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نامههایی كه از كاركرد نامهبودن
خود فراتر رفتند

نامهها

شهرت نیما یوشیج به دلیل انقالبی است كه در شعر فارسی ایجاد ك
احتماال خواندن نامههایی كه توسط او نوشته شده و در آنها برای اف
«نامهها» از مجموعه آثار نیما یوشیج دربردار
خانواده تا دوستان و افراد ناشناس ارسال ش
را كه نیما در سر داشته مشاهده كرد و خود نی
خواهند گفت .نامههایی كه در این كتاب كن
و حتی رشد شخصیتی نیما را برای خوانند
انقالب شعریاش در ذهن دارد در نامه
شاعر مدت زیادی به این مساله میاند
برخی روحیات و عادتهای پدر شعر نو را

بعد از اختراع خط انســانها برای برقراری ارتباط از نامه اســتفاده كردند و حتی از این نیز فراتر رفتند و از این ابزار
حسام آبنوس
ارتباطی در پیشــبرد امور سیاســی و اجتماعی خــود نیز بهــره گرفتند؛ به همین خاطــر نامهها اهمیت بســیاری در
تاریخ تكامل روابط انســانی دارند .نقشــی كه نامهها در تاریخ ایفا كردهاند بر كســی پوشــیده نیســت و چه بســیار
روزنامهنگار
نامهها كه از ســطح یك نامه فراتر رفتهاند و تبدیل به سندی تاریخی شــدهاند .برای مثال نامه امام خمینی(ره) به
میخائیل گورباچف ،آخرین رهبر اتحاد جماهیر شــوروی ،نامهای مهم در تاریخ معاصر ایران و حتی جهان اســت
كه نشانگر اقتدار نظام اسالمی در برابر حكومتهای بیگانه است.
در میان چهرههای ادبی نیز نامهنگاری رواج داشــته و امروز این نامهها تبدیل به اسنادی شده كه میتواند جهان فكری و حتی نوع عادات
شــخصی آنها را برای خوانندهای كه به آن اشــخاص دسترســی ندارند روشــن كنــد .نامههایی كــه همانطور كه گفته شــد فراتــر از یك نامه،
ابزاری ارتباطی شــدهاند و امروز با گذشــت زمان تبدیل به اســنادی بــرای تاریخ ادبیــات گردیدهاند .نامههایی كه بســیاری از آنها بــر اثر مرور
زمان از دسترس خارج شده و امروز اثری از آنها نیست .در صورتی كه وجودشان میتوانســت نقش بسیاری در مناسبات فرهنگی و حتی
سیاســی جوامع داشــته باشــد .عالوه بر این باید یادآوری كرد كه اهمیت نامهها به قدری زیاد اســت كه بســیاری از نویســندگان یا شــعرا از
آنها برای خلق ادبی اســتفاده كردهاند كه در میان ایرانیها میتوان به رضا امیرخانی و ســیدمهدی شــجاعی و در میان نویسندگان خارجی
به اوریانــا فاالچی اشــاره كرد كــه از این قالب برای نوشــتن اســتفاده كردهانــد .در این گــزارش مــروری داریم بر چنــد نمونــه از كتابهایی كه
دربردارنده نامهنگاریهای میان شخصیتها و چهرههای ادبی است.

برسد به دست

دکتر علی شــریعتی به عنوان یکی از چهرههای مهــم معاصر که در میا
سالهای پیش از انقالب بوده و مجالس سخنر
نقش بهســزایی در جهتگیری جوانــان و قرار گر
ذهن مخاطب ایرانی دارد .در نامههایی که از ع
شده تصویری تازه از او به خواننده نشان د
جلب میکند ،و خواننده همان شور و حال
شریعتی برای همســرش نوشته شــده نش
این حیث که میان او و همسرش رد و بدل

نامههای سیمین و جالل

ســیمین دانشــور و جــال آ لاحمــد بــه عنــوان دو چهــره مهــم ادبیــات معاصــر
همــواره مطر حانــد و عــاوه بــر ایــن زندگی مشــترك آنهــا نیــز عامل مهــم دیگری
اســت كه این دو در ســپهر فرهنگ و ادب این كشــور جایگاه ویــژهای پیدا كنند.
مجموعــه نامههــای رد و بدل شــده این زوج در ســفرها كه بخشــی مربوط به ســفر
ســیمین دانشــور به آمر یــكا اســت و باقــی در ســفرهای كوتــاه ارســال شــده تصویری
از موقعیــت و رابطــه ایــن دو و همچنین اوضــاع روز بــه خواننــده ارائه میكنــد .در كتــاب اول نامههــای ســیمین به جالل
اســت و در كتاب دوم كه در دو مجلد تنظیم شــده ،نامههای آ لاحمد به دانشــور را میخوانیم .كتاب سوم این مجموعه
چهارجلدی نیز نامههایی را در خــود دارد كه در زمانهای دیگر میان این دو چهره مهم ادبیات كشــور رفت و آمد داشــته
اســت .توصیف با دقــت و بیان جزئیــات و نمایــش بیكم و كاســت اتفاقــات و رویدادهــا این نامههــا را تبدیل به ســندی
كرده كه كســانی كه میخواهند روزها و ســالهای دهه  ۳۰شمســی به خصوص بازه ســالهای پیش و پــس از كودتای ۳۲
را بخواننــد ،میتوانند به ایــن كتب رجوع كننــد .حاالت شــخصی جالل آ لاحمد بــه عنوان یكــی از مهمترین روشــنفكران
عصرحاضر و همچنین عادتهای زندگی جالل و ســیمین در این نامهها بازتاب دقیقی پیدا كرده كه برای عالقهمندان به
مطالعه زندگی شخصی افرادی نظیر آنها میتواند گزینه مناسبی باشد.

ده نامه

دنیا و اتفاقــات آن به همه ثابت كــرده كه هیچكــس از آیندهاش خبر نــدارد .برای
همین نمیتــوان مطمئــن بــود كاری كــه امــروز میكنیم نتیج ـهاش فردا روشــن
میشــود یا خیر! مهــدی اخوانثالث هــم روزهایــی كه بــرای محمد قهرمــان نامه
مینوشــته و به عبارتی بــا هم از طریــق این ابزار ارتباطی مشــغول معاشــرت بودند
خبر نداشــته كــه روزی ممكــن اســت نامههایش بــه محمد قهرمــان با همــان لحن و
زبــان قلندرانه تبدیل بــه كتابی شــود و در دســترس همه باشــد« .ده نامه؛ بــا یادهای عزیز گذشــته» نامههایی اســت كه
میان ایــن دو رد و بدل شــده و قهرمان بخــش نامههای مربوط بــه اخوان را پــس از مرگ اخــوان در اختیار خانــواده او قرار
داده و در قالــب این كتاب منتشــر كردهانــد .نكته جالب توجه این اســت كــه اثری از نامههــای قهرمان به اخوان نیســت
و ممكن اســت بر اثر اتفاقاتی از دســت رفته باشــد اما در هر حال این كتاب پاس ـخهای اخــوان به قهرمــان را در خود دارد
كه اهمیت بســیار زیادی دارد .عالوه بر نمایش اوضاع روزگاری كه این نامهها در آن نوشــته شــده (بین ســالهای  ۱۳۳۰تا
 )۱۳۴۷حاالت و اوضاع شخصی اخوان ثالث را نیز به خواننده نشــان میدهد .در این كتابها تصویری بیروتوش از شاعر
«زمســتان» میبینیم كه در نامههایش منعكس شــده اســت .موضعگیری علیه اتفاقــات و برخی جریانهای شــعری در
ایــن نامهها بروز دارد كــه اهمیت آنها را از یــك نامهنگاری صــرف باالتر برده و تبدیل به ســندی ادبی بــرای عالقهمندان به
ادبیات معاصر كرده است.

چهل نامه كوتاه به همسرم

در این گزارش
مروری داریم بر
چند نمونه
از كتابهایی
كه دربردارنده
نامهنگاریهای
میان شخصیتها و
چهرههای ادبی است

ن ــادر ابــراهــیــمــی در مــقــدمــه ای ــن كــتــاب مینویسد:
«آنروزهــا كه تازه تمرین خطاطی را شروع كرده بودم،
حدود سالهای  ۶۳تا  ،۶۵هنگام نوشتن ،در تنهایی ـ
در فضایی كه بوی تلخ مركب ایرانی در آن میپیچید و
صدای سنتی قلم نی ،تسكین دهنده خاطرم میشد
كه گرد ماللی چون غبار بسیار نرم بر كل آن نشسته
بود ـ غالبا به یاد همسرم میافتادم ـ كه او نیز همچون
من و شاید نه همچون من امــا به شكلی ،گهگاه و
بیش از گهگاه ،دلگرفتگی ،قلبش را خاكستری
رنــگ میكرد ــ و میكوشیدم كه به جستجو به امید
رسیدن به ریشههای گیاه بالنده و سرسخت اندوه،
و دانستن اینكه ایــن رویــنــده بـیپــروا از چه چیزها
تغذیه میكند ،و شناختن شرایط رشد و دوامــش تا
آن را نابود كنم بل زیر سلطه و در اختیار بگیرم .پس،
یكی از خوبترین راهه ــای رسیدن به ایــن مقصود
را در ایــن دیــدم كه متن تمرینهای خطاطیام را تا
آنجا كه مقدور باشد اختصاص دهم به نامه كوتاهی
بــه هـمــســرم »...همانطور كــه خواندید و احتیاجی
بــه تــوضــیــح بیشتر نـیــســت ،ای ــن كــتــاب نامههایی
اس ــت از یــك نــویــســنــده بــه هـمــســرش كــه انـ ــدوه بر
قلبش مینشسته و او تالش میكرده از این طریق
ریشههای اندوه را شناسایی و
برای خشكاندن آن تالش كند.
در واقع نادر ابراهیمی نوشتن
ب ــه ایـ ــن شــكــل را درمـ ــان
اختالفها و كدورتهای
م ـ ــی ـ ــان زن و ش ــوه ــر
میداند و تالش میكند
الگویی ارائه كند.

