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] ادبیات ایران [دیدگاه: یادداشت ادبی

جایگاه تصحیح متزلزل شده است
گفت وگو با سعید شفیعیون درباره ی حوزه تصحیح متون و مالزمات علمی و اخالقی آن

A در هر حوزه ای نقد و رواج تضــارب آرا باعث بهبود کیفیت آن کار 
می شــود، از دیرباز انتشار هر کتاب در کشــورمان زیر ذره بین محققان 
آن حوزه بوده و معمواًل پس از انتشــار چند مقاله درباره آن در مجالت 
دانشــگاهی و عمومی منتشر می شده و مؤلف هم ســعی می کرده در 
ویراست های بعدی اصالحات الزم را انجام دهد، اکنون با فراوانی انتشار 
کتاب هایی که به تصحیح متون پرداخته اند، نقد چه جایگاهی دارد و آیا به 

میزان الزم مورد مداقه اهالی فن قرار می گیرد یا خیر؟
وقتــی در بازار کاالیی رواج پیدا می کند، طبعًا اجناس مختلفی از 
آن عرضه می شــود. این وسط باید یک صرافی و محکی وجود داشته 
باشد که جنس بهتر و برتر را معرفی کند، چون در هر بازاری این امکان 
گاه که ُعرضه ی عرضه کاالی مناسب ندارند  وجود دارد که عده ای ناآ
به طمع رونق این بــازار بخواهند کاالی کم ارزش خــود را بنمایند و 

بربایند. حساب جوفروشان گندم نمای هم که معلوم است.
در ایــن اثنا فضای نقد پویــا و زنده هم بــرای عرضه کننده و هم 
تقاضاکننده چراغ راه خواهد بود. با انقالبی که در عرصه نســخه های 
دیجیتــال در همه دنیا صورت گرفت، خاصه در میهن عزیز ما اهتمام 
دکتر حجت االســالم رسول جعفریان بود که چراغ اصلی این کار را در 
مجلس روشــن کرد و بعد برخی نصفه نیمه در کتابخانه ملی و ملک 
دنبال آن را گرفتند و نســخه ها را در دســترس قــرار دادند وگرنه کی 
استادان سلف ما تصورشان می شــد که بی زحمت راه و ناز و منتهای 
گاه بازی، از پشت میزشان به طرفة العینی  جورواجور و گاه در حد کارآ
بتوانند به هر میزان نسخه ای که نیاز دارند دسترسی پیدا کنند. درگذشته 
اســتادان بزرگ کســانی را که می خواســتند تصحیح انجام بدهند، 
می ســنجیدند و اگر اهلیتی داشــتند اجازه می دادند این کار را بکنند 
اما امروزه این دسترسی آســان آفاتی هم داشته، اآلن یک بچه کالس 
ششمی هم می تواند به نسخه ها دسترسی داشته باشد و هم زمان چند 
اثر را بدهــد تا برایش حروف چینی کنند و مثل مار و پله یک ســری 
نسخه را عین آجر بپراند باال و در متن بگذارد و تعدادی را مثل خشت 
به پایین صفحه بیندازد و در وبالگ یا اینســتایش عرضه کند و یا یک 
چاپچی را پیدا کند و پول ســه هفته اعالنیه سوگ و سورش را بدهد تا 
برایش این کراســه های شعر و نثر آمیز را سر هم کند و بر طبق افالس 

بگذارد.
حتی از ســوی برخی اســتادان یا بهتر بگویم استادنمایان نامور، 
تصحیح بیشــتر نوعی مهارت نســخه خوانی و کتاب سازی و کاری 
مکانیکی اســت. همین است که وقتی در آثارشان نگاه می کنی انگار 
که ســر در بساط دوره گردی کردی که از شــیر مرغ تا جان آدمی زاد 
دارد اما اغلب بی اصل و بی فایده و تاریخ گذشــته و محقق حقیقی را 
بسنده نیســت. گاه اینها هر متنی را تصحیح کرده اند نظم، نثر ادبی، 
تاریــخ، متن علمی، از همه ادوار تاریخ و گاهی به زبان های مختلف. 
گاهی خاصی الزم است و گاه اگر  درصورتی که برای تصحیح علم و آ
هم نیازی به کتاب شناســی و نسخه شناسی خاص و مرارت دستیاب 
کردن آنها نباشــد که هست، کافی نبودن نســخ و دانش یافتن منابع 
کمکی برای تصحیح اثر و داشتن ذوق خاص الزم برای آن متن نیاز به 
توغل و عمر قابل مالحظه ای است. از نظر من مصحح متون حماسی 
بــا متون غنایی یــا ادبیات قرن 8 با 10 یا 11 فرق می کند. کســی که 
ادعا دارد می خواهد متن را نزدیک به قلم آن نویسنده چاپ کند باید 
گاهی داشته باشــد. درحالی که دانشجویی می آید و  به اندازه مؤلف آ
می گوید برای پایان نامه ام می خواهم تصحیح انجام بدهم، استاد راهنما 
هم می گوید برو یک نســخه پیدا کن انگار می خواهند به سیزده به در 
بروند و فعاًل باید او برود به دنبال سبزی و نخود تا چه آَشی از این کار 

برای خواننده پخته شود!
انگار نه انگار که بعد این همه حیف ومیل وقت و بیت المال و کاغذ 
و ...، این متون بعدًا وارد بانک های دیجیتال می شــود، از رویشــان 
مدخل تعریف می شــود و دســتور زبان بر اساسشان نوشته می شود، 
اینها باعث می شــود تمام تحقیقات بعد از متون به فساد کشیده شود. 
از این منظر تصحیح خصوصًا با وضع روبه رشــد تحقیقات متنی در 
دانشگاه ها بســیار امر ضروری ولی محل لغزش است و نیاز به پایش 
هم قبــل از انجام و هم پیش از چــاپ دارد. اســتوانه این پایش هم 
گاه ، صریح و عنداللزوم آداب دان  ناقدان متون اند، افرادی علمــی ، آ
که جامعه علمی از آنها حســاب ببرد. ناقدانی که خود دستی بر آتش 
دارند اما نه آن قدر که زیر ســاطور ســازمان ها و سیستم های اداری و 
روابط کاری باشد که گرفتار مالحظات بی وجه و ارائة نقد نسیه خورانه 
و تعارف بازانه شوند. قباًل استاد مینوی بود، حتی استادان صاحب نام 
هم جســارت سرسری کاری نداشتند تا چه رسد به نوپایان . امروز به 
بهانه جوان پروری و تربیت شاگرد گاه دچار اشتباهاتی حتی در ساختن 
همان اســتعدادهای نوظهور می شــویم . و این می شــود که به بهانه 
نوگرایی و جسارت در کهنه ستیزی و شتاب بخشی به تولید، این بلبشو 
را در همه عرصه های علمی و فرهنگی هم می بینیم که در موســیقی، 

اگرچه خارج از بحث ماست؛ حتی برای عموم بسیار ملموس  است. 
به عنوان مثال روزی اســتاد کســایی در حوزه موسیقی به خصوص در 
اصفهان، نقش تعیین کننده سره از ناسره را داشت و بعضًا الزم می دید 
به جوانی تذکراتی سخت بدهد و البته غالبًا درست و بی قصد خاص. 
طبعًا آن جوان اگر عاشق صادق بود، سعی در اصالح کار خود می کرد. 
در واقع چوب تعلیمی منتقد و استاد راهنما او را به راه درست تری سوق 
می داد. یکی باید در باالی کار مشرف باشد که اگر کسی بی آنکه آماده 
و واقف به کار قصد ورود داشته باشد، نهیبش بزند که  َفاْخَلْع َنْعَلیک 

ِس ُطًوی. ۖ ِإَنّک ِباْلَواِد اْلُمَقَدّ
آری

عشق از اول سرکش و خونی بود /تا گریزد هر که بیرونی بود
گاه و صریح اللهجه را که نیت خیر دارند  ما باید منتقدان عالــم، آ
تشــویق کنیم و بخواهیم انتقاد کنند. متأســفانه متون چاپ می شوند 
ولی اصــاًل انگار هیچ کس آنها را نمی خواند. یکســری هم در بعضی 
عرصه ها ورود می کنند و دکان دونبش می زنند و اجازه نمی دهند کسی 
به آن وارد شــود، درصورتی که نباید این طور باشد، عرصه ها باز است، 
گاهی وجود دارند که  عالقه مندان بیایند کار بکنند اما بدانند آدم های آ
مورد اعتماد جامعه هستند و جامعه به آنها نیاز دارد و اینها اگر کاری 
نیاز به اصالحات حتی تخریب دارد ،تذکر می دهند. چرا ما انقدر دچار 

مماشات و مصالحه شده ایم؟!
پیش آمده که ناقد به حســب اقتضا از نقد متن هم به نقد مصحح 
پرداخته اســت. در این موارد نباید به طور مطلــق کار او را رد کنیم و 
بگوییم منتقد پا از حد خود فراتر نهاده ، چراکه گاه این کتاب سازان اند 
که حسب جایگاه اداری و روابط ناسالم خود و هوس بازی های علمی 
و جاه طلبی خود به این عرصه ورود می کنند. در یک کالم جوان پروری 
نباید به این حوزه آسیب بزند، ما در حوزه نقد خیلی کوتاه می آییم و این 

باعث خراب شدن کارها می شود.
Aپیشنهاد شما برای اصالح این امور چیست؟ 

مــا باید بدانیم اصل و حقیقت، صداقت و عشــقی اســت که در 
کار داریم. نباید آرمان های خیالی را در ذهن بپروریم خوشــبختانه ما 
شخصیت های برجســته ای در صد سال اخیر داشته ایم و عرصه هایی 
را فتح کرده اند که نمی توانیم به آنها برســیم. نباید این الگوها برای ما 
غلط انداز باشــد که مثاًل من هم می خواهم مثل شــفیعی کدکنی هم 
تصحیح متن انجام بدهم و هم ترجمــه بکنم هم تحقیق بالغی انجام 
بدهم و تحلیــل کار خارجی ها را بکنم یا بخواهم مثل شــجریان هم 
شش دانگ آواز بخوانم هم تصنیف و آهنگ و ساز بسازم و هزار همهمة 
دیگر! غافلیم که اواًل همة کارهای آن استادان هم سطح نیستند و دیگر 
بحری که این نهنگان را می پرورد، جوی باریکی شــده است که از آن 
لبی تنها می توان تر کرد . پس ما به جای مســابقه با این بزرگان به فکر 
رشــد طبیعی و صادقانه و دغدغه مند خود باشیم. متأسفانه در حوزه 
تصحیح هم به طرز ناگواری اتفاق افتاده اســت. مثل بقیه امور زندگی 
اینجا هم مرز عشــق و هوس در هم آمیخته، مرز بین پیشه و کسب با 
سوداگری و شیادی برداشته شده است . آدم محقق مثل کاسبی است 
که با یک تخصص و در یک زمان تاریخی کار می کند، دانش و تجربه 
و به تبع اعتبار کســب می کند. نه اینکه هرروز به فکر خرید یک چیز 
باشــد، همین اوضاع آشــفته اقتصادی ایجاد می شــود که در آن گیر 
افتاده ایــم. من واقعًا تحذیر می دهم، هم خودم را و هم جوان ترها را که 
خیلی مراقب باشیم. هرکس در یک وادی وارد شد با صداقت و ادب 
و اخالق جلو برود، همه فعالیت ها برای فهم حقیقت و محبت نسبت 
به عالم پیرامون و خودمان است، چیزی که اآلن واقعًا فقدان آن هم در 

دانشگاه و هم در بیرون از محیط دانشگاه محسوس است.
بعضی افتاده اند به نســخه بازی و نسخه فروشی و موضوع پردازی 
و تصحیح هــای آبکی و دهن پرکن. اگر هم ناشــر حســابی نیافتند، 
خودنشــری می کنند. یک مرتبه می بینی از یک نفر در عرض کمترین 
زمان چندین متــن جورواجور با همکاری و پاس کاری چند هم اندازه 
بلکه کوتاه تر عرضه شده است. نتیجه این کار، تنزل جایگاه تصحیح و 
دلسردی اهل و فحل این حوزه و مهجور ماندن آثار مضبوط و درست 
به این تصور غلط که چاپ های دیگری از این کار شــده اســت و تیر 
خالص. ببینید چند چاپ بازاری از دیوان ظهیر فاریابی شده است و 
موجب شده تا ناشر متن مصحح مرحوم یزدگردی توان و یا اراده چاپ 
مجدد آن کار را که دست کم نسبت به آن دیگران صحیح تر است، ندارد.

اشخاص تازه کار گمان می برند که همین که نسخه ای دست یابشان 
شــده و یا موضوع به نظرشان رســیده، صالحیت انجامش را دارند. 
درحالی که وجدان و اخالق حکم می کند، آن را صال دردهند در جایی 
و از کســانی که اهلیت دارند، حتی اگر مشغولش نباشند، بخواهند به 

آن کار دست بیازند.
من خودم به ســبب ضرورت هــای کاری ام در حوزه تخصصی ام 
)تذکره ها( در حال تصحیح ترجمه های مجالس النفایس بودم و مقاله 

هم نوشته بودم؛ ولی وقتی همکاری عزیز تماس گرفت و گفت جوان 
دانشــجویش می خواهد این کار را به عنوان رساله دکتری اش بگیرد، 
به راحتی پذیرفتم. البته کار آن طور که من می خواســتم متأسفانه انجام 
نشد؛ با اینکه داورش بودم ولی اصطالحات و پیشنهادهایم ترتیب اثر 
داده نشــد و نهایتًا کار چاپ شــد و ما هنوز از تصحیح صد سال قبل 

مرحوم حکمت بی نیاز نیستیم.
با این حال خوشــحالم که ادب الزم در حوزه تصحیح را به خرج 
دادم و معتقــدم همه به جای حرص و رقابت در اول باید به فکر متن و 
احیای صریح میراث باشند که با لحاظ این قطعًا اعتبار ، حتی منافع 
مادی در حد بضاعت مزجاة حاصل خواهد آمد. این رقابت و تزاحم 
کاری در سایر حوزه های تحقیقی هم هســت و باید سامانی برای آن 
اندیشــید تا هم از دوباره کاری و هــم از خدای ناکرده تقلب جلوگیری 

کرد.
خوشــبختانه با دانشــگاهی شــدن این فن ، با عنــوان گرایش 
نسخه شناســی و تصحیح متن و تشــکیل انجمن علمــی تحقیق و 
تصحیح نسخه های خطی ایران در وزارت علوم قدم های اولیه برداشت 
شــده، خصوصًا که بنیادها و نشرهای مخصوص این حوزه مثل بنیاد 
فرهنگ و بعدهــا بنیاد موقوفات افشــار، کتابخانه مجلس و میراث 
مکتوب بســیار تجارب خوبی در این زمینه به دســت می دهند. اخیرًا 
هم به کوشــش همکاران بنده در دانشگاه اصفهان با حمایت معاونت 
پژوهشــی دانشــمند آنجا کارگروه و آیین نامه ای مخصوص تصویب 
پایان نامه ها و رساله های تصحیح متن به انجام رسیده که هم این کار را 
اعتال بخشیده و هم پایش می کند و متون را تا حد ممکن از آسیب های 
آزمون و خطای دانشــجویی و اداری این کار مصون می دارد و ممکن 
می دارد که متون به طور ضعیف در این بنیادهای علمی کار نشود و در 

کتابخانه ها حبس نشود.
Aخود شما اآلن مشغول انجام چه کاری هستید؟ 

دغدغه  اصلی من تحقیق در ادبیات قرن دهم تا دوازدهم موسوم به 
سبک هندی است. طبعًا بخش مهمی از اطالعات ما منبعث از متون 
است که هنوز تصحیح درستی نشده اند. از این باب مجموعه  کارهای 
ناچیز بنــده تصحیح متون ادبی این دوره، تحقیقــات تاریخ ادبیاتی و 
نوع پژوهی و مطالعات لغوی و بالغی این متون بوده است. مشخصًا در 
تصحیح کلیات زاللی خوانساری نخستین کار من بود که با راهنمایی 
استادم شــفیعی کدکنی در 1385 انجام شد. بعد به سبب تحقیق در 
نوع ادبی »تزریق« ناچار به تصحیح یکی از مهم ترین تذکره های ادبی 
فارسی؛ یعنی نفایس المآثر شدم که در 1395 چاپ شد. در خصوص 
اتهام رایج بی قیدی شــعرای این دوره به شعر استادان سلف، در همین 
تذکره از امیدی رازی به عنوان یکی از متتبعان شعر قرن ششم با آب و 
تاب سخن آمده است که بعد از فرازوفرودهایی که در مقدمه کتاب زیر 
چاپ گفتم، آن را بر اساس چهل نسخه تصحیح و آماده نشر کردم که 

همین روزها روانه بازار بی رونق کتاب می شود.
مرآة الجمال صائب راهم از مدت هاست در حال انجامش هستم؛ 
کاری که از زمانی که مقاله ســراپا را نوشــتم، در دست داشتم و دارم؛ 
چراکه این متن و ســایر ســراپاها که کم نیســت و هــر مدتی یک بار 

نسخه ای از آن به دست می رسد.
اما مهم ترین کاری که اآلن در دســت دارم و نمونه خوانی می کنم، 
تصحیح مجمع النفایس خان  آرزوســت. این کتاب از تذکره های مهم 
انتقادی اســت و مربوط به اواخر دوره تیموریان هند است. خان آرزو 
یکی از مهم ترین شعرای دوره کالسیک ما بود که استاد شفیعی کدکنی 
هم بسیار درباره او تحقیق کرده و بیشترین نقش را در معرفی او داشته 
اســت. بعدها هم دیگران مثل استاد نوشــاهی و دوست عزیزم دکتر 
رحیم پور و بنــده در خصوص او تحقیقات احوالی و متنی کردیم. من 
وقتی پانزده سال پیش مدخل خان آرزو را برای دانشنامه جهان اسالم 
می نوشــتم از چاپ شبه قاره این کتاب استفاده می کردم که ناچار شدم 
مقاله ای در معرفی این اثر و نقد چاپش در آیینه میراث بنویســم. از آن 
زمان مترصد فرصتی برای تصحیح این اثر بودم تا دانشجویی ساعی و 
بی هیاهو و مبرا از شتاب و شیفته تحقیق یافتم و این موضوع چندسال 
پیش با زحمت به تصویب رســید و هم اکنون خانم الهام زادافشار در 
شرف دفاع است. امید که هرچه زودتر پس از گذار این گریوة اداری، 

کتاب به کسوت چاپ درآید.

تصحیح متون ادب فارسی، یکی از فعالیت های حساس و تخصصی استادان 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته زبان و ادبیات فارسی است، با توجه 
به گنجینه بی نظیر ایران زمین در خصــوص وجود کتاب های ادبی، این کار 
مشتاقان و عالقه مندان زیادی دارد و بسیاری برای کسب اعتبار و باال بردن 
مدارج علمی خود به تصحیح متون دست می زنند، اما نکته مهم این است که با سرعت گرفتن این کار و سهولت در دستیابی به متون بعد از 
دیجیتالی شدن نسخ و کتاب ها، آیا نتیجه کار منتشرشده قابل اعتنا و اعتماد هست یا خیر؟ برای یافتن پاسخ این پرسش گفت وگویی با سعید 
شفیعیون، دانشیار دانشگاه اصفهان، فارغ التحصیل دانشگاه تهران و از شاگردان قدیم دکتر شفیعی کدکنی داشتیم که در ادامه می خوانید.

ساجده سلیمی
روزنامه نگار

ملکة بی سرانجام
چیزهایی درباره ی رمان »سال کالغ«

»سال کالغ« پنجمین رمان خانم مریم 
ســمیع زادگان است. در این کتاب نویسنده 
سراغ بخشی از تاریخ خاکستری ایران رفته؛ 

ملکه ای مهجور و تنها، ملکه ثریا. 
ذات تاریــخ خشــک اســت و قدرت 
کمی برای دراماتیزه شدن دارد. مخصوصًا 
اگر تاریخــی از روزگار مه آلود و پر رمزوراز 
این ســرزمین باشــد. که حتی سرگذشت 
بزرگانــش در هاله ای از ابهام اســت، چه 
برســد به ملکه ای که تنها دلیل ماندنش در 
تاریــخ پهلوی، عالقۀ وافرش به ســینما و 
بازیگــری و نازا بودن اســت. در مورد ثریا 
کتاب کم داریم؛ شاید تنها یک زندگی نامه.

نویســنده باید تبحر و قلم گرمی داشته 
باشد تا بتواند در بستر تاریخ داستان سرایی 
کند. آن هم در کشوری که در مورد تاریخش 
نوشــتن هزارویک دردســر دارد و ممکن 

است به مذاق خیلی ها خوش نیاید. 
مریم سمیع زادگان ذاتًا قلمش گرم است. 
خــوب قصه می بافــد و روایــت می کند. 
رمان های قبلی او سرشار از داستان زندگی 
آدم های گرم ومعمولی کوچه وبازار است. او 
مادربزرگی است که می تواند ساعت ها شما 
را پای داســتانش نگه دارد. او جزو معدود 
نویســندگانی اســت که اطالعات و درک 
درستی از زیست بومی و فرهنگی کشورش 
دارد و به درستی و زیبایی در داستان هایش 
از آن اســتفاده می کنــد. در این رمان هم با 
اینکه برای اولین بار ســراغ زنی رفته است 
کــه از قهرمان هــای زن او فاصلۀ زیادی 
دارد، اما هرگــز در فصل به فصل رمانش از 

شخصیت پردازی درست آن باز نمانده. 
نویسنده برای طراحی درست و روایت 
داســتانش، شــخصیت پردازی شــخصی 
که از او انــدک می دانیم، از یک داســتان 
موازی و زیبا اســتفاده کرده. داستانی پر از 
شخصیت های فرعی از مردم کوچه و بازار 
شهری دورافتاده از پایتختی که ملکه در آن 
زندگی می کند، شهر مراغه. داستان موازی، 
داســتان مردی بــا خانواده اش اســت. در 
سالی که از همان آغاز کالغ ها بر آسمانش 
بانگ نحوســت می خوانند. داســتانی که 
مردمش البه الی زندگی سخت خود غصه 
ملکه ای را می خورند که هر آن مجلس برای 
آینــدۀ ملتش او را از کشــور اخراج خواهد 
کرد. نویســنده از تک تک شخصیت های 
فرعی اش به بدرستی استفاده کرده؛ چینشی 
دقیق و شطرنج وار. هرکدام از شخصیت ها 
انگار ســایه ای هســتند از آدم هــای کاخ 

سلطنتی. 
داســتان اصلی میزان و حجم روایتش 
از داســتان مکمــل و موازی رمــان کمتر 
اســت. شــخصیت ها را خیلی ســریع در 
قالبی مه گرفته می بینیم. تنها چند دیالوگ، 

تصویرسازی و شخصیت  پردازی از ملکه ای 
ساکت و رنجور که اســترس و اضطرابش 
را هرگز نشــان نمی دهد و همیشه خوددار 
اســت. اما نویســنده برای ُبعد بخشیدن 
به شخصیت های خاکســتری تاریخی اش 
از همین مــردم عادی داســتان موازی اش 
اســتفاده. رنج، عشــق، تنهایی، اضطراب 
و ترس از نحس بودن، و ســرانجام خوشی 
نداشــتن توســط شــخصیت پردازی های 
چندُبعــدی داســتان موازی باعث شــده  
داستان اصلی در عین کم حجم بودن عمیق 
باشــد و جای خالی ای باقی نماند. و ما به 

درک درستی از داستان برسیم. 
ســمیع زادگان در رمــان پنجمــش به 
نوعی پختگی در شخصیت پردازی رسیده. 
شخصیت هایش از نوع تیپ آشنا با نام هایی 
که گوش را نوازش می دهند و دیالوگ هایی 
که هرکدام بار شخصیت پردازی را به دوش 
می کشــند، حاال در رمان »ســال کالغ« 
همان شخصیت های ساده وآشنا با همان نام 
و فرم و تیپ انگار بالغ تر شده اند و درون شان 
چندبعدی شده. برای همین رنج ودرد پنهان 
در بندبند وجودشــان باورپذیرتــر درآمده 
و خواننــده انگار با گوشــت  و پوســت  و 
استخوانش دردشان را حس می کند و رنج 

می کشد. 
ایجــاد  و  طراحــی  در  نویســنده 
کشــش وتعلیق هم در این رمانش نســبت 
بــه آثار قبلی اش چند جهــش غافل گیرانه 
و زیبــا دارد؛ در حالی که قالب ســادۀ فرم 
همیشــگی داســتان هایش را حفظ کرده. 
انگار مادربزرگ قصه بعــد از نقل وروایت 
چند داستان حاال گرم تر شده و ما را امین تر 
دیده و  می خواهــد از قهرمان هایی بگوید 
که روایت داستان شــان بندبند وجودمان را 
به بند خواهد کشید و حتی بعد از تمام شدن 

داستان رهای مان نخواهد کرد. 
رمان، شــخصیت  نوجوانــی دارد که به 
تنهایی در تاریکی لحظه های داستان خوش 
می درخشــد؛ و به تنهایــی می تواند قدرت 
بی نظیر نویســنده را در خلق شــخصیتی 
عمیق نشان دهد. جمشــید، پسری است 
که از ابتدا چون کالغی ناخواســته در باور 
عموم ُمهر شومی به پریشانی بی قراری اش 
خورده. جمشــید، قرار است وجوه نقصان 
انسانیت، دردمندی، بزرگی، حسرِت عشق 
و آزادی را نشــان بدهد. جرمش متفاوت 
بودن و شــبیه بقیه نبودن اســت. نویسنده 
حتــی اگر ســایر شــخصیت های رمانش 
چند ُبعدی نبودند و رمان تنها همین جمشید 
را داشت، باز داستانش همین قدر عمیق و 

سرشار از ذات انسانیت بود.  
مریم ســمیع زادگان، انــگار کلمات را 
از عمق جانــش می َکَند و روی کاغذ ثبت 
می کند. برای همیــن تک تک کلماتش به 

جان می نشیند.  
رمان گرچه در داستان اصلی به سرانجام 
بی انجامی ملکه ختم می شــود، اما باز مثل 
باقی داســتان های خانم مریم سمیع زادگان 
نوعی پایان عجیبــی دارد؛ پایانی که پایان 
باز نیست، اما درســت مثل داستان زندگی 
هر پایانش آغازی دیگری ست. و با این کار 
همیشــه خواننده را با تلنگر  ظریفی به فکر 
فرو می برد و کاری می کند در چند ســطر 
پایانی به کل داســتان بیندیشــد. در واقع 
داستان تاریخی ملکه به سرانجامی که تاریخ 
مهر مختومه بودن به آن زده شــده در هالۀ 
موازی اش می خواهد  داســتان  خاکستری 
بگوید، داستان زندگی است که همچنان با 
دردورنج ادامه پیدا می کند. و تاریک وروشن 

صبح دمش آبستن اتفاقی شوم است. 

شیما جوادی
خبرنگار


