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طنز ،کوری و مهاجرت در
تذکرهی نصرآبادی
تألیفِ میرزاطاهرِ نصرآبادی
تصحیحِ وحیدِ دستگردی
کتابفروشی فروغی

نامِ مرد (مطلـقاً  هزار  به  حالِ بـسیار مختـصرِ نـزدیک  شرحِ  این کـتاب   در 
 ـهیچ زنی مالحـظه ـنشد) در دورهی صفوی آمده است. انـتخابِ این افراد مـعطوف

به سرودنِ شعر بودهاست ولو این که آن فرد فقط یک بیتِ مشهور داشتهباشد.
واسطهی به  اما  است  تا انتــها وقتگــیر و حوصلــهسوز  ـتدا    خــواندنِ کــتاب از اـب
ـنده به خواـن خودش را  که دارد  صمیمیتی  ـامأنوس، طــنز و  واژههای ـن  استفاده از 
که وقتی  ویژه  به  به خــواندن میارزد  هر ـکـتابی  که   حتـمـیل میـکـند. بدیـهـیست 
 نویسنده از دلِ تاریخ  با ما سخن میگوید. نصرآبادی در زمانِ شاهسلیمان صفوی

شاعران و۳۲۵-یعنی که  حالی نوشـتـــهاست  این ـکـــتاب را در  سال ـپـــیش-    
یاتِ با او مالقات میکـردند و اـب روزگار  هنامِ   خوشنوـیسان و معـماران و معلّـمهای ـب
ونهی راههای دور ـبـهسویش من گاه از   خود و دـیـگران را در اخـتـیارش میـگـذاشتند. 
 اشعار میفرستادند و گاه در قهوهخانه و مسجدِ لنبان (که من منیدامن چهجورجایی
با جنبـههای ما را  دیدار و گفتـگو میکـردند. چنـین کـتابی البـته  با او   بـودهاست) 
ایانِ ـعهدِ صفوی آشنا و ـبسیاری از کنجکـاویها را در بارهی زندگی در ـپ  مخـتلفِ 
ـرداشتِ سه ـب ـوشته  این ـن ـنحال در  با اـی روزمرّه اغــنا میکــند.  ـاسباتِ  ـیاتِ مـن  جزـئ

مشخّص از کتاب مدِّ نظر بودهاست که ارتباطِ مستقیمی هم باهم ندارند.
در زیر این سهبرداشت را زیرِ عناوینِ «کوری» ، «مهاجرت» و «طنز» میبینید:

 کوری
حافظِ جتلّیِ اعمی:

من و چشمی ز حسرت باز و معزول از نگهکردن

صفوی شاهزادگان  یادآورِ نابیناییِاـجـباری  تذکرهی میرزاطاهرِـنـصرآبادی   کوری در 
دورههای سطحِ گـستردهی خـشونتها در  به   است. اگـرچه چنـین رفـتاری نـسبت 
پا افــتاهای تلقــیشود، باایــنحال امرِ پــیشِ  صفویان  میتــواند   مختــلفِ حــکومتِ 
پدرش بهـفـرموده هم  خودش  و  هم  سرایندهی آن   که   خواـنـنده از  ـخـواندنِ اـبـیاتی 
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صفی  شاه  مرگِ او- ـکـورشدهاند، عمـیـقاً مـتأثر مـیشود.  زمانِ    ـخـورشیدی-۱۰۲۱(که در 

حدودا داشته۳۰ً نــصرآبادی  سال  قدرتِ خــواندن و ـنـوشنت )  که ـبـهسختی  مُرد  حالی    در 
 داشت. ـکسانی که بهفرمانِ او کور شدند قطـعاً از شاه ـکمتر نـبودند. ـنصرآبادی در

بارهی یکی از ایشان مینویسد:
است ... اگـرچه  مـیرزا ـعـبداهلل خـلفِ عالـیجاه محـمدِ شهـرستانی 
صورت عالَمِ  والدِ عالیـمـقدار چــشم[ش را] از مالحظهی   بهـطـریقِ 
گرمِ عالَمِ معــنی  شاهدِ غــیبی در  ـستهاند لـیـکن بهمتــاشای جــمالِ   ـب

نظّارهاند و این شعرِ کلیم مناسبِ احوالِ ایشان است:
دیده پوشیدم ز نیک و بد حضورِ دل فزود

)۱۳تا گرفتم روزنِ این خانه را ، روشنتر است (
 (معلومدر سنِّ هفتسالگی با موم شکلِ حروف را برتخته نقشکرده 

کودکی نابیـــنا شـــدهاست) که از  صرف و مـنــطقمـــیشود    در ـعــلمِ ـنــحو و 
ضبطِ وم  بـــهمرتبهای آگـــاهاند  ... در   مربـــوطاند ... در عـــلمِ جن
دارند ... مُجمِالً در کـمالِ هـمّت و آگاهی  مرتبهای  به  هم  واریخ   ـت

مُروّتاند ...
 پس از این ـنصرآبادی ـهفت ـبیت از میرزاـعبداهلل  ـنقل میـکند. در شش ـبیت از این
که شاعر به خوانـنده الـقاء منـیشود،کههـیچ!  حـتا بـیتی میآورَد  بودنِ   ابـیات  نابیـنا 

حسِّ دیدن درآن موجمیزند:
تا کند از جلوهی عکسش بهارْ آیینه را

)۱۴روبرو دارد به رویش روزگار،  آیینه را (
دریافت خودش درک و  ـیایِ ـبـیرون از  با دـن ـنا  یک نابـی  اما در ـبـیتِ هـفـتم رابطهی 
 میشود. این رابطه با حسآمیزیِ اجباریِ عالَمِ کوری در فقدانِ مشاهدهی مستقیم
شاعر منتـقل مـیشود و بـرگِردِ او به  باد  با  روشنایی   ایـجاد شـدهاست. در این بـیت 

هالهای از غم میسازد:
ز من روشن شود از بادِ رویش حلقهی مامت
)۱۴ولی در عشقِ آن عارض چراغِ اجنمن دارم (

  چنین شاعرِ حسّاسی بهفرمانِ پادشاهی کور میشود که تا هنگامِ سلطنت حتا یک
کورکردنِ است  ـین  هم اداره نکــردهاست. همچـن ـصر را  یا موســسهی مخـت  روستا 

محمّد صادق دخترزادهی شاهعباس که بهقولِ نصرآبادی: 
ساختند و به عالءالدین محـمد  شاه عـباسِ مـاضی او را مـوسوم   ...  

صائبا  تبریزی)ـمـیرزا  اکثرِ(صائبِ  دادند، از  «فائز» بهاـیـشان    تخــلّصِ 
خود ایـنقدر  عـلوم خصـوصاً فـقه و کالم بهرهمـند بـودند و در جنوم، 
 دسـتداشتند که حـکمِ اـیشان خـطا مـنیشد. جوان[ی] آرـمیده [و]
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 دروـیشطبیعت ـبودند در ـکمالِ ـهمواری و ـبردباری، چـشمِ اـیشان را
با برادران در ایّامِ شاه صفی باطل ساختند.

  بیت نیز از محمّدصادق نقل میکند که یکی از آنها تا حدّ زیادی۱۴ نصرآبادی 
یک رقّتِ احســاساتِ  دیدن و  این بــیت مُنتــهادرجهی متــنّای  است.   تأثیــرگذار 
 نابیناشده را -که یکچند جتربهی دیدن داشته و چندی در ناز و نعمتِ شاهزادگی

گذرانده- بهتصویر میکشد:
متاشای تو نرگسدان کند اندام ِ عاشق را

)۱۲بروید بسکه سرتاپا  ز هرسو چشم   ِ گریانش (
 شاعر همچنین رفنتِ نگاه و دامنگیر شدنش در خارِ مژگان را در بیتی چنین گفته

است:
به چشمم بر منیگردد نگاه از روی زیبایش

)۱۲که دارد دامنِ نظّاره را مژگانِ گیرایش (
با ـینِ راه  ـاطهای ـب ـکی از رـب سفرِ ـمـشهد و در ـی که در  ـصرآبادی تعــریف میکــند   ـن
 دستخطِ «ابوالـقاسممیرزا»  دخترزادهی شاهعباس مواجه ـمیشود . ابوالقاسممیرزا
نور هم از حلیهی  که ـبـهقولِ ـنـصرآبادی: «ـچـشمِ اـیـشان   هم یکی از قربانیـهـاست 

عاری مانْد». بر آن دیوار نوشتهبود:
آزرده ز نادیدنِ رویِ پدرم

ورنه به خدا که این زمان شادترم
قطعِ نظر از مردمِ چشمم کردند
)۱۲تا منّتِ مردمان نباشد بهسرم (

 ـقربانیِ ـبعدی ـیکی از نوادگانِ شاه تهماسب به نامِ مظفر حـسین ـمیرزا ست که هم
رمانِ «شاهِ واالجاه، شـاهصفی ... از حلیهی به ـف پدرش  هم چـشمِ  خودش و   چـشمِ 

نور عاطل مانْد» نصرآبادی پس از نقلِ بیتِ وصفاحلالی از کلیمِ کاشانی:
روشندالن -حباب صفت- دیده بستهاند
روزن چه احتیاج اگر خانه تار نیست

با۳ شاید بـتوان آن را بـیانیهی مـقابله  که    بـیت از مظـفّر حـسین مـیرزا نـقل میکـند 
تنِ سنگ  کوریِ قهرآـمیز خـواند. در این اـبیات دلِ فردِ کـورشده به آـتشی پـنهان در 
 تشبیه شده است و حقیقتِ وجود انسان را دلی میداند که نقصانی از نقصِ عضو
 به آن منیرسد. صفای آیینهی درون بهرغمِ بینورشدنِ چشمها همچون گوهری در

دریای آدمی درخشان باقی خواهدماند:
بر سرِ کویِ تو آمد شیشهام را پا به سنگ

سنگدل رحمی ، که آمد پای نابینا به سنگ
صاف دل را از گرانجانان کجا نقصان رسد
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قدرِ گوهر نشکند گر پر کنی دریا به سنگ 
خارخاری در دلت از عشق پیدا میکند

)۱۱الفتآموزی که پنهان کرد آتش را به سنگ (

 گزارش از سرایندگانِ نابـینا در این کتاب ـموقوف به شاهزادگان نیست. در
 مرحلهی دوم ردِّ ـپاهایی از کارگزارانِ مـعتبرِ ـعصر هم دیدهـمیشود که  قطـعاً

کورکردنشان  نباید از شاهزادگان دشوارتر باشد، برای منونه:
  به استیفای خاصّه سرافراز گردیده دران منصبهاشم بیگ 

 کمالِ استقالل داشت تا به تقصیری مخاطب شده چشمش
از حلیهی نور عاطل مانده در تهران گوشهنشین شد.

ـیگ ـلی ـب جارچی ـبــاشی ...صفی ـق سلطانِ  ولدِ ـمــلک    
شاه عـباس چـشمِ او را کـنده، شاهزادهها   بهعـلتِ مـصاحبتِ 
داشت، در قابلیّت [را]  رسیدم ـنـهایتِ  صحبتِ او   فـقـیر در 
خالی از لـــطف نـــبود. طنـــبورِ چـــارتا نثر طبـــعش   نـــظم و 

خوب مـــینواخت و در عـــلمِ مـــوسیقی(چــــارتار/چــــارتاره)   را 
نهایتِ ربط [را] داشت.

خان اـغـورلو ـبـیگ ـلی  امام ـق نوّاب  با۱ خــلفِ     ...[او را] 
بعضی از برادران در ایّامِ شاهصفی اعمی ساختند...

برای تسویهحـسابهای شخـصی به راهِحـلّی  کورکردن  که  است   اینچنـین 
هم تبدیل میگردد:

شوخی وشیخ اهلل قـلی جوانی در ـکـمالِ  اصفهانی در اوّلِ    
خانهی به درِ  مدتی  بود... بــعد از  خوشحرفی   شالّقی و 
چون مردم وکـیل مـیشد.  جانبِ  شده از  شرع دخـیل   حـکّامِ 
عاقبتی ندارد هر دو چـشمش کور شده در کـمالِ  این کـارها 

پریشانی بود
ـدیدهی که ـپ ـیشود  ـرتر ـم زمانی دلگـی این وحــشیگریِ بیرحــمانه  ـصویرِ   ـت
برای منونه در بـیتِ شاعرانه مـیشود.   «کوری» مـوضوعِ مضمـونسازیهای 

: مرتضاقلیخانِ سلطانزیر از 
مکن در دیدهی اربابِ دولت سرمه را ضایع

یا۱ داشت، ـهـمه   بارهی او گفتـهاند: « پنـجاه و دو اوالد  که در  صفی  شاه  وصف ـنـاشدنیِ  فارس و قـربانیِ  خـشونتِ  بزرگِ   حاکمِ 
کشته یا کور شدند»
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)۲۷که چون شد چشمْ نابینا، چه نفع از توتیا دارد (
 بدیهیست مرادِ شاعر از «نابیناییِ اربابِ دولت» تکبّرِ ناشی از نادیدهگرفنتِ
ــردستان دیدنِ زـی ناتوان از  که متکـــبُران را  ــصهای  است خصـی ــردستان   زـی
اهلِ که کـــوربودنِ فیزیـــکیِ  روزگارِ غریبـــیست   میکـــند. در عیـــنِحال 
 حکومت هم امرِ شایعیاست. درد و دریغ،  اینکه شاعر نابیناییِ ظاهر را به
ـناییِ ـیان میـکـند و مـقـصودش نابـی ـریب) ـب امرِ پـیـشِپاافتاده (مـعـنیِ ـق ـنوانِ   ـع

:طبعیِ قزوینیباطن (معنیِ بعید) است. همچنین این بیتِ 
منیدهم به نگه رخصتِ نظارهی یار

)۳۰۴درین زمانه به چشمِ خود اعتباری نیست (
 که مصرعِ دوم -به همین صورت- کنایهی رایجی است، بهاین مضمون که
هم با مـعـنای ـبـیت  این ـکـنایه  هم اعـتـماد را ـنـشایند».  افراد   «نزدیکـتـرین 
به ــیدرنگ مـــخاطب را  بافتِ کالمْ ـب درحالیکه   سازگاریِ کـــامل دارد، 

کوریهای اجباری معطوف میکند.
 همینطور سرایتِ موضوعِ «چشم درآوردن» به سطحِ شوخیهای روزمره که

  وحکیم باقرِ شفاییمنونهاش را از طنزی که بینِ «بیمعنی سرایِ» محالتی 
کرمانی میتوانیم استخراج کنیم:مال قیدیِ 

هدفِ سفیدی میپـوشیده  بوده و همیـشه ـقـبایِ  درویشِ مقـیّدی  که   قـیدی 
:۲متسخرِ شفایی قرار میگیرد

 ۳قیدیِ کرمانی ، آن مغزِ حرام 
)۴۲۲آن که نه پخته بهکار آید نه خام (

شفایی باقرِ  به ـچــشمانِ گوداـفــتادهی حـکــیم  اشاره  با   ودرمـقــابل ـقــیدی 
میگوید:

اگر بخواهند چشمِ باقر را بکنند از پسِ سر آسانتر است!
 ـمیتوان ـتصوّر کرد که مردمِ روزگار به این نوع شوخیها میخندـیدند و به

شنیدنِ چنین خشونتهایی عادت داشتند.
ـرخورد شدن» ـب «سراپا چــشم  اصطالحِ  به  ما  که  است   از همــین رـهـگذر 
 میکنیم. چنانکه میتوان حدسزد یکی از تبعاتِ کوری غلیانِ متنای دیدن
این به ـچـشم میـکـند. ـپـیش از  شاعر را ـتـبدیل  اجزای  که ذرّهذرّهی   است 

بیتِ:

ظاهراً لباسِ سفید در اصفهانِ اینعهد منادِ سالوس است، مال فریدون میگوید:۲
این جُبّه سفیدان که سراپا چو یخند //در مزرعِ کائنات بیپر ملخند

در چله نشینی همه سرمستِ غرور // این قوم بعینه چون کمانهای شخند
به صفحهی ۳   در معـرفیِ  «حاجی محـمد»۳۴۷اشاره به سفید بودنِ حرامـمغزِ گـوسفند دارد. برای منونه ـنگاه کـنید 

آمدهاست:  «در استخوانِ کیست که مغزِ حرام نیست»
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متاشای تو نرگسدان کند اندام ِ عاشق را
) ۱۲برویَد بسکه سرتاپا  ز هرسو چشم   ِ گریانش (

نامِ   به  یک خـطّاطِ بیـنا  دیدیم . ایـنهم بـیتی از  شاعرِ نابیـنا  یک  یررا از   ـم
 که رواجِ این اصطالح را نشان میدهد:سیّد علی

عشقِ معشوق بود پیشِ جگر سوختگان
)۲۰۹چشمِ آهو شده هر داغ که بر تن دارم (

 نکتهای که به این مطلب مربوط میشود، پوشیدنِ لباسهایی احیاناً سفید با
اصطالحِ ما  شدن بـودهاست. هـنوز  سراپا چـشم  به ـمـثابهی  سیاه   خـالهای 
خود بـهکار آشپزخانههای  پارچه در   «لوبـیا چـشمِ بلبـلی» را از همـین نـقشِ 
باسِ که منادی از ـل پارچهی «چـشمِ بلـبل».  به  شبیه  یایی  ریم. یعـنی لوـب  میـب
به گل و ریــحانِ معــشوقان مــوسوم  پر از   عــاشقان در مقــابلِ لــباسِ ســراسر 

سعید«گلبــند» بــودهاست. چــنانکه  نا مـحـمد  اشرفموال به    متخــلص 
میگوید:

اشرف بهخوشآمدش تکاهل نکنی
در هر وصفی به او تغافل نکنی
دلدارِ تو گر بهبَر کند گُلبندی

)۱۸۲تو جامه بهغیرِ چشمِ بلبل نکنی (
 گفته است:(به نقل از آنندراج)و همین شاعر در خارج از این کتاب جایی 
چشمِ بلبل پوشم ار گردد تنت گلبند پوش
عشق بازی میکنم با الله رویان در لباس

ـمی ـفردِ ـق وصفـم شدید را  اشکریخنتِ  که  ــیتِ ـغــلوّآمیز  هم در دو ـب   
شعرِ او نهتـنــها به ـچــشمِ بـلــبل دارد . ـچــشمِ بـلــبل در  اشارهای   میـکــند، 
شدتِ است، بـلـکه از  شدنِ ـگـلها  باتراوت  سُرخ و   سرـچـشمهی آـبـیاری و 

طغیانِ اشک، خارها را هم  سیرابمیکند:
خونِ بلبل را نهتنها در چمن گُل میخورد

هر کجا خاریست آب از چشمِ بلبل میخورد
بس که کردم گریه، خونِ دیده تا ابرو رسید

) ۳۶۸آبِ این سرچشمه طغیان کرده بر پل میخورد (
 همچـنین است اصطالحِ «در آمدنِ ـچشمِ ـکسی» که امروز هم ـمیگوییم ،

 (دختر زادهی شاه میرزا داوودمثالً «تا چشم فالنی در بیاد» که در بیتِ زیر از 

 شکلی از آن منعکس است:عباس)
مردمک میجهد از دیدهی آهو چه (چو) سپند
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)۱۴نگه ِ گرم که بر دامن ِ صحرا افتاد (
به طعـنه امروز  ما  که  اصطالحِ «باالی چـشم ابـروست» را  شاید   همچنـین  
 ـمیگوییم ـبتوان با همـین فرـهنگ که باالترین و شریفترین ـعضوِ بدن را به
 ـتعبیرِ کـتاب ـعاطل میکـردند ربط داد. گویی باالتر از چـشم چـیزی نـیست

زیر از  باالتر از ـچـشمت اـبـروست ! ـبـیتِ  به ـکـسی گفـتـهایم  ما  حاال   مالّو 
 تبریزی مؤید است:ملهمی

منیگویم که بر باالی چشمت هست ابرویی  
) ۲۶۵ز بارِ حسن خم گردیده شاهینِ ترازویی  (

به چـشم مـربوط مـیشود که  زبانِ فـارسی  این دوره در   از یادگـارهایِ دیـگرِ 
با پیـداشدنِ کلمهی عینک ویژه  اصطالحِ چهارچـشمی۴-به  به   - مـیتوان 

 تبریزی میگوید: میرزا باقراشاره کرد.
عینک در انتظارِ تو با دیده یار شد

)۱۷۵چشمِ سفید گشته بهراهت چهار شد (

 مهاجرت
مالّ رفعتی:

پروای ِ سخنگفنت ِ احباب ندارم
نَقلی که غم از دل ببرد، نقلِ مکان است

سایهی مـهاجرت این کـتاب افـتاده،  صفحههای  بر  که  سایهای   گـستردهترین 
تاثیرِ مـهاجرت شده حتتِ  گوییم همهی شخـصیتهای معـرّفی  اگر ـب  است. 

  از راهِ دورِ هندوستانمیرزا رضیِ دانشبودهاند، اغراقی نکردهایم. از سویی 
اهشدنِ پا -در اثرِ حـنا-  او را خـواهناخواه به یادِ ـهند و ـهندویِ  میـنالد و سـی

سیاه میاندازد: 
راهِ دورِ هند پابستِ وطن دارد مرا

)۲۵۳چون حنا شب در میان رفنت به هندُستان خوش است(
 هند را سهلالوصول میخواند:طایفا،و از سویِ دیگر محمد علی 

سیه بختی چو من فرش است دائم بر سرِ راهش
)۳۵۱حنای پا ز هندِ پیشِ پا افتادهای دارد (

 پیش از این دوره نیز اصطالحِ چشمِ چهار شده در ادبِ فارسی بهکار رفته است از جمله رجوع کنید به امثال و۴
 حکم ذیلِ «چشمها را چهار کردن» که ابیاتی از ناصرخسرو ، انوری ، جامی و دیگران نقل کرده است. اما این

 اصطالح در کنارِ «عینک»  بُعدِ تازهای پیدا میکند و مقدمهای میشود بر «کور شدن» که ما امروز از آن
همین معنی را  اراده میکنیم مثالً میگوییم تا چشمهایش چهارتا شود.
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یا بارهی هـمـین دو ـنـفر ـبـسنده کـنـیم،  عاتِ مخـتـصرِ ـکـتاب در  به اطال  اگر 
به ـهخوبی  صفحه از ـکـتاب را ـبـخوانیم،  ـب تورُّق و غیرِگزیـنـشی دو   بهـطـریقِ 
 نفسکشیدنِ شعرِ فارسی در جوِّ سنگینِ  مهاجرت پیمیبریم. مهاجرت دو
 جنبه و جلوهی متناقض دارد نخست جهانگردی و دنیادیدن و از دانشها و
 جتربهها برخوردار شدن و دوّم بارکشیدن و غُربت چشیدن و این هر دو جنبه

در ابیات و شرحِ حالها مشهود است. 
 شاید عاقبتبهخیرترین مهاجرِ این کتاب همین  میرزا رضی باشد که از هند
به ـایان از رویِ شکــمسیری  رسانده  و در ـپ هم  به  ـبار  سرمایه و اعـت دکن   و 

  ـتومان از شاه میگـیرد تا به ـنیابت از او۳۰ـمشهد برگـشته و یکـقلم سالی 
شاه گــرمیِ امرا و  استقرار در ـهـند «از  ـتدایِ   زیارت ـکـند. وی از ـهـمان  اـب

  تومان۱۰۰بینهایت...دید» چنانکه برای یک بیت از شاهزاده داراشکوه 
صله گرفت و آن بیت این است:

تاک را سیرآب کن ای ابرِ نیسان در بهار
)۲۵۲قطره تا مِی میتواندشد چرا گوهر شود (

این مـبـــلغ را بامنکی از هـمـــین ـکـــتاب ـمـــیتوان ارزشِ   ـبـــراساسِ ـحـــکایتِ 
حتلیلکرد:

بهمال گـرامی بوده  چون در ـکـاشان ـبـسیار  اما  است  تُرک    
 کاشی مشهور است. ... روزی در قهوهخانه آمده میگوید
غزل شمع دادهام و دو  یک  به   که امــشب ده دیــنار و نــیم 

گفتهام. 
حامت یک دـیـنارمالّ  به  که ـغـزلها  که مـعـلوم نـیـست    گـفـته 

بیرزد!
 باتوجّه بهاینکه  هر تومان دههزار دینار است،  ظاهراً صد تومان یک ملیون

قدری بـیشتردـینار! ـمیشود  پول در هـند  این هـمه  رِقانونیِ ارز، ارزشِ  اچاقِ غـی یلِ ـق به دـل  (شاید 

است)  بوده  این مـبـلغهم  با  شوخطبعانهی مالـگـرامی  به حــسابِ   به ـهـرحال 
 ۲۰۰۰۰۰ نورِ شاعرانهای برای سرودنِ میشد حدودِ صدهزار شمع خرید و

اگر همهی خود ،  مدتِ ـعـمرِ  امِ  شاعر در مت  غزل فراـهـمکرد. یـعـنی چــهار 
شمع ـبـــرخوردار نورِ  شعر میگفـتـــند،  از   شبها ـبـــیدار میماـنـــدند و 

 میشدند.
به ـههای گــوناگون مبتال  صاحبانِ حرـف شاعران و  ـبوهی از  ـگر اـن سوی دـی  از 
«کوفت» و «آتـــشک» و احیـــاناً  انواعِ بیمـــاریهای خطـــرناک همـــچون 

«رشته» شدهاند و اَشکالِ مختلفِ تنهایی و غُربت را حتمّل کردهاند.
به  قــصههای این کــتاب گــشوده مــیشود رو  این ترتــیب دریچهای در   به 
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ــربت، غمِ ـغ ــماری ،  ــشان ، دوری ، بـی زندگیِ اـی ــهاجران و حـــاشیههایِ   ـم
به درشتِ مــسایلِ ـمــربوط  ریز و  با فرهـنــگها و  آشنایی  تازه،   جترـبــههای 

مهاجرت که در زیر به برخی از آنها میپردازم:
  تبدیلِ پول)۱

عمر اگر امان دهد میروم از رهِ دکن
)۲۵۰«روپیه» تا به دستِ من «هون» نشود منیشود (

) غمِ غُربت۲

گر هند مرا پرورد از شیر و شکر
کی مهرِ عراقم رود از سینه بدر
هرچند ز دایه طفل میگیرد شیر
)۱۹۷لیک از مادر منیکند قطعِ نظر (

) ناسازگاریِ فرهنگی با کشورِ میزبان:۳

در هند کسانی که گرفتند وطن
مانندِ غلیواج نه مردند و نه زن

این رسمِ عجب نگر که در مُلکتِ هند
)۴۲۴زن شوهرِ شوهر است و شوهر زنِ زن (

گر هند شود کعبه شوم سوی کنشت
دوزخ طلبم اگرچه هند است بهشت
خواهم ز غلطکردهی خود برگردم

)۲۷۷مانندِ نگاهِ غافل از صورتِ زشت (
(جتربهی عدمِ تعلق به هردوطرف)) از اینجا رانده و از آنجا مانده شدن ۴

صادق مدّتیحاجی محـمد  آقامؤمنِ اصفهانـیست...  ولدِ    
 در ـهند بود، مراجـعت منوده، چون تابِ صدمهی این والیت

  سال ماند باز در این سال۱۵نداشت باز به هند رفته، مدّتِ 
تشریف آورده .... با وجودِ گویایی صامت تخلّص دارد...

نشانِ چشمهی حیوان ز خضر جُستم گفت:
)۳۴۷دلیست کز ستمِ عشق آب میسازند (
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  ولدِ میر عزیزاهلل از ساداتِ ساوه است... در اوایلِمیر شوقی
 جوانی به خدمتِ خواجه شعیب وزیرِ ارامنه بود بعد از فوتِ
باز ارادهی هـند کرده  مدتی مراجـعت  عد از  به هـند رفـته ـب  او 
سلطانِ وقت  که در آن  سلطان   کرده مـــرحومِ میرجـــمال 
به وده برـگـردید و  به او من شده مـهـربانی  مانع  بود   بـندرعباس 
بود ـچـــنانچه در شد  ، عیامـلـــند   بالی ـکـــدخدایی گرـفـــتار 
این دو بـیت از آن قـصیده که  بود    پریـشانی قـصیدهای گفـته 

است:
روز و شب از نظارهی اطفالِ خویشنت

چشمِ متاماشکم و آهِ مُشوّشم
چون برق میدوند برهنه بهسویِ من
من همچو ابرشان به تَهِ خرقه میکشم

شد. فوت  مددمنوده  طالعش  تا   غرض آزارِ بـسیار میکـشید 
ـوتشد! و که ـف کرد  خوبی  کارِ  ـانده ـیـکی  ـسر از او ـم  سه ـپ

دونفرِ دیگر به هند رفتند.شعرش این است:
دوریم به صورت، ز تو ، نزدیک به معنی
)۳۳۱مانند دو مصرع که ز هم فاصله دارند (

) مشکلِ یافنتِ همسرِ مناسب در مهاجرت۵
تبریزی وجودِ آرام ،مالّ طـغرای  [با   ، در هـند میبـاشد... 

مدتّی در هـند...  میرجمـله (وزیر)  وحـشت تخـلّص دارد. 
به بالیِ ـکـدخدایی وده،  وطن مراـجـعت من بر حبِّ   بود. ـبـنا 
 (تأهل) مبتال شده بعد از مدتی طالعش مددمنوده زوجهاش
 فوت شده! باز بیعالج یک سال ـقبل از حالتِ حتـریر (یک
 سالِ ـپیش) به ـهند رفت اـمید که سالمت مراجـعت مـناید.]

)۳۴۰(
نامِ به  اردستان  صفتی! در  آدمی  سیّدِ  ـــعد نوـیـــسنده از  صفحه ـب  دو 

  نام میبرد و عینِ عبارت داخلِ کروشهی باال [] را بهمالّجمالالدین محمد
اشتباه در حذفِ واژهی «میرجـمــلـه»)که قـطـعاً  (با  هم ـنـسبت ـمـیدهد   او 
 استنساخ یا چاپ صورتگرفته است به هرحال از هر دو نفر منونه شعرهایی
یافنتِ زوج به مـشکلِ   ارائه مـیدهد. از آن جمـله دو ـبیت از مالّ جمـالالدین 

بیارتباط نیست:
در بزمِ یار دل به خموشی نفس کشید
منزل زبانِ ناله  زکامِ جرس کشید
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 میگـوید ناپایداریِ ـمسافر او را محـکوم به سکوت میـکند. شگفت آن که
موقعیتِ یار و در  گویی در پیـشگاهِ  تو  هم برمنـیآید  جرس  صدایی از   ـحـتا 
هجرت راهِ سخن بر زمین و آسمان بسته است.  همچنین تاحدّی در بیتِ:

حیا را مانعِ گلچینیِ دیدار میسازد
)۲۴۳به دورِ خویشنت از بویِ گل دیوار میسازد (

گویی امکانِ قدمپیشنهادن و گفتگو فراهم نیست. 
 ) دغدغهی مهاجرت داشنت اما قرار را بر سفر برگزیدن۶

پا به دامان گرچه پیچیدیم همچون گردباد
)۴۴۱دل به وادیها فتاد و سر به صحراها زدیم (

به امّا  سپرده  وادیها  به  روندهای میبیـند دل  بادِ  خودش را همـچون   شاعر 
سرایِ صبح را در ـهــمان  خود میپـیــچد. اـنــگار  گِردِ  بر   دالـیــلی عجاـلــتاً 

شبنشستگان میجوید:
دل دامنِ زلفت به کف آورد به صد سعی

)۴۴۱دانست که در دامنِ این شب سحری هست(

) از خارج برگشنت و فُکُلی شدن:۷
خوشمال رفــعتی ــبود ، شکـــسته را  خالی از کـــمالی ـن  ..  

 میـنوشت. به ـهند رفته اسبابی آورد، در لباس خـیلی تکـلّف
میکرد... شعرش این است:
پروای ِ سخنگفنت ِ احباب ندارم

)۳۹۹نَقلی که غم از دل ببرد، نقلِ مکان است (

) رواجِ کلمهی «فرنگی»۸
با واژهی «ـفـرنگ و شکلِ ـگـستردهای  به  تذکرهی ـنـصرآبادی ناـگـهان و    در 
دین ، ـوست ،  رنگِ ـپ رنگِ چــشم ،  ـکباره  مواجه مــیشویم. ـی ـگی»   فرـن
شعر به عـرصهی  پا   اخالق، لـباس و خـودباختگیِ فرهنـگی در مقـابلِ فرـنگی 

میگذارد:
 : (با اشاره به رنگِ چشمِ فرنگی)میرزا جاللِ شهرستانی

 از فرنگی نرگسی تیرِ نگاهی خوردهایم
)۹۶شمعِ سبزی بر سرِ لوحِ مزارِ ما زنید (

 : (با اشاره به رنگِ پوستِ فرنگی)میرزا سیّد علی
منود مِی شفقی چهرهی فرنگِ تو را
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)۹۷بهناز بالشِ گُل تکیه داده رنگِ تو را (
 : (با اشاره به نحوهی عبادتِ  فرنگی)میرزا صدرا

بهظاهر میکِشد اربابِ صورت اهلِ معنی را
)۱۱۱به قالب میزند دائم فرنگی نقشِ عیسی را (

  (با اشاره به صداقتِ فرنگی در نیایش در مقابلِ ریاکارانِ وطنی):خواجه محمد صفی
چنانکه سجدهی گل در کلیسیا فرش است

)۲۹۹ریا به صومعه مانندِ بوریا فرش است (
 : (با اشاره به پوششِ  فرنگی)سمعیل ِ ذبیح

دارند سرِ کُشتنم از همسریِ هم
۵)۳۰۰بختِ من و وارونه کالهِ تو فرنگی (

 : (با اشاره به خودباختگی در مقابلِ فرنگی)مال واثق
از عالِمِ عاری ز عمل راهنمایی

)۳۱۵چون قبلهمنا ساخنتِ اهلِ فرنگ است (
 : (با اشاره به سرسپردگی به فرنگی)میرزا سیّد علی

دلتنگیِ مردم همه از دیدهی تنگ است
)۳۲۷مشتی که به زر خورده گره، قیدِ فرنگ است (

طنز
میرزا علیخان:

آقا حــسین است،  سالمِ جرـفـادقان (گلپاـیـگان)   شیخ اال
نام ، داروغهی «آدمخوار»  که شخـــصی  ــقل مـــیکرد   ـن
که از گـرسنگی خـواهد شده، ایـشان فرمـودند   جرفـادقان 

مُرد!

 چیزی که خـستگیهای «از این شاخ به آن شاخ ـپریدنِ» این کتاب را از تنِ
 خواننده دور میکند طنزِ ذاتیِ کالمِ نصرآبادیست که خود بهخود همراهِ او

میآید. این طنز به سه طریق بروز میکند:

یا حـتا با کـمی تغیـیر و    یـکم؛  درسـراسرِ کـتاب یـکسری عـبارتِ خـندهدار 
بیهیچگونه تغییری تکرار میشوند.  از قبیلِ: 

جوانِ آدمی بود–

      برگرفته از غزلی هفت بیتی با ردیفِ «فرنگی» ۵
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جوانِ منکینِ رنگینیست–
سیّدِ آدمیروشیست–
مردِ صاحبْکمالِ حرّافی بود–
جوانِ شوخِ شالّقی بود–
کوفتی عارضِ ذاتِ مبارکش شد–
طالعش مدد منوده فوتشد–
قبل از این به سیادت مشهور نبود!–
گفتگوهایِ بیمعنیِ او با حکیم شفایی کمالِ منک [را] داشت–
[یست]  آدمیوش و بسیار اهلیّت دارد– جوان
شیرهی کِیف بسیار میخورد–
قمارخانهی مشهدِ مقدّس را اجارهکرد–
یکی از اعتقاداتِ فاسدش این بود که به فقیر  اعتقاد داشت–
تاریخِ فوتِ زندگان را میگفت!–
طالعش مدد منوده در آجنا فوت شد «اللهمارزقنا»–

دارند، ــــتهای انتخـــــابشده جنبهی طـــــنز  باالیی از بـی درصدِ   دوّم؛   
سلیقهی بر  گواه  شاعران،  ـیاتِ متــعددِ  ـصرآبادی از مــیانِ اـب  انتخــابهای ـن
که داریم  زیادی  سرایندگانِ  شاعرانِ کــتاب،  اوست. درمــیانِ   طنزپــسندِ 
 بهراستی شاعر نیستند و گاه کُلِّ تولیداتِ ادبیشان همان یکیدوبیتی است
اثر ـکـمک بودنِ ـفـضای ـکـلّیِ  به طـنـزآلود  این مـطـلب   که اراـئـهشده. اتـفـاقاً 
دهانِ سویهی طـنز نـداشتند نُـقل و نَـقلِ  اگر تکبیـتهای مـشهور   میکـند. 
این شعرِ   مردم  مـنـیشدند و در حافـظـهها باقیمنیماـنـدند. از این ـگـذشته در 
ـعادهای وجاهت  و مرـکـزیّتِ فوقاـل ـیم-  «بیت»  از   دوره  -چــندانکه میداـن

قولِ  اسمخانبرخـورداراست، نـصرآبادی از  «دامادِ  پـادشاهِـق که گـویا  نامی    
جنّتبارگاه» است، نقل میکند:

یک بیتِ خوب پیشِ من و یک کتابِ شعر
)۶۳یک گُل ز دستِ یار به از بوستانِ گُل (

 بهموازاتِ این خصیصهی سَبکی  که بهنوبهی خود در صیانت از تکبیتها
به قهوهخاـنـهها شعر از درـبـارها  وسیعی جایـگاهِ ارائهی  شکلِ  به  بود،   مؤثّر 
ربطِ ـمستقیم به طـنزِ متمـرکز در مدّعا -که  این  باتِ  برای اـث  منـتقل ـمیشد، 
داستانِ  رویآوردنِ گذریم  که ـب ههای متـعدد  ذکرِ منوـن  تکبیـتها دارد-  از 
 شخصِ نوـیسنده به شعر و ادبیات به خوبی بازگوکنندهی این واقـعیتِ مهُمِّ
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با جوانی  از معــاشرت  که در  است.  نــصرآبادی تعریفمیکــند   تاریخی 
اشعار هسویِ  کـسانیکه «بهـنظمِ  دست شـسته و ـب  «اربابِ مـناهی و مالهی» 
آنگاه ـزیّن ـمـیساختند» رو آورده،  آبدار ـم لیِ  به گــوشوارِ آل جان را   گوشِ 
 میگوید: «در قهوهخانه رحلِ اقامت انداختم» انگار بگوید در کتابخانه یا
است انداختم و مـعلوم   در داـنشکده یا فالن اجنـمنِ شعر و ادب رحلِ اقامت 
اقامت «رحلِ  بوده و در ـعـبارتِ  روزمرّهاش  عادتِ   که حـضور در قـهـوهخانه 
 انداختم» اغراقی هم  منیکند چراکه میگوید: «چند روز به سببِ مانعی به
 قهوهخانه نیامد[م]...». البته همین چند روز غیبت کافیست که شاعرانِ

عصر بگویند:
قهوه را نیست بیتو هیچ صفا
)۴۶۲داد ازین بیدماغی و اهمال (

 در این حال با نوعی گرایشِ  معطوف به کوچه و بازار مواجهیم که میتوان
شعر قهــوهخانهای به۶آن را  شعرِ «غــیرِ پــاسخگو  که    نامــید. بدیهــیاست 

ـتها از داشنتِ تکبـی سویهی طــنز خــواهدگرفت، یـعـنی مرکــزیّت   قدرت» 
هم میدهـند تا دستِ  دستبه  دربار از سویِ دـیگر،  شعرِ رـمیده از   سویی و 

  که از دـیرباز در شعر۷ِـطنز ِ متمـرکز در اـبیات  هم تقوـیتشود. این نوع ـطنز
 فارسی حضور داشته، ریشه در شطحِ صوفیانه دارد. تکبیتهای امروز هم
ــیهای بر تناقضیاـب ــنی  هم مبـت ــصار و  هم ـق آغازین  شطحهای   همـــچون 
شطح در شیوهی  «ادغامِ   دستآوردِ  قرنِ ـهــشتم    زیرکاـنــهاند. اـگــرچه  در 

ههای ادبی رسیدهبود.۸آراـی خود  به اوجِ  شعرِ فـارسی  ههای   »  مـثلِ اغـلبِ ماـی
با شود و  خارج  که از ـفضایِ نخبـگی  تازه مـیرفت  سَبکیِ  آزمونِ  با   اکـنون 

جتربههای سطوحِ وسیعتری از مردم گرهبخورد. 
 برای ـنشاندادنِ چنین ادعایی،  انتخابِ بـیتهای منونه، کاری ـبسیار دشوار

 بیتِ برگزیدهی زیر را ببینید: ۲۲است ، با اینحال  
مردم» و «اجـتـماع۶ِ به ـتـودههای  که ـبـینِ «ـگـرایش  کرد. ـنـسبتی   از ـتـعبیرِ قـهـوهخانه نـبـاید ـبـرداشتِ جاهلـمـآبانه 

عوام که قهوهخاـنـهها ـمـحلِ اجـتـماعِ  اندازد  اشتباه  این  به  ما را   شاعران در قـهـوهخانه» ـبـرقرار ـشـدهاست نـبـاید 
بودهاند. گزارشهایی که درهمین کتاب وجود دارد خالفِ این را نشان میدهد.  

 مراد طـنزِ متمرکز در ـبیت است ـمثلِ این ـبیتِ حافظ: « ـبهعزمِ توبه شبی گـفتم استخاره کـنم/ ـبهارِ توـبهشکن۷
میرسد چه چاره کنم»

  برای شرحِ ـبهترِ ـبیتِ زیر از حاـفظ:(به خدا که جـرعه ای ده تو به۳۹در جـلدِ نخـستِ حافظ خوانی صفحهی ۸
  که  به  وقت  صبحگاهان  اثری بود دعا  را ) آمدهاست: برای این ـبیت بد نـیست آرایه ایحافظ سحر خـیز/

گذاریم . شطح » ـب نام آن را « آرایهی  بهوضع کنـیم و  است ،  یا طـباق  شاخهای از آرایهی تـضاد  شطح    آرایهی 
 این صورت که شاعر دو واژه را به شکلی در کالمِ خود بهکار بُردهباشد که یکی متمایل به اَعمال و مفاهیمِ اهلِ
جادِ «پارادوکس» کـند. ماعِ آن دو اـی اشد چـندانکه اجـت زهد ـب اهلِ  به اعـمال و مـفاهیمِ   فـسق و دـیگری متمـایل 

 «شيخِ جام » و «جامِ )، حافظ ـمريدِ جامِ می است ای صبا برو/ وز ـبنده ـبندگی ـبرسان شيخِ جام راـمثال : (
جادِ تـناقض میکـند. در ـبیتِ ( هاند که اـی هکار رفـت طوری ـب سحر خـیزمی»  حافظِ  به  تو   به خدا که جرعهای ده 

دعا را) بود  اثری  صبحگاهان  وقتِ  به  که از آن ـتـناقض/که  شدهاند  استفاده  طوری  «دعا»    ـنـیز «ـجـرعه» و 
استنباط میشود.
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-به رغمِ توبهام، بزمِ خوشی آن رشکِ مه دارد
)۳۹خدا از آفتِ طاقت! دلِ ما را نگهدارد (

-تاریخِ سیادتش! زدل جستم گفت
)۵۱در ماهِ صفر میرِ جدیداالسالم (

-فرقی میانِ کاکُل و زلفِ بتان کجا است
)۵۱شوریده را دماغ و دلِ انتخاب کو (

-شادم که فلک در مددِ بیهنرانست
)۹۰شاید که مناند کس و نوبت به من افتد (

-چه میکردم اگر رزقم به پای خود منیآمد
)۱۳۲به این دستِ تهی و دیدهی سیری که من دارم (

-ما و پروانه و بلبل همه خویشانِ همیم
)۱۳۵چشمِ بد درو که یک دسته پریشانِ همیم (

-در هیچ منزلی دلم آسودگی ندید
)۱۹۳ما را متامِ عرصهی عالَم، وطن شدهست (

-گذشت خواجه و چون عنکبوتِ مُرده هنوز
)۲۱۹مگس شکار کند تارهای آمالش (

-هر تارِ زلفِ جانان، باشد شبِ درازی
)۲۳۸کو آنکسی که میگفت: « یک شب هزار شب نیست» (

-ای که از دشواریِ راهِ فنا ترسی مترس
) ۲۴۳بس که آسانست این ره میتوان خوابید و رفت (

-مالحتِ تو گواه است و شوربختیِ من
) ۲۴۴که بیمنک نسرشتند خاکِ آدم را  (
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-هزار بار قسم خوردهام که نامِ تورا
)۲۴۸بهلب نیاورم امّا قسم به نامِ تو بود  (

-ما همرهی از بخت ندیدیم  ولی
) ۲۵۴دیدیم که از دور سیاهی میکرد  (

-دل، خود به روزگارِ جوانی کباب بود
) ۲۵۵مویِ سفید شد منکی بر کبابِ ما  (

-زان داخلِ کربال شدستی کامروز
) ۲۶۰در مقبرهی یزید حلوایی نیست  (

-بر هرکه نظر کنی ز من خوبترست
)۲۶۰ایکاش که من هم دگری میبودم  (

-غم که پیرِ عقل تدبیرش به مُردن میکند
) ۲۶۱میفروشش چاره در یک آبخوردن میکند  (

-جنون ز روزِ ازل بود قسمتم لیکن
)۲۶۷بهاینکه دیر رسیدم نصیبِ مجنون شد  (

-سرگشتگی ز سر نرود مردِ عشق را
) ۲۴۱گر بعدِ مرگ سنگ شوم، آسیا شوم (

-میبُرد زندگانی گر جان ز چنگِ مُردن
)۲۷۴کس جان بهدر منیبُرد از چنگِ زندگانی (

-هر داغِ زیرِ پنبه شهیدیست در کفن
)۳۲۵صحرای محشر است سراپای سینهام (

-سرو در رقص است و قمری مست و دستافشان چنار
)۳۳۵وقتِ بشکن بشکنِ توبهاست ساقی می بیار (



١۱٧۷

-بهار دسته کلید از بغل برون آورد
)۴۰۲ز واشدن دلِ ما را خدا نگهدارد (

 جنبهی سومِ طنز در اینکتاب روایتهای خندهداریست که پشتِ سرِ این و
تا کـنون در همـین مختـصر ازین روایـتها را   آن تعـریف میکـند. منونـههایی 
حدی تا  نگونه طـنز  که اـی دادهشد خواـندید. از آجنا  به کـتاب  که   ارجـاعاتی 
با گزارش را  این  هم منعــکس میکــند  ـماعی را  ـتها و خُلقــیاتِ اجـت  ظرفـی

بهدستدادنِ چند منونهی دیگر  به پایان میبرم:

که ربّاـلـعزّت را رباـلـعرت– شده  کافی ... چـنـین ـمـسموع   ـمـیرزا 
هنوعی که بدونِ اضافهی آن عبارت  خوانده و به این مـعنی ـمشهور گـردیده ـب

 )۱۴۳کسی او را منیشناسد(
 قاضی مسافر از فتحِ خراسان جهتِ جلوسِ شاه اسماعیل « مذهبِ–

 ناحقّ» تاریخ یافته بود این معنی به آن پادشاه رسید از روی غضب فرمود که
این۹ـقـاضی ـمـسافر را ـپـوست کُـنـند من  آوردند  ـگـفت  که بهـحـضور    . او را 

آمد او را خوش  ـادشاه را  حق» ـپ مذهبُنا  ـادشاه گفتهام «  زبانِ ـپ ـاریخ را از   ـت
بخشید.

شفایی)باقرِ شفایی –   ... گفتگوهای بیمعنیِ او با حکیم(ـهمنام با حکـیم 
 شفایی کمال منک [را] داشت... یکی آن که با حکیم میگوید تو معانیِ
 اشعارِ مرا دزدیدهای. حکیم میگوید که از کجا معلوم شده؟ دیوانِ خود را

) ۴۲۲پیشِ حکیم میاندازد که پس معنیهای این صاحبمُردهها کو؟(
خدمتِ مرـتــضاقلیخان ـمــتولّی اردـبــیل– هردو در  برادر ـبــودند   دو 

شوخی ایشان را  ـبودند  ـیکی برخوردارـبیگ و ـیکی محـمّد ـبیگ و به اعتبارِ 
) ۴۰۶شنگُل و منگُل میگفتند. (

 امیر بیگِ قصّاب اصفهانیست در کمالِ نامرادی بهقصابی مشغول–
شعر ـمـیکردم و که ـفـکرِ  خود ـنـقل ـمـیکرد  رسیده،  به هـفـتاد   بود. ـعـمرش 
این معـــنی ــیشد. از  شفایی میخـــواندم، او مـــتوجّه مـن ــهخدمتِ حکـــیم   ـب

آزردهخاطر بودم. شبی بهخواب رفتم این بیت از عالمِ غیب بهزبامن دادند:
روزی بهشب کنم به صد اندوهِ سینهسوز

شب را سحر کنم به امیدِ کدام روز
)۴۱۹... بهغیرِ این شعر دیگر شعری ندارد... (

در کرمان پوست کردن به جای پوست کندن رایج است ، در اینجا هم به نظر بهتر میآید۹
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ایلِ افـشار– مِن اَعـمالِ ری و از  است،  طرزی از والیتِ طـرشت   مالّ 
طبعِ شوخی داشت.... شعرش این است:

مدنیدیم پس از مکّیدن
نه به کس حیله و نه مکریدن

مرقدِ پاکِ نبی طوفیدیم (طوافکردیم)
)۴۰۸عُمریدیم و ابابکریدیم (

یتی گفتهام و– که ـب آمده  هخدمتِ موالنا عـبدالرزّاق   نافعِ ـقمی ... ـب
)۳۶۶معنیِ آن را منیدامن! آخوند شرحی برآن بیت نوشته (

به– وسفا خواـنساری نامرادی بود در کـمالِ شکـستگی... عـمرش   ـی
 فقر و فاقه گذشت ... میگفت که آرزویِ من ایناست که یکبار به حمّام
یار! ... ـنقل مرا ـب امانتیِ  استاد  که  هاستاد ـبگویم   روم و ـبعد از بیـرونآمدن ـب
 میکرد که روزی در کمالِ کثافتِ لباس بهخاتونی مُقَطَّع (آراسته) برخوردم
من وضعِ  به  خاتون  ـیوفایی میکــند»  ما ـب با  «یار   این ـمـصرع را خــواندم 

نگاهکرد و گفت:
«خوب میکند که تو  -پلشتْقَحبهخواهری-  بودهای»

مهرانِ راد
–اتاوا  کانادا

۱۳۹۶ مردادِ ۱۵


