سالم
عزیـز گرانمایـه . . . . . . . . . . . . . .

کتاب ارزشمندترین هدیه ای است که

می توان به نگاه بلندتان پیشکش کرد.
با تقدیم احترام
امضا

پریدخت

بسمک اللهم

آه! من العشق و حاالته!

همهچیز از یک شب سرد زمستانی شروع شد.

همان شبی که آویشن و بهلیمو دم کرده بودم
و پاهایم را چسبانده بودم به شوفاژ و فکرهای

قبل از خواب به سـراغم آمده بودند .ناگهان

توی سرم صدای تقتق کفش زنانهای شنیدم،

بعد پچپچههایـی موهوم ،بعد صدای شـلیکی
آمد و بعد زن جیغ کشید .کلمهها توی کلهام
فوران کرده بودند؛ و شبیخون زده شده بود.

طرحش را در یک صفحه نوشـتم .مدتی رویش

کار کـردم .شـخصیتها حـاال جـان گرفته
بودنـد .ا ّول پریدخـت ،بعد هم سـید محمود

و بعد هم سـایرین .مرا به شـعرم میشناختند.
میترسـیدم منتشرشـان کنـم .بـه منصـور
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(علیمرادی) زنگ زدم .قرار چای و گپ گذاشـتیم .چندتاییش
را خواندم برایش .محبت داشت .خوشش آمد و تعریف کرد .بعد

بُراق شدم که توی فضای مجازی چندتاییش را منتشر کنم .ابراز

غـرهام نکرد .دوسـتان خوبم در کتاب
محبتها کم نبود .البته ّ
مهرسـتان ،از همین مخاطبهای مجازی بودند کـه بعدا ً واقعی
شـدند و برادر .با ج ّدیت پیگیرم بودند که بنویسم و ادامه بدهم
و کوشش کردند تا جوشش داشـته باشم .حاصل آن کوششها و

جوششها این شد که اآلن توی دستان شماست .فقط میماند چند
نکته از نگاه خودم ضروری:

این ا ّولین اثر رسـمی نثر من اسـت .اگر هنوز بـه پختگی و

سختگی نرسیده است ،مذمتم نکنید .تجربهای بود که باید اتفاق

میافتاد .این دفتر مشق من اسـت .کمفروشی و گرانفروشیای
در کار نبوده .قطعاً میتوانسته بهتر باشد و هیچ متنی خوب مطلق
نیسـت .امید دارم بزرگان ادبیات این سـرزمین من ّـت بگذارند،

بخوانند و مشقهایم را خط بزنند .دستبوس همه هستم.
ِ
انطباق نعلبهنعل بیرونی و واقعی نداشته
داستان این نامهها هیچ
و صرفاً زاییدۀ ذهن الکن من اسـت .اگر جایی از لحاظ زمانی یا
15

پریدخت

تاریخی یا اسمی ،حفرهای یافتید ،خُرده مگیرید.

سید محمود و پریدخت سـاکن طهران بودند .سید محمود را

فرسـتادهام پاریس برای تل ّمذ طبابت و پریدخت را چشمانتظارش

گذاشتم .هر دو از دوری هم میسوزند و کلمهبهکلمۀ این نامهها
راوی این سوختن است .در این ِ
فراق چندینماهه ،این نامهها بین

این دو نفر رد و بدل شده اسـت و بعد هم هر دویشان توی تاریخ

این سرزمین گم شدهاند.
امر خطیر عاشقی فِقرهای است که این روزها یا یادمان رفته یا

از روی نسـخۀ فرنگیاش تقلید میکنیم .خدا کند این نامهها به

درد عشاق روزگارمان بخورد.
دلتان گرم عشق

حرف و حدیث و صحبتی بود ،از طریق ایمیل زیر محبت کنید

نظرتان را بفرستید:
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Hamedaskari777@gmail.com
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المعطر الحبیب
بسم
ّ
تصدقت گـردم! پریدخـت جـان! بعد از سلام .امروز سـهروز
ّ

اسـت که در پاریس یا بهقول خودشـان «پغیـس» ،رحل اقامت

منتـه ،همانگونه که ذکرش
افکندهام و قرار اسـت بعون اهلل و ّ
رفـت ،درس طبابـت بخوانـم .اقامتگاهمـان عمارتی اسـت در

حوالی فاکولتۀ طب که تمهیداتی بهقاعده دارد و اسـباب معاش

مفصل
در مقبـول و مطبـوع مهیاسـت .کتابخانهای ُم َ
عظـم و ّ

هم در َجنـب همیـن عمارت اسـت کـه اوقات فراغـت بـال را در آن

میگذرانـم؛ اما مگـر خاطر عاطرتـان میگذارد .جامـهدان را که
باز میکنم ،عطر وطن را انگار هنوزا دارد .و آه از عطرها که با
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این غریب دورافتاده از وطن ،چهها نخواهد کرد.

پاریـس فوقالنهایـه عمارتهـای مج ّلـل دارد .مردمانش اهل

شـرابند و قهـوه و لغـت فغانـس را میگوینـد که زبان عشـاق

اسـت و هرکس فرانسـه ندانـد ،انگار از عاشـقی بویـی نبرده

اسـت .جانان من! عشـاق اهل فرنـگ ،بالقطع والیقیـن ،نه از
جام حافـظ غزلـی نوشـیدهاند و نـه بـر دوبیتیهـای فائز و
باباطاهـر لبـی نزدیـک کردهاند کـه به همیـن «بنـوژو مادام

مغسی بوکوم» میگویند زبان عشاق.

معطرتان
نیامـده ،فراق دسـت بـه گریبانمـان بـرده و خیـال ّ

انیس پرسـههای پسـینگاهی و غریبانۀ ماسـت در سـنگفرش
خیابانهـای خیـس پاریس .فـراق از حضـور وجـود عزیزتان

و ناآگاهـی از احـواالت و اوضـاع وطن ،ایـن روزها تلواسـهای بر
دلمان نهاده که تو گویی دلمان نشابور است و بیخبری و فراق،

صدای ُس ّم ستوران لشکر مغول؛ فکیف اصبر علی فراقک؟

نخـل نورسـتۀ مشـروطه اگـرݠ نیکوباغبانی داشـته باشـد

و اسـیر خـزان نابـرادری برادرهـا و تمـوز خدعـۀ بریطانـی

و روس و عثمانـی نگـردد ،حکمـ ًا بـه بار مینشـیند و سـایه

و ثمـرش ،کام و نـام همـۀ اهـل وطـن را شـکرین خواهـد کرد و
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دریغا وطـن که اگـر چرخ ،بـد بچرخد و تـاس ،بد بنشـیند،
خودکامگـی و خودرأیی ،بر مصالح عامه بچربـد .آقایان علما
منورالفکرهـا و اصحـاب قلـم و کاغـذ اخبـار و
و مجتهدیـن و ّ

جورنالیسـتها اما وظیفهای بغایت سـنگین دارند که مطلب
مشـروطۀ مشـروعه به کرسـی بنشـیند و عدالتخانه ،آنسان

که بایـد و شـاید ،در اقصینقـاط ممالک محروسـۀ ایـران دایر

گردد و پاداش و پاسـخ دادخواهی و به مظلمهرفتن ،داغ و درفش
و چوب و فلک و َدگنک نباشـد .علما و مراجع اگر در تنویر و

تبیین مقاصد مشـروطۀ مشروعه ،سـنگ تمام بگذارند و بر

مقدس و دین
آن اهتمام ورزند و عدالتخانهای با قوانین شـارع ّ
محمدی صلاهلل علیه و آله ،تأسـیس و دایر گـردد ،چه حقها که

به ُمحقش عـودت میگـردد و چه خونهـا که بر خـاک ،ریخته
نخواهد شـدِ .مـن بعد ذلـک ،تولـۀ هیـچ احـدی از خوانین و

رعیت نخواهد کرد و
امرای والیات و قصبات ،نظر به نامـوس ّ
به خاطر عیشی منقضی ،حرمتی مهتوک نمیگردد.

تصدقت گـردم! فکـر و خیال شـما و وطـن ،الینقطـع خواب
ّ

جـد و جهدیمݠ که
و خوراک از ما ربـوده اسـت و فوقالنهایه به ّ

هرچه زودتر به وطـن مراجعت نمـوده و ملال دلتنگی و فراق
20

را بزداییـمݠ .کاغـذ را میدهـمݠ مباشـر ارشـد میرزا عیسـیخان

معینالتجار که پسانفردا از طریق مرز اسالمبول عازم طهران

اسـت ،خدمتتـان تقدیـمݠ کنـد .زیـاده تصدیعافـزا نمیگردم.
نشـانی فاکولتۀ طب پاریس بـه جوف همین نامـه ،خدمتتان

ارسـال میدارم و رجاء واثق دارم بـهزودیزود چشـمم به کاغذ
دستخط عزیزتان بیفتد و نور به چشمانم بازگرداند.

دوستدار تو
سید محمود
باقی بقایت ،جانم فدایت
پاریس ،فاکولتۀ طب ،عمارت شرقی
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هو المحبوب
آقا سید محمود جانݠم! ّ
تصدقت گردم! من که جانبهلب
شدم تا کاغذتان برسد .از همان روز که چادر بهدندان،
ً
َ ُّ َ
1
حاف ظا»
کاسۀ آب پشت سرتان ریختݠم و «فالله خ ْی ٌر ِ
میخواندم و درشکهتان در خم کوچه پشت باغاناری
میرزا حبیب متقالچی گم شد ،تا همین امروز که کاغذتان
رسید ،دلمان هزار راه رفت .این فراق ،تاوان کدام
ذنب لایغفر است که اینسان بر جگر ما خن
ج میاندازد؟

سرمان انگار بازار مسگران شده است و د لمان

« .1پس خدا بهترین نگهبان است» (یوسف.)64 ،
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رختشورخانۀ قنات پامنار .فوقلانهایه تلواسۀ این داریݠم که زبانمان لال،
دیگر دیدارتان می ّسر نگردد .از همان روزی که نشان آوردید و سنگی روی

بافۀ گندمی گذاشتید و شیرینیخوردۀ شما شدم ،از همان نگاه ّاول ،جگرم

خال زد .از همان روز که آقاجانتان فرمود قرار است به پاریس بروید برای
تکمیل درس طبابت ،به خودم نهیب زدم که پریدخت! این سید اولاد
پیغمبر ،ماندنی نیست .دل نبند که کندنش ّ
اذیتت نکند.

عفو بفرمایید اگر گلهای میکنم .بهخدا ،از علاقۀ زیاد است .شکایت از
ب
قدرتی خدا ،امروز در
خودتان به خودتان میبریݠم .بر من بخشاییدِ .
ب
هارخواب اندرونی ،به تلاوت کلاماهلل مشغول بودیݠم .نمیدانیݠم چه حکمتی
ِ

است که هرچه لای کتاب باز میکنیݠم ،سورۀ یوسف میآید .هی بیگݠمباجی
میگوید :دخترجان! اینقدر یوسف نخوان ،برای زنجماعت کراهت دارد.

میگوییݠم :دست خودمان نیست ،خود خدا هݠم فهمیده یوسفی در سفر دارم.
لب ورچید که زلیخا نشوی که عاقبتش مشقت است و رن
ج؛ و آه از دل زلیخا!
میگوید :یوسفخواندنهایت را بگذار برای وقتی که بار شیشه داری!
ُ
لب گزیدم ،سرخ شدم ،گر گر فتݠم که بیگݠمباجی زبان به کام بگیرد .گفتم:
ربط؟ گفت :یوسف که به سیب بخوانی ،اولادت یوسف میشود؛ زیبا
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