﻨﺎﯾﯽ در دﻓﱰﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی درﺧﺸﺎن و زﺑﺎن ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻌﺎره ﺣﺮڪﺖ ڪﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ﺷﻌﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ "دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺮز" را اﺛﺮی در ﻣﯿﺎﻧﻪٔ راه اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﯾﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮڪﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻌﺮ ﯾﺎ زﺑﺎن ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎد و اﺛﺮﮔﺬاری
"ﺣﺎدﺛﻪٔ ﻋﺸﻖ" را در ﺗڪﻮﯾﻦ زﺑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ڪﺮد؟
"دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺮز" ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ڪﻪ در آن ﺣﻀﻮر دو ﺗﺼﻮﯾﺮ "دﯾﻮار" و "ﻣﺮز" ﻧﻮﻋﯽ
ﺧﻠﻮت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽڪﻨﺪ ڪﻪ ﺣﺪ و ﺧﻂ ﺣﺎﯾﻞ ﻣﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪ
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ﮔﺬاری ﻣﯽڪﻨﺪ .در آنﺳﻮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪ و ﻧﺎﻣﺤﺮم ،و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﻢﻟ ﻋﺸﻖ ﻗﺮار دارد و در اﯾﻦ ﺳﻮ
زﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ڪﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﺷﺎﻋﺮ" ،ﮔﻞﻫﺎی اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ ﺳﺒﺰ ﺟﻮان"ی را ڪﻪ ﺗﻦ اوﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽڪﻨﺪ .و در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻏﺮوری را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ڪﻪ در
ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘ ٔﻪ زﻧﺎن اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﻪ ﺧﻮاﺳﻦﺘ ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ڪﻪ ﻣﯿﻞ ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧ ٔﻪ آن
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﺮدی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮد ﻣﻌﺸﻮق ،رﻓﺘﺎری ڪﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ "ﻟﯿﻠﯿﺖ" ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻮا .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ
ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ڪﻪ ﺷﻌﺮ "دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺮز" را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻗﺎﻃﻊ از ﻋﻮاﻢﻟ ﻋﺸﻖ ﺑﺪل ﻣﯽڪﻨﺪ.
اﻣﺎ راﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ڪﻪ ﻣﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰ دارم از اﯾﻦڪﻪ ﺗڪ ﺷﻌﺮی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ را از ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮ در
ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ "ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" ڪﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮم ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ را دارﻧﺪ ـ ﻣﺜﻼ "ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ"" ،ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" ﯾﺎ "ﻓﺘﺢ ﺑﺎغ"
ـ ﺟﺪا ڪﻨﻢ .ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ڪﻪ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻤ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﺻﻮرت ڪﻪ در اﯾﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎ ،و ڪﻼً
در ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ "ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" ،ﻣﺎ ﺑﻪ راﻫﻨﺎﻤﯾﯽِ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﻦﺘ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺘﺪاول و ﻣﺘﻌﺎرف
ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺑﻠڪﻪ ﺗﺼﻌﯿﺪ آن ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪای ﻋﻤﯿﻘﺎً اﻣﺮوزی ،ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و دﮔﺮﮔﻮن
ڪﻨﻨﺪ ٔه ﻫﺮآنﭼﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﯽ ڪﻪ در آن ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺻ ٔﻪ ڪﺸﺸﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ڪﻪ در آن ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق ﻫﺮ آن از ﺧﻮد ﺑﻪ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در دﯾﮕﺮی ﻣﺤﻮ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﯾﮕﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤ ٔﻪ ﺗﻦ و ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ "آﻧﭽﻪ اﻧﺪر وﻫﻢ ﻧﺎﯾﺪ" .و
اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ دﯾﮕﺮﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و دﯾﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﻤن ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ ڪﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ "ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺸﻖ"
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ و اﺛﺮ آن را در ﺗڪﻮﯾﻦ زﺑﺎن در اﯾﻦ اﺷﻌﺎر دﯾﺪهاﯾﺪ و دﻗﯿﻖ دﯾﺪهاﯾﺪ.
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آﯾﺎ ﻓﺮوغ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﯽﺳﺖ ڪﻪ در ﺷﻌﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪٔ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎن
"ﺗﻦ" و "ﺟﺎن" آﺷﺘﯽ ،ﺑﻠڪﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟ )منﻮﻧﻪاش در ﻣﺜﻨﻮی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ڪﻪ
ﻣﻌﺸﻮق را ﺗﻮأﻣﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ "ﺟﺎن" و "آﺷﻨﺎی ﺳﺒﺰهزاران ﺗﻦ" ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽڪﻨﺪ(.
راﺑﻄ ٔﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘُﺮ ﻣﺴﺌﻠ ٔﻪ ﺗﻦ و ﺟﺎن در زﺑﺎن و ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺎن ڪﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ڪﻪ اﺑﻌﺎدی از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﺷﻮد.
اﯾﻦﻗﺪر ﻫﺴﺖ ڪﻪ در ﺗﻔڪﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم در ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﯾڪﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺷڪﻞﻫﺎی ﻣﻄﻠﻘﯽ در اﻧﺪرزﭘﺮدازیﻫﺎی آﺳﺎنﯾﺎب در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻼً آﻧﺠﺎ ڪﻪ ﻗﺎآﻧﯽ در ﻗﺼﯿﺪهای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﺮﻫﻦ از ﺑﻬﺮ ﺗﻦ  /ﺗﻦ رﻫﺎ
ڪﻦ ﺗﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﭘﯿﺮﻫﻦ" .وﻟﯽ در ﻋﺮﻓﺎن اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ،آنﺳﺎن ڪﻪ در ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﻌﺪی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ،
ڪﺸﺶﻫﺎی ﺗﻨﺎﻧﻪ ﻧﻘﻄ ٔﻪ ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﺠﺮﯾﺪی ﺟﺎن اﺳﺖ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺎن ﴍاﻓﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﺎن
ڪﻪ ﺳﻌﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ "ﺗﻦ آدﻣﯽ ﴍﯾﻒ اﺳﺖ ﯾﻪ ﺟﺎن آدﻣﯿﺖ" .وﻟﯽ از ﻣﯿﺎن ﺧﺼﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ
ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ را ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً اﻣﺮوزی ﻣﯽڪﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﯾﻘﯿﻦ آﺷڪﺎر اوﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺗﻦ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﻣﯿﺎل
و آرزوﻫﺎی ﺗﻨﺎﻧﻪ ،و واﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺣﻖ ڪﺎمﺟﻮﯾﯽ و ڪﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺗﻦ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪوﯾﮋه اﻧﺴﺎن ﻣﺎدﯾﻨ ٔﻪ
ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ ٔه ﺗﺎرﯾﺦ از ڪﺎمﺟﻮﯾﯽ و ڪﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ.
آﯾﺎ آﻣﯿﺨنت "ﺟﺎن" و "ﺗﻦ" در ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ﻧﻮﻋﯽ دروﻧﯽ ڪﺮدن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ؟ آنﮔﻮﻧﻪ
ِ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ آﯾﻨﻪٔ رو ﺑﻪ درونِ ﺧﻮد
ڪﻪ در "وﻫﻢ ﺳﺒﺰ" از ﭘﻨﺠﺮ ٔه رو ﺑﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺑﻪﺑﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸنت ﺧﻮد؟ و آﯾﺎ اﯾﻦ دروﻧﯽڪﺮدن ﺑﺎ ﺷڪﻞ و ﺷﯿﻮهای
ڪﻪ ﻓﺮوغ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را از آنِ ﺧﻮد ﻣﯽڪﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ؟ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان منﻮﻧﻪ ،در
"آن روزﻫﺎ" ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﭘﺎڪﯿﺰه ِ
ﺑﺮف ﻣﻦ ،ﭼﻮ ڪﺮڪﯽ ﻧﺮم /آرام ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ(
ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻤ درﺑﺎر ٔه ﺳﻄﺮﻫﺎی ﺷﻌﺮ "وﻫﻢ ﺳﺒﺰ" ڪﺎﻣﻼً درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ را در درس ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد در ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ ڪﺘﺎب ﮔﻮﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪام ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ڪﻪ آنﮔﺎه ڪﻪ ﺑﻬﺎر
ﭘﻨﺠﺮ ٔه "ﻣﻦ"ِ ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ وﻫﻢ ﺳﺒﺰ ﺳﱰوﻧﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﺪ ڪﻪ درﺧﺘﺎن ﻤﻧﻮدﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ِ
ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ
آنﮔﺎه "ﻣﻦ" ﺑﻪ آﯾﻨﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد ،در اﻧﺪروﻧ ٔﻪ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،و آن
را از راﻫﯽ ڪﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽڪﻨﺪ .و ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد از
اﯾﻦ ڪﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ در ﯾڪﯽ از ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎن روان ﻧﺎآرام ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﴎوده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
"
"
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دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻠﯽ ڪﻪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﺑﺮ "ﺗڪﺎﻧﻪﻫﺎی دو
ﻗﻄﺒﯽ" ﻓﺮوغ داﺷﺘﻪ ،اﺛﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را در ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻋﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ڪﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺴنت
"ﻋﻨﺎﴏ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ" ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽڪﻨﺪ" :دﯾﻮار و ﻗﻔﺲ و زﻧﺪان و د ِر ﺑﺴﺘﻪ
و ﭘﻨﺠﺮ ٔه ڪﻮر و ﺣﺼﺎر و ﻣﻬﺎرﺷﺪﮔﯽ و اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮڪ و
ِ
ﻧﻬﺎﯾﺖ دلﺑﺎﺧﺘﮕﯽ
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺎز و ﻫﻮای ﺗﺎزه و رﺷﺪ و ﺷڪﻮﻓﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽمنﺎﯾﻨﺪ .دو
و دلزدﮔﯽ ،آراﻣﺶ و اﺿﻄﺮاب ،اﻟﺘﻬﺎب و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮڪﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ...دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻦ از اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ڪﻪ اﯾﻦ و آن اﻣڪﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﯿﺮاث ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪٔ او از
ﻗﻄﺐ در ﺗﻀﺎد ـ روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﺑ ِﺮ ﺗﺎرﯾڪﯽ ،اﺳﺎرت در
ﺗﻘﻠﯿﻞ دادنِ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دو ِ
ﺑﺮاﺑ ِﺮ آزادی ،ﺧﻮب در ﺑﺮاﺑ ِﺮ ﺑﺪ ،درﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺎ ـ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽورزد و ﺟﻬﺎن را از
ِ
ﻣﻌﻨﻮﯾﺎت
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻣڪﻤﻞ ﯾڪﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽڪﻨﺪ .ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ
ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان و در ﻫﻢ ﺟﻮﺷﯿﺪنِ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت".
ﻧﮕﺎه ﺷام ﺑﻪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ را در ﻣﻤڪﻦ ﺳﺎﺧنت
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،از آن دﺳﺖ ڪﻪ در ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،و ﺳﺎﺧنت ﻓﻀﺎی
دﻣڪﺮاﺗﯿڪ ﺷﻌﺮش ،ڪﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ڪﺲ ﺑﻪ آن راه دارد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
و اﯾﻦ ڪﯿﻔﯿﺖ آﺧﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،را ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﺰاد
ڪﻪ در زﻧﺪﮔﯽ او ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و در ﻫﺎﻤن ﻣﻮﺿﻮع "ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺮ ز ﻟﺬت" ﺧﯿﻠﯽ ﴏﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﻣﯽڪﻨﺪ.
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ڪﺘﺎب اﯾﺸﺎن را ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﺎﻤً ﻧﻘﻞ ڪﻨﻢ .در ﺻﻔﺤﻪ  ۸۳ڪﺘﺎب "ﻓﺮوغ
ﻓﺮﺧﺰاد :زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ ادﺑﯽ" ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ ﺷﻌﺮ ﮔﻨﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ" :در ﻓﻀﺎی ﯾﺄس و ﺳڪﻮت ﴎد
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ڪﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد  ،۱۳۳۲زﻣﺎﻧﯽ ڪﻪ دﯾﻮار ﺣﺎﺷﺎ ﺑﻠﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻼﻣﺖﮔﺮ ﻓﺮاوان ﺑﻮد،
زﻧﯽ ﺟﻮان ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد را ﻣﺘﻬﻢ ﻧڪﺮد و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ڪﻪ اﯾﻦ اوﺳﺖ ڪﻪ ﮔﻨﺎﻫڪﺎر
اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﺟﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﻪ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،ﻧﻪ ادﻋﺎی ﻣﺒﺎرز ٔه
ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺒﺎﻧﻪ داﺷﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻘﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺧﻮد را ﺧﺎﻃﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﴐ ﻧﺸﺪ ﻣﻌﺸﻮق را ﮔﻨﺎﻫڪﺎر ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﴍﯾڪ ﮔﻨﺎه ﺑﺪاﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻋﺎﻤل و اﻣﯿﺎﻟﺶ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ آن وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﺄڪﯿﺪش ﺑﺮ آزادی ﻓﺮدی و ﺷﺎﯾﺪ ،از
آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ،ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺮدی ﺑﻮد ".اﯾﻦ ﻫﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ڪﻪ ﻓﺮﺧﺰاد در اﺷﻌﺎر ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ
ڪﻮﺗﺎﻫﺶ از ﺗﻀﺎدﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ ،و آنﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﴎﮔﺬاﺷﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ
ﺧﻮدش ﺑﻪ "ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺣﺴﯽ وﺳﻌﺖ" ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ڪﻪ ﺑﻪ "اﺻﻞ روﺷﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ" ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .ﻣﻦ
ﻫﻢﺟﻮاری ﻋﻨﺎﴏ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ را ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ڪﻪ
از ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺑﺎرز ﻫﺮﻨ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤ ٔﻪ ﻫﺮﻨﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺮ ،ﻣﯽﺷﺎﻤرم .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺎ
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ﺟﺎی ﻣﻤڪﻦ در ﯾڪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﻫﺮﻨ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻏﺎز ﻣﯽڪﻨﺪ ،وﻟﯽ
در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻤﻧﯽڪﻨﺪ ،ﺑﻠڪﻪ از ﻫﺮﺟﺎی ﻣﻤڪﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﻀﺎﻫﺎی آرﻣﺎﻧﯽ ،و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺟﻬﺎن "ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد"
ﻧﻘﺐ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻋﺮوج ﻣﯽڪﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻗﺪ ﻣﯽڪﺸﺪ .دﯾﻮار و ﻗﻔﺲ و زﻧﺪان و د ِر ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﻨﺠﺮ ٔه ڪﻮر و
ﺣﺼﺎر و ﻣﻬﺎرﺷﺪﮔﯽ و اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ در ﻣﻘﺎم وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ،
ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮڪ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺎز و ﻫﻮای ﺗﺎزه و رﺷﺪ و ﺷڪﻮﻓﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽآورﻧﺪ .دﻟﺰدﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دلﺑﺎﺧﻦﺘ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ڪﻨﯿﻢ و اﺿﻄﺮاب ،در اﻧﺪروﻧ ٔﻪ ﻧﺎآرام و ﻧﺎﺷڪﯿﺒﺎی
۱
ﺧﻮﯾﺶ ،آرزوی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ را ﻣﯽﭘﺮورد.
اﺳﻔﻨﺪ  / ۱۳۹۵ﻣﺎرس ۲۰۱۷

اﺣﻤﺪ ڪﺮﯾﻤﯽ ﺣڪّﺎڪ :ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ادﺑﯽ ،ﻣﱰﺟﻢ و اﺳﺘﺎد ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘ ٔﻪ ادﺑﯿﺎت
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ادﺑﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺑﻨﯿﺎدﮔﺬار و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮڪﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ روﺷﻦ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ڪﺘﺎبﻫﺎی او در ڪﻨﺎر ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ:
 :۱۳۹۴ﺑﻮد و منﻮد ﺳﺨﻦ )ﻣﻦﺘ ادﺑﯽ ،ﺑﺎﻓﺘﺎر اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت( ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﻣڪ
 :۱۳۸۴ﻃﻠﯿﻌ ٔﻪ ﺗﺠ ّﺪد در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤ ٔﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺟﻌﻔﺮی ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮوارﯾﺪ
 :۱۳۶۱ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺎﭼﻮ ﭘﯿﭽﻮ ،ﺗﺮﺟﻤ ٔﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﻌﺮﻫﺎی ﭘﺎﺑﻠﻮ ﻧﺮودا )در ﻫﻤڪﺎری ﺑﺎ دڪﱰ ﻓﺮاﻣﺮز ﺳﻠﯿﺎﻤﻧﯽ(،
ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات آزاد
 :۱۳۶۰ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ٔه اﺷﻌﺎر ڪﺎرل ﺳﻨﺪﺑﺮگ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻫﻤڪﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد آزاد ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات آزاد
2001: Walking with the Wind: Poems by Abbas Kiarostami, Translated into English [with Michael
Beard], Harvard Archives Series
1997: Remembering the Flight: Twenty Poems by Forugh Farrokhzad, Translated with an Introduction,
Los Angeles, Ketab Corporation
1995: Recasting Persian Poetry: Scenarios of Poetic Modernity in Iran, University of Utah Press
1995: Edges of Poetry: Selected Poems of Esmail Khoi, A Bilingual Text, Translated with an Introduction [with Michael Beard], Santa Monica, Blue Logos Press
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت
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نامه ادیب ،همراه با نامههای چاپ نشده .فرزانه
فروغ فرخزاد :زندیگ ٔ
میﻼﯽﻧ ،نﴩ �شﲔ سﲑﰻ ،تورنتو ،اکنادا ،چاپ ﳔست ،تابستان ۱۳۹۵

مهدی گنجوی

ﭘﯿﺶ از آنڪﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ ادﺑﯽ ﻓﺮوغ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ دڪﱰ ﻓﺮزاﻧﻪ
ﻣﯿﻼﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ڪﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮ رواﯾﯽ/اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﺑﭙﺮدازم.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ،ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ڪﺮد در ﻋﯿﻦ اذﻋﺎن ﺑﻪ ڪﻮﺷﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﯾﺸﺎن در
ﺗﻬﯿ ٔﻪ اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﺘﺪوﻟﻮژی و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﺌﻮری ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ در اﯾﻦ
اﺛﺮ و ﻧﯿﺰ اﯾﺮادﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی روش اراﺋ ٔﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﺑﭙﺮدازم .اﻣﯿﺪوارم اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ڪﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺸﻮد ،ﭼﺮا ڪﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﻫﻢ اﻓﻖﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ را در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺴﱰدهﺗﺮ ڪﺮده
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﯾڪﯽ از ﺳﻨﮓﺑﻨﺎﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮوغ ﭘﮋوﻫﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
�� ن�صلها و ی
روا� آنها
ت� ی
مسر ی
دڪﱰ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ،اﺳﺘﺎد ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ،در ﺑﺨﺶ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری در اﺑﺘﺪای ڪﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ڪﺘﺎﺑﯽ ڪﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻦ از ﯾڪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎر وﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﻦ از آﺛﺎری
ﺑﺪﯾﻊ وﻟﯽ در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ،و درڪ ﻣﻦ از ﮔﻔﺖوﺷﻨﻮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ڪﻪ اﻧﺠﺎم دادهام ".او ﺑﻪ
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ﴏاﺣﺖ اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﺪ" :اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻦ از زﻧﺪﮔﯽ و اﺷﻌﺎر ﻓﺮوغ اﺳﺖ) ".اﻟﻒ( ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ،
او ﺑﺎ ﻫﻤ ٔﻪ ارادت و اﺣﱰاﻣﯽ ڪﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوغ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ڪﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻓﺮوغ ﺑﺮاﯾﺶ "ﺑﺎغ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر" ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ڪﻮﺷﯿﺪه در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ از ﻗﻀﺎوت ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد.
رﯾﺸ ٔﻪ اوﻟﯿ ٔﻪ اﯾﻦ ڪﺘﺎب ڪﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻬﺎر دﻫﻪ درﮔﯿﺮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوغ اﺳﺖ ﺑﻪ
رﺳﺎﻟ ٔﻪ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﻼﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ڪﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ڪﺘﺎب ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺷﺶ
ﻓﺼﻞ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ اول " ،ﻣﻦ ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﻢ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ" ،ﺑﺎ ﺻﺤﻨ ٔﻪ رﺳﺎﻧﺪن ﻓﺮوغ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻤرﺳﺘﺎن آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮوغ را ـ ڪﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدڪﺸﯽ زده اﺳﺖ ـ ﺑﺎ رگ ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎ و
ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﺧﯿﺎم ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺻﺤﻨ ٔﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق از زﺑﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﺧﯿﺎم ،ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ دو زوج ﻃﺒﯿﺐ ،ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﺧﻮدڪﺸﯽ ،ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ "ﺣﻀﻮر ﺟﺴﺎﻤﻧﯽ" ﻣﺮگ در اﺷﻌﺎر ﻓﺮوغ ﻣﯽﭘﺮدازد،
و ﺑﻌﺪ ﺟﺎﭘﺎی اﯾﻦ "ﺣﻀﻮر داﺋﻢ" را در ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻓﺮوغ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود ﻣﺎ از دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮوغ ﺑﻪ ﺧﻮدڪﺸﯽ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽڪﻨﺪ ڪﻪ اﯾﻦ
ﺑﯽﺧﱪی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮوغ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺖوﺟﻮی دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺧﻼء ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﺪ ڪﻪ "ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ و
ﻧﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﻻﭘﻮﺷﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﭘﺮدهدری" را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽڪﻨﺪ .او در ﻋﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ڪﻪ ﺑﺤﺚ او ﺑﺮ ﴎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﻦﺘ ﻋﺮﺻ ٔﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ڪﻪ آن را ﻧﯿﺎزی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺑﺮ ﴎ ڪﺎﺳﻦﺘ ﻓﺎﺻﻠ ٔﻪ ﻣﯿﺎن ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺰان
ﮔﺴﺴﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪای اﺳﺖ ڪﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد و ﭘﺎداش ﯾﺎ ڪﯿﻔﺮی ڪﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮای ﭘﺮدهدری و ﺑﯽﭘﺮدهﮔﻮﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ (۸) ".ﻣﯿﻼﻧﯽ در اداﻣﻪ "ﻧﯿﺖ" ﺧﻮد را از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ
ڪﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽآورد " :ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری و ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت در اﯾﺮان از رواﯾﺎت ﺷﺨﺼﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه
از زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ زﻧﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻪﻧﺪرت اﺳﺘﻔﺎده ڪﺮده اﺳﺖ ...ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺷﮕﺮدی رواﯾﯽ ﺑﺮازﻧﺪ ٔه زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﯽ ﭘﯿﺪا ڪﻨﻢ ڪﻪ ﻫﻤ ٔﻪ ﻋﻤﺮ ڪﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓڪﺮ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻣﺒﺎرزه ڪﻨﺪ...ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ رواﯾﺘﯽ
ﯾڪﺪﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﻪ ﺗڪﺻﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻢ .ﴏﯾﺢ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻨﺸﯿﻨﻢ .ﴎﺷﺖ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد
او را ارج ﺑﮕﺬارم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن و رواﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ڪﻪ از او ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ڪﻨﻢ ...ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ "زﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ" ﺑﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻘﯿﻪ و ڪﺞدار و ﻣﺮﯾﺰ
ﭘﺸﺖ ﭘﺎ زد ،دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺪروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﯿﺪ ،و دﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺘﻌﺠﺒﺶ را در دﺳﺘﺎن
ﺟﻮﻫﺮﯾﻨﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﮕﺎه ﻗﻠﺐ و ژرﻓﺎی ﻧﻬﺎد و اﻧﺪرون ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮد(۱۴) ".
او در اداﻣﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد ﻓﺮوغ ،ﻧﺎﴏ ﺧﺪاﯾﺎر ،ﭘﻮران ﻓﺮخزاد و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن
"
"
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را از اﺳﺘﻌﺎر ٔه "رﯾﮓ و رود" ـ ڪﻪ در ﯾڪﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮوغ در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ﺑﻪ ﻣﻬﺮی رﺧﺸﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ
ـ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ڪﻪ ﭼﺮا ﻻﺑﻪﻻی اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﺘﻀﺎد "ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺤﺾ" دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﭘﺬﯾﺮی ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻏﯿﺮ از
ﻣﺸڪﻼﺗﯽ ڪﻪ رواﯾﺎت ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ و ﭘﺮاڪﻨﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺎل
ﺑﻮدن ﻓﺮوغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ڪﺎر ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﺪ .ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوغ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﻼﻧﯽ را
ﺑﻪ اﻓﴪدﮔﯽ و ﺷﯿﺪاﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮوغ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﻓﺮوغ ،ﺑﻪ رواﯾﺖ ﯾﺪاﻟﻠﻪ رؤﯾﺎﯾﯽ ،ﺧﻮد "ﺑﯿﺎﻤری ﺷﺎد" ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ
ﻣﯽڪﺸﺎﻧﺪ (۱۸).ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭘﺮاڪﻨﯽﻫﺎ و اﻫﺎﻧﺖﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ادﺑﯽ
و ﺗڪﻔﯿﺮ و ﺗﺤﻘﯿﺮی ڪﻪ ﻓﺮوغ از ﻃﺮف ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ادﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد .از
رﻧﺞ ﻓﺮﺧﺰاد از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽاش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﯽڪﻨﺪ ڪﻪ ﻣﻠﻬﻢ از ﻣﺴﺘﻨﺪ "ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﯿﺎه اﺳﺖ" ﺳﻌﯽ ڪﺮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوغ "ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺎﻤران ﺟﺬام
ﺧﺎﻧﻪ وارد" ﺷﻮد" ،وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻬﻤﺖ و ﺗڪﻔﯿﺮ و ﻏﻮﻏﺎﺳﺎﻻری" ،ﺑﻠڪﻪ ﺑﺮای اراﺋ ٔﻪ درڪ
ﺑﻬﱰ و دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﻓﻀﺎی آن ﺧﺎﻧ ٔﻪ ﺳﯿﺎه و ﺳﺎڪﻨﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺶ.
ﻓﺼﻞ دوم ڪﺘﺎب" ،و اﯾﻦ ﻣﻨﻢ زﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ" ،ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻘﺪڪﻨﺎن ﻓﺮوغ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر
آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﻓﺮوغ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی
ڪﻮدڪﯽ ﻓﺮوغ در ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺮ ﻣﯽڪﺸﺪ و ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻬﺮان در ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮوغ
ﻧﻮر ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ .از ﺧﺎﻧﻪ و ڪﻮدڪﯽ ﻓﺮوغ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و اوﻟﯿﻦ ﺷﻌﺮﴎاﯾﯽﻫﺎ را در ﺳﯿﺰده ﯾﺎ
ﭼﻬﺎردهﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽڪﺸﺪ .ﻣﯿﻼﻧﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ آﻧﭽﻪ او ﭘﺪرﺳﺎﻻری در ﺧﺎﻧﻮاد ٔه ﻓﺮوغ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽڪﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد و از ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﻓﺮوغ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺪرش و از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧ ٔﻪ ﻗﺪرت در
ﺧﺎﻧﻮاده او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺪر ﻓﺮوغ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽڪﻨﺪ و از ازدواج ﭘﺪر ﺑﺎ ﺗﻮران ،ﻣﺎدر ﻓﺮوغ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﺎدر
ﻓﺮوغ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽڪﻨﺪ .دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺧﺰاد ،ﭘﺪر ﻓﺮوغ ،روی ﻣﯽآورد .از ازدواج
ﭘﺪر ﻓﺮوغ ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻦ دﺧﺖ داراﺋﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻫﻮوی ﺗﺎزه ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاد ٔه ﻓﺮوغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻬﯿﻦ
دﺧﺖ را ـ ڪﻪ ﺧﻮد از اوﻟﯿﻦ رﻣﺎنﻧﻮﯾﺴﺎن زن ﺑﻮده اﺳﺖ ـ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽڪﻨﺪ .ﻣﺼﺎﺣﺒ ٔﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ
ﺑﻬﯿﻦ دﺧﺖ را در اداﻣﻪ ﻣﯽآورد ،و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﻨﺪﻫﻤﴪی را در رﻣﺎن "ﺣﺮﻣﺎن" ـ ڪﻪ از آﺛﺎر ﺑﻬﯿﻦ دﺧﺖ
اﺳﺖ ـ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽڪﻨﺪ.
دوﺑﺎره ﺑﻪ ازدواج ﻓﺮوغ ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و دﻻﯾﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪن آن را ﺑﻪ ﻃﻼق ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽڪﻨﺪ" :ﻫﺪف ﻏﺎﯾﯽ و ﻏﺮﯾﺰی ﻓﺮﺧﺰاد در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ازدواج ،ﺗﺤﺼﯿﻞ آزادیﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻓﺮدی ﺑﻮد ڪﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،دﺳﺖڪﻢ در آن زﻣﺎن ،ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﻧﺴﺎن ـ ﺑﻪ وﯾﮋه زن ـ در
ڪﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی داﺷﺖ .ﻣﺮزﻫﺎ و ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﺣﺎڪﻢ را
ﻤﻧﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﭘﺬﯾﺮای ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای ﭼﻪ ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﻧﮕﻮ ،ﭼﻪ ﺑڪﻦ ﭼﻪ ﻧڪﻦ ،ﭼﻪ ﺑﭙﻮش ﭼﻪ ﻧﭙﻮش ،و
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ڪﺠﺎ ﺑﺮو ڪﺠﺎ ﻧﺮو ﻧﺒﻮد .و ﺣﺎل ﭘﺲ از ازدواج ،ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن دو اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﺘﺎً آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن
ـ ڪﺪﺑﺎﻧﻮﮔﺮی و ﺷﺎﻋﺮی ـ ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽدﯾﺪ .او ،ڪﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺮﻨیاش را در اﻫﻮاز آﻏﺎز ڪﺮده ﺑﻮد ،ﻫﺮ
ﺗﻌﻬﺪی ﺳﻮای ﺷﻌﺮ و ﺷﺎﻋﺮی را روز ﺑﻪ روز ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮓ آﺳﯿﺎب ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽدﯾﺪ(۶۳) ".
ﻣﺨﺘﴫی از ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ،ڪﺎﻣﯿﺎر ،و دو ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﱰڪ ﻓﺮوغ و ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .اﺧﺘﻼف ﺟﺪی ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ را در ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮوغ ﺑﺮای ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪن ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻣﯽڪﻨﺪ و از ﻧﻘﻞ ﻟﻌﺒﺖ واﻻ از ﮔﻔﺘﻪای از ﻓﺮوغ ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورد .ﻓﺮوغ ـ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻟﻌﺒﺖ واﻻ
ـ ﻣﯽﮔﻔﺖ " :آدم ﻤﻧﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﻫﻤﴪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﯾڪﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ڪﺮد (۶۵)".در اداﻣﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ از ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮوغ از ﺣﺎﻤﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮوﯾﺰ
ﺷﺎﭘﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﺮﻨ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر و ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮان ﺻﻼﺣﯽ و اﺣﻤﺪ
ﺷﺎﻣﻠﻮ درﺑﺎره ﻫﺮﻨ ﺷﺎﭘﻮر ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ڪﻮﺗﺎه از ﻣﺮگ ﺷﺎﭘﻮر در ﻣﺮداد  ۱۳۷۸ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ڪﺘﺎب" ،ﺷﻌﺮ ﺧﺪای ﻣﻦ اﺳﺖ" ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﻃﻼق ﻓﺮوغ از ﺷﺎﭘﻮر ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و دڪﱰ
ﻣﯿﻼﻧﯽ از ﭼﺎپ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺮوف "ﮔﻨﺎه" در ﻣﺠﻠﻪ "روﺷﻨﻔڪﺮ" در آﺳﺘﺎﻧ ٔﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮوغ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺷﺎرهای ڪﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺷﻌﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد" :اﴏار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ڪﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲ و ﺣڪﺎﯾﺖ زن ﺷﻮﻫﺮداری اﺳﺖ ڪﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزواﻧﯽ آﻫﻨﯿﻦ ﻣﺮﺗڪﺐ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﭘﺮ از ﻟﺬت
ﺷﺪه اﺳﺖ (۸۲) ".در اداﻣﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﭘﺪر و ﻫﻤﴪ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺮآﺷﻔﺘﻨﺪ .ﴎﻫﻨﮓ ﻓﺮﺧﺰاد و
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ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر در ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ڪﻪ در آن ﻏﯿﺮت ﻣﺮداﻧﻪ در ﮔﺮوی ﻋﻔﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮد .وارث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ڪﻪ ﻣﺮد را ﻗﯿﻢ زن ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﭘﺎﺳﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ڪﻪ زن و ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ زن ،ﭼﻪ رﺳﺪ
ﭘﺮده ﺳڪﻮت ﭘﻨﻬﺎن ڪﺮده ﺑﻮد (۸۳) ".از
ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﺸﻖﺑﺎزی ﻧﺎﻣﺠﺎزش ،را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن در ﭘﺲ ٔ
ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .از رواﯾﺘﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ڪﻪ ﻋﺪهای از ﻋﻠﺎﻤی دﯾﻨﯽ ﻃﻮﻣﺎری ﻋﻠﯿﻪ
ﴎاﯾﻨﺪ ٔه اﯾﻦ ﺷﻌﺮ و ﻣﺠﻠﻪای ڪﻪ آن را ﭼﺎپ ڪﺮده ﺑﻮد اﻣﻀﺎ ڪﺮدﻧﺪ .از ﺣﺎﻤﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ از ﻓﺮوغ
ﺷﺪ ﺣﺮف ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآورد .ﺑﻌﺪ ﴎی ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت ڪﻬﻦ ﻣﯽڪﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ڪﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در
ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺮد از ﻣﻨﻈﺮ زﻧﺎﻧﻪ در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎم رخ ﻣﯽﻤﻧﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻼﻧﯽ
ﴎاغ ﻧﺎﴏ ﺧﺪاﯾﺎر ﻣﯽرود .ﻧﺎﴏ ﺧﺪاﯾﺎر ،ﴎدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﻪ "روﺷﻨﻔڪﺮ" ،ڪﻪ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﻓﺮوغ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ
ﺷﻌﺮ "ﮔﻨﺎه" ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯿﻼﻧﯽ در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﺪ ڪﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ راﺑﻄ ٔﻪ ﻓﺮﺧﺰاد و ﺧﺪاﯾﺎر ﻧﻘﻞ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺧﺪاﯾﺎر در داﺳﺘﺎن ﭘﺎورﻗﯽ ﺧﻮد" ،ﺷڪﻮﻓ ٔﻪ ڪﺒﻮد" ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ وﺿﻮح
دﺳﺘﺎﻤﯾﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽڪﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ از ﭼﺎپ ڪﺘﺎب "اﺳﯿﺮ" در ﺳﺎل  ،۱۳۳۴ﯾڪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺷﻌﺮ "ﮔﻨﺎه"،
ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪای از ﺷﺠﺎعاﻟﺪﯾﻦ ﺷﻔﺎ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﭼﺎپ اﺳﯿﺮ اﺗﻔﺎق ﺗﺎزهای در ادﺑﯿﺎت ﻣﻌﺎﴏ ﻓﺎرﺳﯽ و
واڪﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﺣﺎڪﻤﯿﺖ زﺑﺎن و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ (۹۶) ".اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻌﺮ اﺳﺖ" :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ "اﺳﯿﺮ" ﭘﭻ ﭘﭻ ﺗﺮﺳﺎﻧﯽ از اﻣﯿﺎل ﻧﻬﯽ ﺷﺪه در دﻫﻠﯿﺰی ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺒﻮد.
ﺣڪﺎﯾﺖ زﻧﯽ ﻋﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾڪ زن ڪﻪ ﻟﺬتﺟﻮﯾﯽ و ﻏﯿﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎر ﺟﺴﻤﯽ و ڪﻼﻣﯽ را
ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ(۱۰۶) ".
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ڪﺘﺎب" ،ﻣﺮا دﯾﻮاﻧﻪای ﺑﺪﻧﺎم ﮔﻔﺘﻨﺪ" ،از ﻃﻼق ﻓﺮوغ از ﺷﺎﭘﻮر در  ۱۷آﺑﺎن ۱۳۳۴
ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد" :ﻃﺒﻖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﴎﺷﺎﻤری ﻣﻠﯽ ڪﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۵در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،در آن زﻣﺎن
ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ازدواجﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻼق ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ".در ﭘﯽ و ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻼق ،ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﭘﺪر ﻓﺮوغ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮوغ ﺧﺎﻧ ٔﻪ ﭘﺪری را ﺑﻪ ﻗﻬﺮ ﺗﺮڪ ڪﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﻧﺎدر ﻧﺎدرﭘﻮر اواﺳﻂ
ﻣﻬﺮ  ،۱۳۳۴ﻓﺮوغ ﺑﻪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه رﺿﺎﻋﯽ ﻣﯽرود .ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪد ﮔﺮﻓﻦﺘ از "ﺣﺒﺎب ﺷﯿﺸﻪای" ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ
ﭘﻼت ﺗﻼش ﻣﯽڪﻨﺪ ﺷﯿﻮ ٔه روان درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻮڪدرﻣﺎﻧﯽ را ـ ڪﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺪون ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ـ ﺗﻮﺻﯿﻒ ڪﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻤری ﻓﺮوغ را ﻫﻢزﻣﺎن و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭼﺎپ داﺳﺘﺎن دﻧﺒﺎﻟﻪدار ﻧﺎﴏ
ﺧﺪاﯾﺎر رواﯾﺖ ﻣﯽڪﻨﺪ .ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد روﺣﯽ ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﯽﭘﺮدازد" :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ
ﻣﺸڪﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﯿﺮاﻫﻪ رﻓﻦﺘﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ،ﴎﺧﻮردﮔﯽ و ﻧﺎڪﺎﻣﯽ در ﻋﺸﻖ ،ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻟڪﻪدار ﺷﺪه،
ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻠﻪﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ادﺑﯽ و ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﯽ ڪﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﺟﻮ و ﻣﻔﺘﺶ را ﺑﺎزی
ﻣﯽڪﺮدﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دادﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮﺧﺰاد را در ﻫﻢ ﺷڪﺴﺘﻨﺪ(۱۲۷) ".
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ﻓﺮوغ ﭘﺲ از ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن از آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه رﺿﺎﻋﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽرود ﺗﺎ "از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ڪﻪ ﺑﺎ
ﻧﮕﺎهﻫﺎ و زﺧﻢ زﺑﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن آزارم ﻣﯽدﻫﻨﺪ "،دور ﺑﺸﻮد .ﻣﯿﻼﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ،ﻣﻠﻬﻢ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪای ڪﻪ
ﻓﺮوغ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آزادی ﺣﺮڪﺖ در اﻧﺪﯾﺸ ٔﻪ ﺗﺠﺪد ﮔﺮه ﻣﯽزﻧﺪ" :ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﯽ ڪﻪ ﭼﻬﺎر
دﯾﻮاری ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮڪ ڪﺮده و در ﴎزﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ،ﻣﱰادف ﺑﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮای ﻟﺬتﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻗﺮنﻫﺎ ﺣﻖ رﻓﺖ و آﻣﺪ آزاد از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﻎ ﺷﺪه ﺑﻮد ".ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ راﺑﻄ ٔﻪ
ﻣﺎدراﻧ ٔﻪ ﻓﺮوغ ﺑﺎ ڪﺎﻣﯿﺎر ﻣﯽﭘﺮدازد و اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﺪ ڪﻪ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻃﻼق از ﺷﺎﭘﻮر ،ﻓﺮوغ ڪﺎﻣﯿﺎر
را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاد ٔه ﻣﺎدر ﺷﺎﭘﻮر ﻣﯽﺳﭙﺎرد .ﺧﺎﻧﻮاد ٔه ﺷﺎﭘﻮر دﯾﮕﺮ اﺟﺎز ٔه دﯾﺪار ڪﺎﻣﯿﺎر را ﺑﻪ ﻓﺮوغ ﻤﻧﯽدﻫﻨﺪ و
ﻓﺮوغ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ از دﯾﺪار ڪﺎﻣﯿﺎر ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﯿﻼﻧﯽ ردﭘﺎی ﻣﺴﺌﻠﮥ دور اﻓﺘﺎدن از ﻓﺮزﻧﺪ را در
اﺷﻌﺎر ﻓﺮوغ ﭘﯽ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .و دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺣﺮڪﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭘﺪر ﺑﻮدن و ﻣﺎدر ﺑﻮدن
در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺪرﺳﺎﻻر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒ ٔﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ ڪﺎﻣﯿﺎر ﺷﺎﭘﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۸۰اﺳﺖ
ڪﻪ ﺑﻪ راﺑﻄ ٔﻪ ﻓﺮوغ ﺑﺎ او ،و ﺑﺎ ﭘﺪرش ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ڪﺘﺎب" ،ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺮاغ و آب و آﯾﻨﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﯿﻢ و ﻧﱰﺳﯿﺪﯾﻢ" ،ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺷﻌﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی "ﺗﻮﻟﺪی
دﯾﮕﺮ" و "اﯾﺎﻤن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﴎد" را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽڪﻨﺪ .ﻓﺮوغ از اروﭘﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ" :ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ۱۳۳۷ﺑﻮد ڪﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ و ﺳﻬﺮاب دوﺳﺘﺎر ﻓﺮﺧﺰاد را ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ڪﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ
 ۸۵۰ﺗﻮﻣﺎن ،ڪﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ڪﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺗﻠﻔﻨﭽﯽ اﺳﺘﺨﺪام
ﺷﺪ (۱۶۰) ".اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻘﺎﯾﺴ ٔﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮوغ و اﺷﻌﺎر او در دو
ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﺸﻖ و ﻣﺮگ در ﻓﺮوغ ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﯽﭘﺮدازد و
ﮔﺎه از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮوغ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﺗﴩﯾﺢ ﺷﻌﺮ "ﻓﺘﺢ ﺑﺎغ" ﭘﺮداﺧﺘﻪ و از ﺑﯿﺎن
آﺷڪﺎر اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ و ﺑﺮﺧﯽ اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮ "ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" و "اﯾﺎﻤن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺑﻪ آﻏﺎز
ﻓﺼﻞ ﴎد" در ﻓﯿﻠﻢ "ﺧﺸﺖ و آﯾﻨﻪ" اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﻓﯿﻠﻢ "ﺧﺸﺖ و آﯾﻨﻪ" را ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽڪﻨﺪ .ﭘﺲ از آن از ﺳڪﻮت ﻫﻤﴪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺮﯾﻢ ﻓﺨﺮاﻋﻈﻢ ﺗﻘﻮی ﺷﯿﺮازی ،درﺑﺎر ٔه راﺑﻄ ٔﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن
و ﻓﺮوغ و ڪﻤﯽ از ﻧﻈﺮات ﻟﯿﻠﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ڪﺎوه ﮔﻠﺴﺘﺎن درﺑﺎر ٔه راﺑﻄ ٔﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوغ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ.
ﭘﺲ از ﮔﺮﯾﺰی ﺑﻪ ﻣﺮگاﻧﺪﯾﺸﯽ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺧﺮ ﻓﺮوغ ،اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﺪهای از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
"در ﻃﻮل ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ" ﺑﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ڪﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾڪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﻓﺮوغ ،از روز ﻣﺮگ ﻓﺮوغ
و ڪﻮﺷﺶ او ﺑﺮای زﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪن ڪﺎﻟﺒﺪ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن ﻓﺮوغ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻤرﺳﺘﺎن ،و  ...ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ڪﻪ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳڪﻮت ،ﺻﺤﺒﺖ ڪﺮدن درﺑﺎره ﻓﺮوغ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﻧﻪ .ﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ از روی ﺳﺪی ڪﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدم ڪﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ رد
"
"
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ﺑﺸﻮم ڪﻪ رد ﺷﺪم دﯾﮕﺮ .و اﯾﻦ ﺳﺪ را ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺸڪﻨﻢ(۲۱۲) ".
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ڪﺘﺎب" ،ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪاﺳﺖ ڪﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ" ،از ﺻﺤﻨ ٔﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮری از
ﻣﺎدرش در اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآﻫﻦ ﺗﱪﯾﺰ ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮری ،ﭘﴪی ڪﻪ ﻓﺮوغ در ﺳﺎل ۱۳۴۱
در ﻣﺮاﺟﻌﻪاش ﺑﻪ ﺟﺬامﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداری ﻣﺴﺘﻨﺪ "ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ" دﯾﺪ و ﺑﺪون
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺧﺰاد ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ڪﻪ،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻧﯽ ﻣﺠﺮد و ﴎﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮادهای ﺗڪﻧﻔﺮه ،ڪﻮدڪﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی اﻧﺘﺨﺎب ڪﺮد و زﻣﺎﻧﯽ
ڪﻪ  ۲۷ﺳﺎل ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺧﺎﻧﻮادهای ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺸڪﯿﻞ داد (۲۲۶) ".اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﻦﺘ
از ﻓﯿﻠﻢ "ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ" اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮری ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮی و ﺳﯿﻨﺎﻤﯾﯽ ﻓﺮﺧﺰاد ﮔﻮﺷﻪﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻣﺨﺘﴫی از راﺑﻄ ٔﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﴎد ﻓﺮﺧﺰاد
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ٔه ﻫﻢدورهاش ،ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،ﻟﻌﺒﺖ واﻻ ،و ﻧﯿﺰ اﻣﯿﺮﺷﺎﻫﯽ ،ﻣﯽﭘﺮدازد .در
اداﻣﻪ از ﴎزﻧﺶ زﻧﺎن در ﺷﻌﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮوغ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﺑﻪ  ۱۳۳۵و ﻣﻘﺎﻟﻪ "ﻣﻦ زﻧﺎن را ﻣﺤڪﻮم
ﻣﯽڪﻨﻢ" ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ڪﻪ در آن ﻓﺮوغ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻋﻤﯿﻘﺎﻧﻪ درﺑﺎر ٔه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﯽ ڪﻪ
ﻓﻌﻼً ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻠﻠﯽ ڪﻪ در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ
و دارﻧﺪ ﻗﻀﺎوت ڪﻨﻢ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺴﺘﻢ ڪﻪ در ﻣﺮﺣﻠ ٔﻪ اول ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ را ﻣﺤڪﻮم ڪﻨﻢ و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ
دردآور اﺳﺖ...اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺎ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺎ و ﻗﺪرت ﻣﺎﺳﺖ ڪﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد(۲۴۰) ".
در ﭘﯽ ﺗﺎوﯾﻞ ﺷﻌﺮ "دﻢﻟ ﺑﺮای ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﯽﺳﻮزد" ،ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮوغ را از "ﭘﯿﺶ ﻗﺮاوﻻن ﻣﺴﻠﻢ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﻣﯽ"
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ﻣﯽداﻧﺪ ڪﻪ "در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﴏ در ڪﻨﺎر و در درون دو اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻄﻔﻪ
ﺑﺴﺘﻪ و رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ (۲۴۱) ".ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﻼﻧﯽ" ،اﺳﺎس اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺧﻮدﺟﻮش اﯾﻦ اﺻﻞ ﺳﺎده
اﺳﺖ ڪﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﭼﻬﺮه دارد و راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺷڪﻞ آن در درون ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ".
) (۲۴۲ﻣﯿﻼﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺤﺜﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ در درون ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ ﻣﺮد و زن،
از اﺟﻞ زودرس ﻓﺮوغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ڪﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ او ﻧﺪاد .ﺑﺨﺶ اول زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ ادﺑﯽ ﻓﺮوغ ﻧﻮﺷﺘﻪ
دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺼﺎدف ﻓﺮوغ در  ۲۴ﺑﻬﻤﻦ  ،۱۳۴۵و اﺷﺎره ڪﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﺎڪﺴﭙﺎری
او ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ" :اﮔﺮ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ادﺑﯿﺎت ﻣڪﺘﻮب ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه
ﺑﻮد ،اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻤﻧﯽﺗﻮان از ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻋﻄﺎر ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﺣﺎﻓﻆ و ﺳﻌﺪی ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورد و از ﻓﺮوغ
ﻓﺮﺧﺰاد ﻧﺎم ﻧﱪد(۲۴۹) ".
ی
��اب
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ﭘﯿﻮﺳﺖ اول ڪﺘﺎب ڪﻪ از ﺻﻔﺤﻪ  ۲۶۳ﴍوع ﺷﺪه و ﺗﺎ  ۵۰۵اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ۱۵ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻧُﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ،ﯾڪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺪون ڪﺎر ،ﯾڪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮی رﺧﺸﺎ ،دو ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر ،دو ڪﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ﺑﻪ آﻗﺎی پ .ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ و ﭘﻨﺞ ڪﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوغ اﺳﺖ .ﻋﻤﺪه
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺰ دو ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر و ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر .از
ﺻﻔﺤﻪ  ۵۰۷ﺗﺎ  ۵۳۳آﻟﺒﻮم ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ .اﺳڪﻦ ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ و اﺻﻞ ﺷﻌﺮ "ﮔﻨﺎه" از ﻣﺠﻠﻪ "روﺷﻨﻔڪﺮ"
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺎﻤره ﺳﻮم اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺳﺖ ڪﻪ ﻓﺮوغ ﺑﺮ ﭼﺎپ اول ڪﺘﺎب "اﺳﯿﺮ"
)اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮ ڪﺒﯿﺮ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮده و در ﭼﺎپﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ
ﻧﯿﺰ اﺳڪﻦ دو ﺷﻌﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﯿﺮ ،ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی "ﴎود ﭘﯿڪﺎر" و "ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮم" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ڪﻪ ﻫﺮ دو
ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﻋﻮت زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﻦﺘ و اﻧﺘﻘﺎد از رواﺑﻂ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧ ٔﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻣﺠﻤﻮع اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﯾڪ ڪﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻓﺖ رواﯾﺖ اﺳﺖ ڪﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﺎن ﺧﻮدش را در
ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی ڪﺘﺎب ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ :ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖﺳﺎزی زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﯿﺮ ﺗﻮاﻟﯽ ﺣﻮادث،
اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ،ﺷﻌﺮﻫﺎ.
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ﺟﺰ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ڪﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو ﻧﺎﻣ ٔﻪ دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎل ﻧﮕﺎرش ﻫﯿﭻ
ڪﺪام از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ڪﺘﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﴏﻓﺎً ﺑﻪ روز و ﻣﺎه
ڪﻔﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﻣﻪ  ۲ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۵۷ﺑﻪ ﭘﺪر ،ﺳﺎل ﻫﯿﭻڪﺪام از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻓﺮوغ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی  ۸و  ۱۴ژوﺋﯿﻪ ﺑﻪ پ .ﺳﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره
ڪﺮد (.ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺪودی )آن ﻫﻢ درﺑﺎر ٔه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﻓﺮوغ
در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﺪ( اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎر ٔه ﻫﯿﭻ ڪﺪام از ﻧﺎمﻫﺎ و ﻧڪﺎت
ﻣﺒﻬﻤﯽ ڪﻪ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻋﯿﻦ اﺷﺎر ٔه ﻓﺮوغ
در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻫﯿﭻ ﯾڪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﮔﺎه
ﺣﺘﯽ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ڪﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧ ٔﻪ ﻓﺮوغ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻓﺮﯾﺪون ڪﺎر ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎر ٔه ﻓﺮﯾﺪون ڪﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ڪﻪ از ﻣﯿﺰان راﺑﻄ ٔﻪ ﻓﺮوغ
ﺑﺎ وی در دﺳﺖ دارﯾﻢ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ در ﻧﺎﻣ ٔﻪ  ۸ژوﺋﻦ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ڪﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ
ﻣﺸﺨﺺ از "اوﭼﻠﻮ" ﺷﺪه اﺳﺖ ڪﻮﺷﺸﯽ در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ڪﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ڪﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای از ﻓﺮوغ ﺧﻮاﺳﺘﻪ او درﺑﺎر ٔه ﯾڪ
ﻧﻘﺎش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ڪﻮﺷﺸﯽ در راﺳﺘﺎی ﻣﺸﺨﺺ ڪﺮدن اﯾﻦ ڪﻪ اﺳﻢ آن ﻧﻘﺎش ﭼﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ .ﯾﺎ اﺷﺎرهﻫﺎی در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺮزاد ﯾﺎ ﺳﯿﺮوس آﺗﺎﺑﺎی ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮی ڪﻪ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎمﻫﺎ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ
وﺟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻟﻄﻤﻪ زده اﺳﺖ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﴎڪﻨﺴﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻓﺮوغ )ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻧﺎﻣ ٔﻪ ۱۰
ژوﺋﻦ( اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔ ٔﻪ داﻧﺸڪﺪه ادﺑﯿﺎت ڪﻪ ﻓﺮوغ در ﻧﺎﻣ ٔﻪ  ۲ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺪرش از
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﺎﻤدی ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او درﺑﺎر ٔه ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﴍق ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﻮاردی از ﺿﺒﻂ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻧﺎﻣ ٔﻪ  ۱۳ژوﺋﻦ اﺳﻢ ﻓﯿﻠﻢ "ﺧﺸﺖ
و آﯾﻨﻪ" ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه "پ" ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺎﻣﻪ  ۱۷ژوﺋﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﻢ "زﻫﺮا ﺧﺎﻧﻢ" ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه "ﭘﺨﺎﻧﻮم"
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
روش ﺿﺒﻂ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺮوغ ﻧﯿﺰ ﯾڪﺪﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﯾڪ ﻣﻮرد ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن ﺟﻤﻠﻪای
در ﻧﺎﻣﻪ در ڪﺮوﺷﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﺎﻣ ٔﻪ  ۲۷دﺳﺎﻣﱪ ﺑﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر( و در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن
ﺟﻤﻠﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ڪﺮوﺷﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﺎﻣ ٔﻪ  ۲۸ﻣﺎرس ﺑﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر( .در
ﺿﻤﻦ اﮔﺮﭼﻪ در ﯾڪ ﻣﻮرد ڪﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺣﺎﺷﯿ ٔﻪ اﻓﻘﯽ دارد )ﻧﺎﻣ ٔﻪ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﻣﺎرس ﺑﻪ ﺑﻬﺠﺖ ﺻﺪر( اﯾﻦ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻓﻘﯽ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻧﺎﻣ ٔﻪ  ۶ﻣﻪ و ﻧﯿﺰ  ۱۸ژوﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ڪﻪ ﺑﺎز ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻓﻘﯽ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻦﺘ ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮارد ﻋﺪﯾﺪهای ڪﻪ ڪﻠﻤﻪای در
ﺑﺎﻻی ﯾڪ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻦﺘ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ.
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• ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪون ﻓﺮﺧﺰاد و آﻧﯿﺎ )ﻫﻤﴪ ﻓﺮﯾﺪون(

اﻣﺎ آنﭼﻪ ڪﻪ اﯾﻦ ڪﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ڪﺮدن ﺳﺎل و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎمﻫﺎ و اﻋﻼم در ﺑﺨﺶ
ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ را ﭘﺮ رﻧﮓﺗﺮ و ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽڪﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ڪﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ڪﻞ ﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ
ڪﺘﺎب ،دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﻣﻮاردی ڪﻪ ﻗﺼﺪ آوردن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮوغ درﺑﺎر ٔه اﻓڪﺎر او
در زﻣﯿﻨ ٔﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارد اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎ را آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﺎل و
روز اﺑﺮاز آنﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽڪﻨﺪ .از اﯾﻦ روی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ و اﺑﺮازﻫﺎی ﻓﺮوغ در اﯾﻦ
اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﻣﻮڪﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ڪﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ڪﻪ وﻗﺘﯽ آن را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ٔه واﻓﺮ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ از اﻓﻌﺎل اﺳﺘﻤﺮاری ﭘﯿﺶ از ﯾڪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮوغ
در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ڪﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد در ﺟﺎﯾﯽ ڪﻪ ﻓﺮوغ ﺣﺮﻓﯽ را
در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد زده اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ در آوردن آن ﻧﻘﻞ زﻣﺎن و ﻣڪﺎن آن
را ﺣﺬف ڪﺮده و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻓﺮوغ "ﻣﯽﮔﻔﺖ") .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ڪﻨﯿﺪ ﺑﻪ(۱۳۱
اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺎرﯾﺦزدا در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒ ٔﻪ ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ڪﻪ در اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾڪ ﻣﻦﺘ واﺣﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ در واﻗﻊ ﺣﺎﺻﻞ
ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ڪﺪام از ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ و رواﯾﺖﻫﺎی
ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺎ در وﺿﻊ ڪﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ڪﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﯽ در ﯾڪ ﻧﺸﺴﺖ
و ﻧﻪ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ـ ڪﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻓڪﺎر و روﺣﯿﺎت راوی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ـ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ .اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﺎرﯾﺨﯽﮔﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ڪﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ از ﺷڪﻞ ﺗﻄﻮر و
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دورهﻫﺎی راﺑﻄ ٔﻪ ﻓﺮوغ و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧڪﻨﯿﻢ و ﺑﺎ
آن ﺑﻪ ﺷڪﻞ ﯾڪ ڪﻠﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺎه ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ را
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻮردی ڪﻪ اﯾﺸﺎن در ﻓﺼﻞ اول ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آوردن ﭼﻬﺎر رواﯾﺖ از
ﺷڪﻞﮔﯿﺮی اﺳﺘﻌﺎر ٔه رﯾﮓ و رود ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ڪﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ دﺳﱰس ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻤﻧﯽڪﻨﺪ
ڪﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﺧﻮد او آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮوغ ﺑﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﯾڪ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﻣﻬﺮی رﺧﺸﺎ در
ﺳﺎل  ۱۳۳۶ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ رواﯾﺖ ﭘﻮران ﻓﺮﺧﺰاد ﻧﺎﻣﻌﺘﱪ و رواﯾﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن در
ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ڪﺮدن رواﯾﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺧﺰاد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﻦﺘ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﻬﺎ دو رواﯾﺖ
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ڪﻢاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ڪﺮدن در ﯾڪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ڪﻪ ﺧﺎﻧﻢ دڪﱰ
ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪراﺣﺘﯽ در ﻧﻘﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪرﺳﺎﻻری ،ﺳﺘﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ و ﻧﯿﺰ ڪﻨﺸﮕﺮی ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوغ را از دﯾﺪ ٔه ﺧﻮد ڪﻨﺎر ﺑﮕﺬارد
و در ﻧﻘﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻣﺎن ﻓﺮوغ ﺟﻮری ﺻﺤﺒﺖ ڪﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾڪ ﭘﯿڪﺮ ٔه از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ڪﻪ ﻻﺟﺮم در ﭘﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ڪﺮدن ﻓﺮوغ و اﻋﻄﺎی ﯾڪ "ﴎﺷﺖ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد" ﺑﻪ
او ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﻓﺮوغ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﯾڪﺮد ﻏﯿﺮﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ڪﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ڪﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در راﺑﻄﻪ دروﻧﯽاش ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و ﺑﺎ ﺣﺮڪﺖ رواﺑﻂ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ
از ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ڪﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧڪﻨﺪ .و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﺛﺒﺎت ﯾڪ ادﻋﺎ درﺑﺎر ٔه ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ،رﺳﺘﻢ ،داش آڪﻞ  ،و ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ڪﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻫﺪ آورده ﺷﻮد(۹) .
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗڪﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ "ﴎﺷﺖ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد" ﻓﺮوغ ،ڪﻨﺶﮔﺮی او را ﭼﻨﺎن در ﺑﺎﻓﺘﯽ
ﺑﺮﯾﺪه از ڪﻨﺶﮔﺮی ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎنﭘﯿﴩوی ﭘﯿﺶ از او و ﻫﻢﻋﴫ او در اﻧﻮاع رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﺮﻨی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ڪﺎرﮔﺮی و ﻏﯿﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽڪﻨﺪ ڪﻪ ﻓﺮوغ ﺑﻪ زﻧﯽ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ڪﻪ ﻟﻌﺒﺖ واﻻ در ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮوز ﯾﺎﺳﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ ادﺑﯽ
در اﯾﻦ ﺣﻠﻘ ٔﻪ زﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد (۲۳۵) .ﻣﻦ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﴩه در "رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﻤﯿﺎری" در وﻧڪﻮور ﻧﻮﺷﺘﻪام ڪﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮوغ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم را ﺗﺤﺖ ﻧﻮﻋﯽ از "ﻣﺎدرﺳﺎﻻری" ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد.
در ﺣﺬف ڪﺮوﻧﻮﻟﻮژی و اﻫﻤﯿﺖ دﯾﺎﻟڪﺘﯿڪﯽ ﺑﯿﻦ زﯾﺴﺖ روزﻣﺮه و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ آنﭼﻪ
ڪﻪ ﻗﻮام اﺻﻠﯽ رواﯾﺖ ادﺑﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﻼﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮوغ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد از درﯾﭽ ٔﻪ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ڪﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﺮوغ از درﯾﭽ ٔﻪ اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎی ﺗڪﺮار ﺷﻮﻧﺪه در اﺷﻌﺎر او
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رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ڪﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺣﺎوی ﻫﺮج و ﻣﺮجﻫﺎ ،ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﯾﯽﻫﺎ ،و ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت
ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﻨﺎﺳﺎز اﺳﺘﻌﺎره ﻧﻈﻢ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺘﻌﺎری ﮔﺎه ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرود ڪﻪ اﻓﺮادی ﭼﻮن ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺣﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺪون ڪﺎر ڪﻪ اوﻟﯽ ﻓﺮوغ ﺗﺎ دم ازدواج ﺑﺎ
او ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و دﯾﮕﺮی در دورهای ﻣﻌﺸﻮق ﻓﺮوغ ﺑﻮد ﺗﺎ ﴎ ﺣﺪ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺤﺾ ڪﻢرﻧﮓ ﺷﻮﻧﺪ و
دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ رواﯾﺖ ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ از ﻣﻌﺮﻓﯽ وﻟﻮ ﺑﺴﯿﺎر ڪﻮﺗﺎه آنﻫﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ڪﻪ
واﻗﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺘﻌﺎره رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد ﺗﺄوﯾﻞ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ از راﺑﻄ ٔﻪ ﻓﺮوغ و ﺷﺎﭘﻮر اﺳﺖ .در
ﺣﺎﻟﯽ ڪﻪ واﻗﻌﯿﺖ ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﻓﺮوغ ﺑﻪ راﺑﻄ ٔﻪ ﺧﺎرج از زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﺎر در ﻋﯿﻦ وﻓﺎداری
ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻪ او ـ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را درﮔﯿﺮ و دار ﻣﺴﺌﻠ ٔﻪ وﻓﺎداری ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺎوﯾﻞ اﺳﺘﻌﺎری
دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻢﻣﺂﺑﯽ ﺷﺎﭘﻮر و ﭘﺎﺳﺪاری او از ﻧﻈﻢ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﻗﻠﺐ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
) (۸۳ﻫﻤﯿﻦ روﯾڪﺮد اﺳﺘﻌﺎری ﺑﻪ ﯾڪ راﺑﻄ ٔﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻣﻨﺪ ،ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ در ﺗﺄوﯾﻞ دڪﱰ
ﻣﯿﻼﻧﯽ از راﺑﻄ ٔﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮوغ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ڪﻪ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ اﻋﱰاف ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﭼﻨﺪراﺑﻄﻪ ﺑﻮدﻧﺶ و ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﯾﺖ راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﻓﺮوغ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﻪ
اﺳﺘﻌﺎرهای از ﯾڪ راﺑﻄ ٔﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ٔه ﻋﺎﺷﻘﺎﻧ ٔﻪ دوﺳﻮﯾﻪ ﻧﻈﻢ ﺑﺨﺸﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎﯾﺎن ذڪﺮ اﺳﺖ ڪﻪ ﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽ دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﻋﺮﺿ ٔﻪ ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺻﺪای
ﺧﻮدش و ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رواﯾﺖﻫﺎی اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ در دل اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ڪﻪ ـ در ﻋﯿﻦ
اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ڪﻪ در ﻓﻮق اﺷﺎره ﺷﺪ ـ ڪﻞ ڪﺘﺎب اﻣڪﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﻓﺮارﻓﻦﺘ از رواﯾﺖ دڪﱰ
ﻣﯿﻼﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺪﻫﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾڪﯽ از ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻓﺮوغ ﭘﮋوﻫﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه
۱
وﯾﮋهای را ﺑﻪ اﯾﻦ ڪﺘﺎب ﺑﺪﻫﺪ.
ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۹۶آورﯾﻞ ۲۰۱۷

ﻣﻬﺪی ﮔﻨﺠﻮی ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ در ﮔﺴﱰۀ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﱰﺟﻢ و وڪﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾڪ دادﮔﺴﱰی،
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘ ٔﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ،ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ،و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و داﻧﺸﺠﻮی دڪﱰا در دﭘﺎرﻤﺗﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ،
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﺳﺖ.
ڪﺘﺎبﻫﺎی او در ڪﻨﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد :ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﮔﺬاری وﺳﻂ زﻧﺪﮔﯽام ،ڪﻠامﺗﯽ
ڪﻪ وﻏﯿﺮه را ﭘﺮ ﻣﯽڪﻨﻨﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ؛ ﯾڪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﭘﺎراﻧﻮﯾﺎ ،و
ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ  ۵۷داﺳﺘﺎن ڪﻮﺗﺎه از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﺮس ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ڪﺘﺎب ﺑﺨﺘڪ ،وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﺳﻪ
ڪﺘﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽزاده :ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﻓﺘﺎﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻤﻊ دﯾﻮاﻧﮕﺎن و رﺳﺘﻢ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و دوم در
ﻫﻤڪﺎری ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻧﺎز ﻣﻨﺼﻮری
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گفتوگو با حورا یاوری
ماندانا زندیان

ﺷام ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ دوران ﺷﻌﺮﴎاﯾﯽ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﻪ دو دورۀ ﺑﻪﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ،
زﺑﺎﻧﯽ دوﻣﯿﻦ دور ٔه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻌﺮ او را در ﮔﺬر از ﺑﺮﻫﻨﻪزﺑﺎﻧﯽ
دﮔﺮﺷﺪﮔﯽﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ِ
و ﺗڪﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪهزﺑﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﴍمآﺷﻨﺎﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽڪﻨﯿﺪ(۱) .
ﻓﺮوغ در ﺳﺎل  ۱۳۴۵در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺮای
ﻓﻬﻢ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن در آن ﺣﺎﻟﺖ و آن ﭼﯿﺰ اﺣﺘﯿﺎج دارم.
ﻗﺪﯾﻢﻫﺎ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﻮدم .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺟﺴﺖوﺧﯿﺰ ﻣﯽڪﺮدم و ﺧﻮدم
را ﺑﻪ در و دﯾﻮار ﻣﯽزدم و ﻓڪﺮ ﻣﯽڪﺮدم ڪﻪ دارم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽڪﻨﻢ) ".ﻓﺮوغ
ﻓﺮﺧﺰاد ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ ادﺑﯽ ،ص (۲۷۲
ﻧﺨﺴﺖ ـ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻓڪﺮ ڪﺮد ﻓﺮوغ در دوران ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﻋﺮیاش ،ﻫﺮ اﺗﻔﺎق
را ﭼﻨﺎن ڪﻪ رخ ﻣﯽداده ،ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓنت از آن ،ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ رواﯾﺖ
ِ
درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻬﺎن و
ﻣﯽڪﺮده ،و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﺮﺻﺘﯽ ڪﻪ ﺑﻪ
ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن در آن ﻣﯽداده ،ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ڪﺸﯿﺪه و از "ﺗڪﻣﻌﻨﺎﯾﯽ"
و "ﻣﻄﻠﻖﮔﺮاﯾﯽ" ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ڪﻪ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ﻣﺮﺣﻠ ٔﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪنِ
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آن ﺣﺎﻟﺖ را ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﴎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﯽرﺳﺪ ڪﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﺧﻮدش ﻫﺮ وﻗﺖ ﺷﻌﺮی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﺗڪﻪای از وﺟﻮدش ڪﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺬر از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ،ﯾڪﯽ ﺷﺪنِ ﻓﯿﺰﯾڪﯽ ﺑﺎ
ﺷﻌﺮ ،راه ﺑﻪ اوﺟﯽ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﻧﮕﺎه ڪﺮدن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪ آدمﻫﺎ ،و ﺑﻪ
روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﻤڪﻦ ﻣﯽڪﻨﺪ ،ڪﻪ ﭘﺪﯾﺪاری ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽِ در ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ ٔه ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎ در
ﺷﺎﻤر آنﻫﺎﺳﺖ .ﻓﺮﺧﺰاد در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﻔﯿﺪی و ﺳﯿﺎﻫﯽ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،
ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ را در ﺳﭙﻬﺮ واژهﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽڪﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﻫﺎیِ ﺟﺪا از ﻫﻢ را ڪﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ،
و ﻫﻤ ٔﻪ آنﭼﻪ را ڪﻪ ﺣﺲ ﻣﯽڪﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ از روزﻧﻪﻫﺎی ﯾڪ ﺻﺎﻓﯽِ ﺳﺎده ڪﻨﻨﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﻌﺮﻫﺎی دوﻣﯿﻦ دور ٔه ﺷﻌﺮﴎاﯾﯽ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﴎوده،
ﺳﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﯾڪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽڪﻨﺪ؛ ﯾڪﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﯾڪﯽ
دﯾﮕﺮ ﺳﺎدهﻤﻧﺎ؛ آن ڪﻪ ﺳﺎده اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ زود دﺳﺘﺶ را رو ﻣﯽڪﻨﺪ و ﻫﻤ ٔﻪ آنﭼﻪ را در ﭼﻨﺘﻪ دارد
ڪﻒ دﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﯽﮔﺬارد ،و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﺗڪﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ آن دﯾﮕﺮی در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ،از ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪاری ڪﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آن اوج و در آن ارﺗﻔﺎع ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪاری ﻣﯽرﺳﺪ،
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻤﺗﺎم ﻤﻧﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن از ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﺧﻮد ﻓﺮوغ ﺗﻮﻗﻒ ڪﺮدن ،ﻧﮕﺎه ڪﺮدن ،ﺣﺲ ڪﺮدن ،و دوﺑﺎره دﯾﺪن
را ﴐوری ﻣﯽڪﻨﺪ .ﻫﺎﻤن ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ڪﻪ ﻤﺗﺎم ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺧﻮب دﻧﯿﺎ از آن ﺑﻬﺮه دارﻧﺪ ،و ﺷﻌﺮﻫﺎی دو
ﻣﺠﻤﻮﻋ ٔﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮوغ را از ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوره ﺷﻌﺮﴎاﯾﯽاش ﺟﺪا ﻣﯽڪﻨﺪ ،ﻫﺎﻤن ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ
ڪﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻬﻞ و ﻣﻤﺘﻨﻊ را ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺳﻌﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد؛ ﻫﺎﻤن ﻟﻌﻞ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﯽ
ڪﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻧﺎﴏﺧﴪو از آن ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎرڪ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺣﺎﻓﻆ را ﭼﺮاﻏﺎن ﻣﯽڪﻨﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﺷﻌﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷام
در دوﻣﯿﻦ دور ٔه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻌﺮ او ،ﭼﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻓﺎﺻﻠﻪٔ ﻣﯿﺎن زﺑﺎن ﺗڪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ و "ﻫﺎﻟﻪٔ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ" ﺣﺎﴐ در اﺷﻌﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ" ﯾﺎ
"ﻓﺘﺢ ﺑﺎغ" ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؟
ﯾﺎد روز ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪﺧﯿﺮ ڪﻪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرڪ درﺑﺎر ٔه ﺗﻔﺎوت زﺑﺎن ﻓﺮوغ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ
ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺑﺮای او ﻣﯽﴎاﯾﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ڪﺮدﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ
روﺷﻨﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ڪﻪ آﯾﺎ ﻣﯿﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮوغ ﺑﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﺷﻌﺮﻫﺎ و
زﺑﺎن ﺷﻌﺮش ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻫﺴﺖ؟ اﮔﺮ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻓﺮﺧﺰاد ﭘﺮدهﻫﺎﯾﯽ را ڪﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن
ﺷﻌﺮش ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،از زﺑﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ درﯾﻎ ﻣﯽڪﻨﺪ؟ آﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮﺧﺰاد در دوﻣﯿﻦ
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت

) ( 271

دوران ﺷﻌﺮ ﴎاﯾﯽاش از ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ڪﻪ اﯾﻦ دو زﺑﺎن را از
ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽڪﻨﺪ؟
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﺑﯽﺷﺎﻤر اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﭘﺬﯾﺮ .ﺷﺎﯾﺪ در ﯾڪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮی ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﻨﺪﮔﺎن
زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر ﻓﺮوغ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن اﯾﻦڪﻪ در ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دور ٔه ﺷﻌﺮﴎاﯾﯽ ﻓﺮوغ،
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮﺧﺰاد آنﭼﻪ را ڪﻪ در ﺗﺎرﯾڪﯽ ﺷﺐﻫﺎ
ﻣﯽﮔﺬرد ،ﯾﺎ آرزو ﻣﯽڪﻨﺪ ،ﺑﻪﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﻪروﺷﻨﺎﯾﯽِ روز ﻣﯽڪﺸﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﺗڪﻣﻌﻨﺎ
ﺑﻪ ﺑﺮگﻫﺎی ڪﺎﻏﺬ ﻣﯽﺳﭙﺎرد .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ در زﻧﺪﮔﯽ و در ﺷﻌﺮ ﺗﻪﻧﺸﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن
ﻓﻀﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺎ ﭼﺮاﯾﯽِ ﻟﺒﺎس و ﭘﺮده ،ﺑﺎ راز ﴍم و ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪهﮔﻮﯾﯽ ،ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻬﺎن در ﻓﴩدﮔﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻨﺶ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎره و ﻤﻧﺎد و ﻤﺗﺜﯿﻞ ،ڪﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎری
ﻫﺪﯾ ٔﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،آﺷﻨﺎﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻢ و ﺧﻢﻫﺎ و ﭘﺎﮔﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎم داوری و
ارزشﮔﺰاری اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺗﻮان رﺳﺎﻧﺸﯽ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭼﻨﺪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺎرهﻫﺎ و ﻤﺗﺜﯿﻞﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻤﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻮﻟﻮی و ﺳﻌﺪی ڪﻪ ﻫﺮ دو زﺑﺎنِ
ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺑﯽﭘﺮده را در ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺸﺎن آزﻣﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ڪﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ڪﻪ از
ﭘﺲ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز ﺑﺎ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﻠﻮت ﻣﯽڪﻨﯿﻢ در ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺘﻮدن ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه و ﭘﺮده ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﴎوده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ از ﺟﺴﻢ ﴎﺷﺎرﻧﺪ و ﻫﻢ ﭘﺮدهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﴎﺷﺎری
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﻟﺤﻈﻪای درﻧﮓ ﻤﻧﯽڪﻨﯿﻢ .ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ،ڪﻪ ﻓﺮوغ آرزو داﺷﺖ روزی ﻣﺜﻞ او ﺷﻌﺮ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﻤﻧﻮﻧ ٔﻪ اﻋﻼی اﯾﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪهﮔﻮﯾﯽ و ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﻤره ڪﺘﺎبﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ درﺑﺎر ٔه
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ در ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ از ﺷﺎﻤر ﺑﯿﺮون اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻤﻧﯽداﻧﯿﻢ ڪﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺣﺎﻓﻆ
ﻫﺎﻤن ﭘﺮوردﮔﺎری اﺳﺖ ڪﻪ در روز اﻟﺴﺖ ﺑﺎ او ﭘﯿﺎﻤن ﻋﺸﻖ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ آن ﯾﺎری ڪﻪ ﺧﺎﻧ ٔﻪ ﺣﺎﻓﻆ
ﺑﻪ ﺑﺮڪﺖ وﺟﻮد او ﺟﺎی ﭘﺮی اﺳﺖ ،و ﯾﺎ آن ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺬڪﺮ و ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻬﺪ ﺷﺒﺎﺑﯽ ڪﻪ زﻟﻒ آﺷﻔﺘﻪ
و ﻧﺮﮔﺲ ﻋﺮﺑﺪهﺟﻮﯾﺶ دل و ﺟﺎن و ﻫﻮش ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﻪ ﯾﻐﺎﻤ ﺑﺮده اﺳﺖ.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽﻫﺎی زﺑﺎن اﺳﺘﻌﺎری ﺗﻨﻬﺎ رواﯾﺖ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧ ٔﻪ او را دﮔﺮﮔﻮن
ﻤﻧﯽڪﻨﺪ ،ﺑﻠڪﻪ آﻓﺎق ﺷﻌﺮ او را از ﻏﻢﻫﺎ و ﺷﺎدیﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮ ٔه ﺧﻮدش ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،و
ﺷﻌﺮش ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽِ ﭘﺮداﻣﻨﻪﺗﺮی ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻤﻧﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻌﺮی
ڪﻪ ﺗڪﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ،و در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﺮﺧﺰاد از ﭘﴪش ڪﺎﻣﯿﺎر ،ﴎوده ﺷﺪه اﺳﺖ:
داﻧﻢ اڪﻨﻮن از آن ﺧﺎﻧﻪ دور /ﺷﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﮔﺮﻓﺘﻪ /داﻧﻢ اڪﻨﻮن ڪﻪ ﻃﻔﻠﯽ ﺑﻪ زاری /ﻣﺎﺗﻢ از ﻫﺠﺮ
ﻣﺎدر ﮔﺮﻓﺘﻪ ) ...ﺧﺎﻧٔﻪ ﻣﱰوڪ(
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و آن را ﺑﺎ ﯾڪﯽ از ﺷﻌﺮﻫﺎی دوﻣﯿﻦ دو ٔره ﺷﻌﺮ ﴎاﯾﯽاش ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ ڪﻪ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﺎری دارد،
ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،و ﻫﯿﭻﯾڪ از ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی اﺣﺘﺎﻤﻟﯽاش ،ڪﻪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻢ ﯾڪﯽ از آنﻫﺎﺳﺖ،
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﻤﻧﯽڪﻨﺪ ..... :وﻗﺘﯽ ڪﻪ اﻋﺘﺎﻤد ﻣﻦ از رﯾﺴﺎﻤن ﺳﺴﺖ ﻋﺪاﻟﺖ آوﯾﺰان ﺑﻮد/
و در ﻤﺗﺎم ﺷﻬﺮ /ﻗﻠﺐ ﭼﺮاغﻫﺎی ﻣﺮا ﺗڪﻪ ﺗڪﻪ ﻣﯽڪﺮدﻧﺪ /وﻗﺘﯽ ڪﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎی ڪﻮدڪﺎﻧ ٔﻪ ﻋﺸﻖ
ﻣﺮا /ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻤل ﺗﯿﺮ ٔه ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ /و از ﺷﻘﯿﻘﻪﻫﺎی ﻣﻀﻄﺮب آرزوی ﻣﻦ /ﻓﻮارهﻫﺎی ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ /...درﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ /دﯾﻮاﻧﻪوار دوﺳﺖ ﺑﺪارم) ...ﭘﻨﺠﺮه(

ﺷام در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪٔ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر و
ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ﺑﻪ ﯾڪﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ" :آل اﺣﻤﺪ و داﻧﺸﻮر وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ آنﭼﻪ را ڪﻪ در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘامع روی داده ،ﻫامنﻃﻮر ڪﻪ
ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﺴڪﻮب اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﺪ ،در ﺧﻠﻮت دﻟﺸﺎن از ﻧﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽڪﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
روﯾﺪاد ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾڪ ﺗﺠﺮﺑﻪٔ دروﻧﯽ در ﻣﯽآورﻧﺪ (۲) ".و ﴍط درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﺰدﯾڪﺗﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ڪﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﭼﻬﺮه و ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪٔ ﺗﻮ در ﺗﻮ دارد ،در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ دﻗﯿﻖ ڪﻠﯿﻪٔ آﺛﺎر ﯾڪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ڪﻪ ﻣﯽﺗﻮان:
"در ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺑﻌﺪ ﺑﻪﺟﺎی ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﺎﻃﺮات و رواﯾﺖﻫﺎی دﺳﺖ دوم دﯾﮕﺮان در
ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽﻫﺎی اﯾﻦ آﺛﺎر از ﻧﻈﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎ ،ﺑﻪ ﴎاغ
رواﯾﺖ دﺳﺖ اول ﺧﻮد آنﻫﺎ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ڪﻪ در ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ (۳) ".آﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾڪ ﺷﺎﻋﺮ ﯾﺎ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺷڪﻞﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن در "ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ" اﺳﺖ؟
ﻏﺎﻟﺒﺎً اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎ دﺳﺖڪﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض ڪﺮد ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر و ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﻮرد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ .در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ
ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر و آل اﺣﻤﺪ ﺑﺮای ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺗﺐ و ﺗﺎبﻫﺎی ﻋﺸﻖ و ﺳﻮز و ﮔﺪازﻫﺎی
ﻫﺠﺮان در ﻓﻀﺎ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﴎ از ﴎاﭼ ٔﻪ دل اﯾﻦ دو ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪدر ﻣﯽآورﻧﺪ ﯾڪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ را ﭘﺸﺖ
ﴎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﻦﺘ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،آراﯾﻪﻫﺎ و ﺣﺠﺎبﻫﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎی
اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ را ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آل اﺣﻤﺪ ،ڪﻪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﯿﻤﯿﻦ داﻧﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﺎﻤع ڪﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﯿﺸﱰ ﺻﺪق ﻣﯽڪﻨﺪ .آل
اﺣﻤﺪ ﮔﺎه دو رواﯾﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾڪ روﯾﺪاد واﺣﺪ اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ
"
"
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ڪﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ڪﻪ ﻤﻧﻮﻧﻪﻫﺎی آن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ڪﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﯿﺪ
ذڪﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧڪﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ڪﻪ آل اﺣﻤﺪ ﯾڪﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲﻧﻮﯾﺴﺎن ﻧﺎﻣﺪار ﻫﻤﺮوزﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻤﺗﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ در ﻣﻘﺎم اول ﺷﺨﺺ ﻣﻔﺮد ﺣﻀﻮر دارد ،از روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ
ﴏاﺣﺘﯽ ڪﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘ ٔﻪ آﺷڪﺎری ﻧﺪارد ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ،
ﺑﻪﻃﻮر ﻤﻧﻮﻧﻪ "ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮﮔﻮری" و "ﯾڪ ﭼﺎه و دو ﭼﺎﻟﻪ" و "ﻣﺜﻼً ﴍح اﺣﻮاﻻت" ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻤﻪ
ﻣﯽڪﻨﺪ و اﯾﻦ دو ﻧﯿﻤﻪ را روﺑﻪروی ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺷﻼﻗﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ڪﻪ ﭘﺘ ٔﻪ ﻫﻢ را روی آب
ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .ﻣﻌﻬﺬا وﻗﺘﯽ روﯾﺪادﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ آل اﺣﻤﺪ را ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ڪﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ
ڪﻪ از ﻫﺎﻤن روﯾﺪادﻫﺎ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﻮر ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ  ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻫﻤ ٔﻪ آنﭼﻪ را ڪﻪ
ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺻﻤﯿﺎﻤﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽاش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ڪﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﭼﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
آﺷڪﺎر ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﻫﻢ ﺗﺎب ﺧﻮردنﻫﺎی ﴎﮔﯿﺠﻪآو ِر آل اﺣﻤﺪ و از ﺷﺎﺧﻪای ﺑﻪ
ﺷﺎﺧ ٔﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﯾﺪنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ او را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻢ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی درﻫﻢ
ﭘﯿﭽﯿﺪ ٔه ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،و ڪﺎر ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺑﻪ ﯾﺎدآوری روزﮔﺎران رﻓﺘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،و ﻫﻢ
ﻟﺰوم ڪﺎوﯾﺪن ڪﻠﯿ ٔﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﯾڪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎرش آﺷڪﺎرﺗﺮ ﻣﯽڪﻨﺪ.
در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻌﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد از ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﻮﻃﯽ ڪﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی
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• ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوﯾﺰ ﺷﺎﭘﻮر ،ﭘﺮی ﻣﻌﺎﺿﺪ و ﮐﺎﻣﯿﺎر ،اﻫﻮاز

آل اﺣﻤﺪ را ﺷڪﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻤﻧﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن
ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽﻫﺎی دوراﻧﯽ ،ڪﻪ ﻣﺸﻐﻠ ٔﻪ آل اﺣﻤﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و روﺷﻨﻔڪﺮان
آن زﻣﺎن اﺳﺖ ،ﴎ و ڪﺎری ﻧﺪارد ،ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﺎﻤع ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ از ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻓﺮﺧﺰاد ﻫﺮ دو از
ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﴎﺷﺎرﻧﺪ ،و اﺳﺘﻌﺎری ﺑﻮدن زﺑﺎن ﺷﻌﺮﻫﺎ در دوﻣﯿﻦ دوره ﺷﻌﺮﴎاﯾﯽاش ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
از ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ آنﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﻤﻧﯽڪﺎﻫﺪ ،ﺑﻠڪﻪ راه آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
دوﺳﺘﺪاران ﺷﻌﺮش ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﻣﯽ ڪﻨﺪ.
ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ ڪﻪ اﮔﺮ در ﺷﻌﺮﻫﺎی دوران ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎﻋﺮی ﻓﺮﺧﺰاد "ﺿﻤﯿﺮ اول ﺷﺨﺺ
ﻣﻔﺮد را ڪﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﭼﻬﺮ ٔه داوران ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ،ڪﻪ ﺑﺎران ﴎزﻧﺶ و
ﻧڪﻮﻫﺶ را ﺑﺮ ﺷﻌﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﺧﺰاد ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺎرﻧﺪ ،ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ .و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ
ڪﻪ ﻓﺮﺧﺰاد از ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ داوران ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ اﺳﺖ ".و در اداﻣﻪ از
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ "ڪﻠﯿﺪ واژ ٔه ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻫﻮس و ﮔﻨﺎه" ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ (۴) .ﻓﺮزاﻧﻪ
ﻣﯿﻼﻧﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪٔ ﺳﻄﺮﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ "ﻓﺘﺢ ﺑﺎغ":آن ڪﻼﻏﯽ ڪﻪ ﭘﺮﯾﺪ /از ﻓﺮاز ﴎ
ﻣﺎ /و ﻓﺮو رﻓﺖ در اﻧﺪﯾﺸﻪٔ آﺷﻔﺘﻪٔ اﺑﺮی وﻟﮕﺮد /و ﺻﺪاﯾﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﯿﺰ ٔه ڪﻮﺗﺎﻫﯽ
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت
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ﭘﻬﻨﺎی اﻓﻖ را ﭘﯿﻤﻮد /ﺧﱪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
اﺿﻄﺮاب ﺷﺎﻋﺮ از ﻫامن داوران ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷام ﻣﯽرﺳﺪ) .ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد،
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ ادﺑﯽ ،ص (۱۶۸
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷام ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ در دوران ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪراﺳﺘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻨﺎه
ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ "رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺸﱰڪ زﺑﺎن ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮان را ڪﻪ اﻟﻔﺒﺎی آن را
ﴎڪﻮبﮔﺮان و ﴎڪﻮبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ" درﯾﺎﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ در ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮕﺎه داﺷنت ﺻﺪای داور دروﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ڪﺎﻣﯿﺎبﺗﺮ از دﻓﱰﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﺨﺖ ِ
ﮔﺎﻤن ﻣﯽ ڪﻨﻢ اﮔﺮ ﻓﺮوﯾﺪ از ِ
ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻤﻧﯽﻣﺎﻧﺪ ،داﺳﺘﺎن
ﻤﺗﺪن و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽﻫﺎی آن ،و داﺳﺘﺎن ڪﻨﺎر آﻣﺪن ﻣﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽﻫﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﻣﺴﯿﺮی
ڪﻪ اﻧﺴﺎن از ڪﻮدڪﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﴎ ﻣﯽﮔﺬارد ،درﺳﺖ ﻫﺎﻤن ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ڪﻪ اﻧﺴﺎن
ﻏﺎرﻧﺸﯿﻦ در ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﻦﺘ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻤﺗﺪن و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﻃﯽ ڪﺮده اﺳﺖ ،و ﻫﺎﻤن
راه ﭘُﺮ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰی اﺳﺖ ڪﻪ آدم و ﺣﻮا در ﮔﺬر از ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎغ ﻋﺪن و ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
و ﮔﻼوﯾﺰی ﺑﺎ ﻤﺗﺪن و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽﻫﺎ آن ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد در ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻌﺮﴎاﯾﯽاش در ﻓﻀﺎی ﭼﻮن و ﭼﺮاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ و
ﻣﻨﻊﻫﺎی اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽڪﺸﺪ ،و ﻫﻤ ٔﻪ آنﭼﻪ را ڪﻪ داوران ﺷﻌﺮ و زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ
اﻟڪﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺻﺎف و ﭘﻮﺳﺖڪﻨﺪه و روﺷﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان آﻓﺘﺎﺑﯽ
ﻣﯽڪﻨﺪ ،و ڪﻮس رﺳﻮاﯾﯽ ﺧﻮدش را در ڪﻮی و ﺑﺮزن و ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ،
ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺮ ﺧﻼف آدم و ﺣﻮا از ﮔﻨﺎﻫڪﺎری آﻏﺎز ﻣﯽڪﻨﺪ و ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮی از ﮔﻨﺎه و ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ راﻫﯽ را ڪﻪ آدم و ﺣﻮا ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﻌڪﻮس ﻃﯽ ﻣﯽڪﻨﺪ ،از
درون ﻤﺗﺪن و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽﻫﺎی آن ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،رد راه را از ﻋﻘﺎﺑﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،و ﺑﺎ ڪﺒﻮﺗﺮان
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﺰﺑﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،و ﴎ آن دارد ڪﻪ در ﴎزﻣﯿﻦ و اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ڪﻪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎی
اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﺎﻏﯽ ﺧ ّﺮم از "ﭘﯿﻐﺎم ﻋﻄﺮ و ﻧﻮر و ﻧﺴﯿﻢ" ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﮔﺎداﻣﺮ
) (HansGeorg Gadamerﯾڪ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﻮ در درون ﻧﻈﺎم ﺟﺎاﻓﺘﺎد ٔه ارزشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ
اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ ﭘﯽرﯾﺰی ڪﻨﺪ .ڪﺎری ڪﻪ ﺗﺎواﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ دارد و ﻓﺮﺧﺰاد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻬﺎی
آن را ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎداﺷﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ڪﺘﺎب زرﯾﻦ ادب ﻓﺎرﺳﯽ را
ﺑﻪ ﻤﻧﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن آراﺳﺘﻪ ،ﺑﻠڪﻪ ﻣﻌﺸﻮق را از آﺳﺎﻤن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ آورده و
ﺗڪﻠﯿﻒ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻌﺸﻮق و ﻋﺎﺷﻖ را ﻫﻢ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﯾڪﴪه ڪﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺸﻮق در ﺷﻌﺮ
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ﻓﺮﺧﺰاد" ،اﻧﺴﺎن ﺳﺎدهایﺳﺖ" ڪﻪ "ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾڪ ﻏﺮﯾﺰ ٔه ﺳﺎﻢﻟ"" ،وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ آزاد اﺳﺖ" و ﻓﺮﺧﺰاد ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ او ﺑﻪ "ﻋﻤﻖ ﯾڪ ﺟﺰﯾﺮ ٔه ﻧﺎﻣﺴڪﻮن" ،ڪﻪ ﺻﺪای داوران دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در آن ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺪارد،
و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻨﻮز ﻏﺒﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽﻫﺎی ﻤﺗﺪن ﻫﻮاﯾﺶ را ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﻧڪﺮده ،ڪﻮچ ﻣﯽڪﻨﺪ؛ و ﯾﺎ
اﮔﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آرزوﯾﺶ را در ﴎ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ؛ آرزوﯾﯽ ڪﻪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ڪﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،در ﺣﺪ
آرزو ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻋﺸﻖ را ،در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﺮوزی آن ،ﺑﯿﺸﱰ راﺑﻄﻪای ذﻫﻨﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،و
ﭼﻨﺎنڪﻪ ﺷام در ﯾڪﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮﺗﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ ،دورانﻫﺎی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از
رخ دادن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را در آﺛﺎر ﻓﺮﺧﺰاد و ﻣﻮﻟﻮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ڪﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓڪﺮ
ڪﻨﯿﻢ ڪﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﯾڪ ﺗﻦ ﭼﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺳﭙﺮده ڪﻪ ﺑﯿﺪاری و
ﺷڪﻔﺘﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه رواﻧﺶ ﺑﻪروﺷﻨﯽ در آﺛﺎر ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪٔ ﻋﺸﻖ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺸﻮق ،در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ،در ﺟﺎری ﻧﮕﺎه داﺷنت داد و ﺳﺘﺪ ﻓڪﺮی و
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺗﺎ اﻧﺪازهﻫﺎﯾﯽ ،در راﺑﻄﻪٔ ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ﭘﻠﺖ
) (Sylvia Plathو ﺗﺪ ﻫﯿﻮز ) ، (Ted Hughesو اﺛﺮ آن ﺑﺮ اﺷﻌﺎر ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ﭘﻠﺖ ،ﻧﯿﺰ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷام اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽڪﻨﯿﺪ؟
"
"
ب
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اﮔﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﻮدآﮔﺎه و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه روان را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻮل ڪﻨﯿﻢ
ڪﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﯾ ٔﻪ ﺧﻮدآﮔﺎه روان ﺑﺎ ﭘﺎﮔﺬاﺷﻦﺘ ﺑﻪ ﺷﺒڪ ٔﻪ آزادیﻫﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
ڪﻪ در زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷڪﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﯽﻫﺎی ﻓﺮﺧﺰاد در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از
آﺷﻨﺎﯾﯽاش ﺑﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن آﺷﻨﺎﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻤﻧﻮﻧ ٔﻪ ﻣﻮﻟﻮی و ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ڪﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﯿﺪ
ﻤﻧﻮﻧ ٔﻪ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﺪن و ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه روان در ﭘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد دو اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ،ڪﻪ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ڪﺮاﻣﺖ آن اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﺎﻤﻧﻄﻮر ڪﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽڪﻨﯿﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺄ ﯾڪ ﺗﻦ ﭼﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺳﭙﺎرد ڪﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺸﻮق ﯾڪﴪه
از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﺟﺰ از ﻋﺸﻖ ﻤﻧﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺟﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﻤﻧﯽﺑﯿﻨﺪ  ،و روﯾﺪاد ﭘﺎڪﯿﺰهای را ڪﻪ
ﻋﻤﻘﯽﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی وﺟﻮدش را ﻣﯽﻧﻮازد ﺑﻪ زﻧﮕﺎر ﮔﻨﺎه ﻤﻧﯽآﻻﯾﺪ .آﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﺮای
ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﴎاﯾﺪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾڪ ﻤﻧﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﺣﺎﻻ
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ڪﻪ آﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻼﻃﻢﻫﺎ و دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪنﻫﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻓﺮوغ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑ ٔﻪ "ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺨﺸﯽ" را ڪﻪ ﻓﺮوغ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﺧﻮدش
"ڪﺎﻣﻞ" ﺧﻮاﻫﺪ ڪﺮد از ﴎ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ؟
دڪﱰ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد را ﯾڪ ﺷﺎﻋﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻔﺲﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽداﻧﺪ ،ڪﻪ "ﺑﻨﯿﺎن
آﺛﺎرش را ﺑﺮ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﻃﻠﺐ آزادیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﻦﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻌﺸﻮق و ﻫﻤﺒﺴﱰ ،اﺳﺘﻮار ڪﺮد ،وﻟﯽ آزادی ﺑﺮای او ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﻮد (۵) ".اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ آنﭼﻪ در درازای زﻣﺎن از ﯾڪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺷﻌﺮ
اوﺳﺖ؛ ارزش ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ در ﺷﻌﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﻌﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ،و ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ادﺑﯽ .ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ،ڪﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ ٔﻪ ﺧﻮدش "در ﺷﻌﺮ ﺧﻮد)ش( ﭼﯿﺰی را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻤﻧﯽڪﻨﺪ ،ﺑﻠڪﻪ در ﺷﻌﺮ ﺧﻮد)ش( ﺗﺎزه ﺧﻮد)ش( را ﭘﯿﺪا ﻣﯽڪﻨﺪ" ﻤﻧﻮﻧ ٔﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮوغ را در ﻫﻤﯿﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم "ﺧﻮدﯾﺎﺑﯽ" و
"ﺧﻮدﴎاﯾﯽ" ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ و ﺗﺤﻮﻻت ﺷﻌﺮی او را در ﺳﯿﺮ از ﯾڪﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ڪﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻌﺮ ﯾڪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ و ﺗﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮﮔﺸﻮدن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺷﻌﺮ ﺑﻪ روی
زﻧﺪﮔﯽ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺷﻌﺮی ڪﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪای دﯾﮕﺮ ،و اﯾﻦ ﻫﺎﻤن ﻧڪﺘﻪای اﺳﺖ ڪﻪ
ﺷﺎﻤ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ در ﺷﻌﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻤﻧﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ
از ﺑﺎزﺗﺎب زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ڪﺮد ڪﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻗﺪر ﺷﻌﺮ ﻧﯿﺎﻓﺰودهاﻧﺪ ،ڪﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ
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ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دور ٔه ﺷﻌﺮﴎاﯾﯽ ﻓﺮوغ از ﻤﻧﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ .ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ
ﻓﺮوغ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﻌﺮ او را ﺑﻪ ﺳﺎﻟڪﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯽڪﻨﺪ ڪﻪ ڪﻮه و دﺷﺖ و ﺑﯿﺎﺑﺎن را در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﺎف و دﯾﺪار ﺳﯿﻤﺮغ درﻣﯽﻧﻮردﻧﺪ و ﴎاﻧﺠﺎم ﺳﯿﺎﻤی ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه را در آﯾﯿﻨﻪ ﻣﻨﻌڪﺲ
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺷﻌﺮﻫﺎی دوﻣﯿﻦ دور ٔه ﺷﻌﺮﴎاﯾﯽ ﻓﺮوغ ﴍح اﯾﻦ ﻫﺠﺮان و اﯾﻦ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ و رواﯾﺖ دﯾﺪار
ﺑﺎ ﺧﻮد در آﯾﯿﻨ ٔﻪ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪٔ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ زن و اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از او از ﺟﺎﻣﻌﻪٔ
اﯾﺮان روزﮔﺎر ﻓﺮﺧﺰاد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪٔ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﺮوز در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ڪﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﺷﺎﻋﺮ ،اﺛﺮی ڪﻪ ﺟﺪاﯾﯽ او از ﻫﻤﴪ
و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺮ آن دو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ڪﻪ او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮده ﻣﯿﺎن ﻫﻤﴪ ﺧﻮب
ﺑﻮدن ،ﻣﺎدر ﺧﻮب ﺑﻮدن و ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻮب ﺑﻮدن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﯿﻮ ٔه ﺑﯿﺎن ﻋﻮاﻃﻔﺶ
در ﺷﻌﺮ ،ﺣﺘﯽ "ﺗڪﺎﻧﻪﻫﺎی دو ﻗﻄﺒﯽاش" ﭼﻨﺎن ڪﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ
درﺑﺎر ٔه ﯾڪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺮد زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﻋﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮده
ﻓڪﺮ ڪﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻮب ﺑﻮدن ﺳﻬﻤﯽ از ﻋﻤﺮش را از ﺧﺎﻧﻮاده درﯾﻎ ﻣﯽڪﻨﺪ،
ﻫﯿﭻڪﺲ ﺷﺎﻣﻠﻮ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﴪان و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ازدواجﻫﺎﯾﯽ ڪﻪ
داﺷﺘﻪ ،زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ منﯽﺑﺮد ،ﻫﯿﭻڪﺲ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رواﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،و ﻧﯿﺰ از
ﺑﯿﺎن روﺷﻦ ﺣﺎدﺛﻪٔ ﻋﺸﻖ ،ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺗﻨﺎﻧﻪٔ آن ﻧﯿﺰ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﻔﯽ
ﻧﺪارد .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ڪﻪ ﻣﺪرﻧﺘﯿﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦﺳﻮی ﺟﻬﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ڪﻨﺪ؟ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ڪﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽﻫﺎ
دﺳﺖڪﻢ از ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺑﺮ زﻧﺎن روا داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻧﻈﺎﻣﯽ از ارزشﮔﺰاریﻫﺎی اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ڪﻪ ﺷﺎﻤ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽڪﻨﯿﺪ ،در
ﺷﺎﻤر آرزوﻫﺎی دور از دﺳﺘﯽ اﺳﺖ ڪﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﱪی اﯾﻮبوار ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ .ﺗﺤﻮل
ﺑﻮم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ،ڪﻪ در ذﻫﻦ و روان ﻫﻤ ٔﻪ ﺳﺎڪﻨﺎن ﯾڪ زﯾﺴﺖ ِ
رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه ،دﻫﻪﻫﺎ و ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻪ درازا ﻣﯽڪﺸﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ڪﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮوغ
ﻓﺮﺧﺰاد ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻋﺒﻮر از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻨﻊﻫﺎی اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ڪﺮدهاﻧﺪ ،ﻤﻧﻮﻧ ٔﻪ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻫﻨﻮز ﭼﺎرهﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
ﻧڪﺘ ٔﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺎﻤ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﺑﺮ زﻧﺎن روا داﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،در واﻗﻊ اﺷﺎرهای اﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯽ و ﺑﻨﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻪ دور از اﻧﺼﺎف اﺟﺘﺎﻤﻋﯽ،
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و راز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺳﺨﺖﺟﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را آﺷڪﺎر ﻣﯽڪﻨﺪ .ﻧﻈﺎم ڪﯿﻔﺮﻫﺎ و ﭘﺎداشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎ اﻓﺘﺎد ٔه ﻗﺪرت ڪﻪ زﻧﺎن را ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از
آن ﻧﺼﯿﺐ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎزوی ﴎڪﻮبﮔﺮان ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ آﻧﺎن در ذﻫﻦ
ﴎڪﻮبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻼی ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ڪﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ڪﻪ ﴎڪﻮبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن در
ﻧﻘﺶ ﭘﺎﺳﺪار ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﴎڪﻮبڪﻨﻨﺪه وارد ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرز ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ .ﺑﻘﯿ ٔﻪ
داﺳﺘﺎن را ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .زﻧﺎﻧﯽ ڪﻪ در درون اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﯽﺑﺎﻟﻨﺪ ،ﻫﻤ ٔﻪ آنﭼﻪ را
ڪﻪ ﺣﻖ ﭼﻮن و ﭼﺮاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺮدان ﻣﯽداﻧﻨﺪ از زﻧﺎن درﯾﻎ ﻣﯽڪﻨﻨﺪ و ﻫﻤ ٔﻪ دروازهﻫﺎﯾﯽ را ڪﻪ ﺑﺮ
ﻣﺮدان ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ روی زﻧﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺟﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﺳﻮﺑﺎت
ڪﻬﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﻤره زﻧﺎﻧﯽ ڪﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران زن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﻣﺜﻞ ﻣﺎرﮔﺎرت ﺗﺎﭼﺮ ﺑﺮای
۱
ﻫﻤڪﺎری ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ .ﻫﻨﻮز راه درازی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۹۶ﻣﻪ  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی

ﺣﻮرا ﯾﺎوری ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ادﺑﯽ و وﯾﺮاﺳﺘﺎر داﻧﺸﻨﺎﻣ ٔﻪ اﯾﺮاﻧﯿڪﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘ ٔﻪ ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و روانﺷﻨﺎﺳﯽ
اﺳﺖ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ ڪﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه از او در ڪﻨﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر:
 :۱۳۸۸داﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﴎﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ
 :۱۳۸۴زﻧﺪﮔﯽ در آﯾﻨﻪ )ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻘﺪ ادﺑﯽ( ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
 :۱۳۷۳رواﻧڪﺎوی و ادﺑﯿﺎت :دو ﻣنت ،دو اﻧﺴﺎن ،دو ﺟﻬﺎن )از ﺑﻬﺮام ﮔﻮر ﺗﺎ راوی ﺑﻮف ڪﻮر( ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ
۱ـ ﯾﺎوری ،ﺣﻮرا؛ "ﴍم آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ در ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد" ،زﻧﺪﮔﯽ در آﯾﻨﻪ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ،ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ
دوم ،ص ۱۰۳
۲ـ "ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن در ﭘﺲزﻣﯿﻨ ٔﻪ ﺣﻀﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽرﺳﺪ" ،ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﻮرا
ﯾﺎوری ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رهآورد ،ﺷﺎﻤره  ،۱۰۶ﺑﻬﺎر  ،۱۳۹۳ﺻﺺ  ۳۰ـ ۴۰
۳ـ ﻫﺎﻤن
۴ـ "ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ در ﺷﻌﺮ ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد" ،ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ زﻧﺪﯾﺎن ﺑﺎ ﺣﻮرا ﯾﺎوری ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رهآورد ،ﺷﺎﻤره
 ،۱۰۷ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۱۳۹۳ﺻﺺ ۲۹۲۱
۵ـ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻦﺘ ﺳﺨﺮﻨاﻧﯽ دڪﱰ ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ در روﻤﻧﺎﯾﯽ ڪﺘﺎب ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ،زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣ ٔﻪ ادﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ،در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ۲۴ ،ﻧﻮاﻣﱪ  ۲۰۱۶ﻣﯿﻼدی
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