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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Confessional literature is a branch of literature that includes works that 

somehow tell the personal biography of the author. Love letters 

between writers, poets and world famous figures are typically of this 

category, are very attractive, and attract the reader's attention. This has 

happened in all cultures and literatures of nations and Persian and 

Arabic literature are no exception to this rule. Letters of Gholam 

Hossein Saedi, Iranian writer to Tahereh Koozegarani and Ghassan 

Kanafani, Palestinian fighter and writer to Ghada Al- Samman, are 

considered as one of the most enduring romantic heritage of 

contemporary Persian and Arabic literature Which not only represent a 

poetic event, but also a combination of confession, burning love and 

nostalgia and show the power and greatness of love that afflicts 

everyone regardless of power, personality, pride and... .This study is a 

descriptive and comparative analytical approach to the formation of 

love and their lovemaking in these letters. Letters in which with the 

accuracy and honesty hidden in them, another aspect of the life of 

these two writers can be understood and from another perspective, the 

character and life of these loving lovers can be revealed. Avoidance of 

decorative sobriety and false masks, competition for love, crying and 

suffering for the sake of distance from the beloved, waiting for him 

and fear of losing him, seeing the beloved in a higher position, writing 

a letter as an objective solidarity of love And asking the beloved to do 

reciprocity is one of the most important common themes in the letters 

of these two famous Iranian and Palestinian writers. 
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  «غادة السمان»إىل  «غسان كنفاين»و  «طاهرة كوزه کراين»إىل « غالحمسني الساعدي»الغرام لـرسائل 
 (عرتافمقارنة يف أدب اال دراسة)

 2نژاد مصطفی يعل| 1حد غیيبعبداأل
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 امللّخص معلومات املقال
ال بببالوالشة ببدرول کاتببؤوآ ويقبببرواأل عواالعبب ايفو بب وفببو و بببذواأل عوالببی ويشبب ماوع ببيواألعمبببا والبب و  بب وعببذوو قالروحمک مرقال  املنوع 

 ببا.وعبببا لو ببباوت  ببربوبسببباتاواوبببؤوآببباوال  بباعو الشببب واتو ا،شبببا او ببذو بببیاوالابببو و تکببب  و یاآببرول غايبببرو  بببیعوان  بببا و
واکببذو شببا  تاويفو دبباو قافبباوو   اعواأل بب  و روي ببذواأل آبباوالاابسبب و ال ببو و  بب  نا و ببذو القببابتا.و ببیاو بب  م

اتاوغالحم بببباوال بببباع   وال اتببببؤواإليببببوا وإينوطببببا ولوكبببب ا و ببببوا و غ ببببا وكناببببا  وا،قاتبببباو ببببیاواألتببببا.وت  ببببربوبسبببب
 ال اتببؤوالا  بب دیوإلببيوغببا لوأببا  و ببذوأك ببووالبب ا والو  ان بب ور بب  اويفواأل آبباوالاابسبب و ال ببو .و ببی والوسبباتاوالو

وفث بببؤ وآببباومت ببباو بببیلبو  شلببباو بببذواالعببب ا و اوبببؤوا،شببب  ا  اونببباوإينوا،ا ببب  و تةدبببووقببب لوومت ببباوعمبببالوفببب وبل
 عةمبببرواوبببؤوالبببی وي بببدؤواظمدببباوآغببباوالنةبببووعبببذوالقببب لو الشة بببدرو الاةبببوو  ببباوإينو لببب .و بببی وال باسبببروا،قابنبببرو
ت ثببعوعببذوتکبب يذواوببؤو ال اطاببرويفو ببی والوسبباتاو   مبب لوع ببيوا،ببندهوال تببا و ال ث د بب .و ببی وبسبباتاوا ببذو ببذو

وفددبببا و ا بببذوآ اسببب  داوال شببب وعبببذورالهلببباوفدببب  و انبببؤو ربببوو بببذو دبببالو بببی يذوال بببات اوقل قبببرو ال ببب نوا،ة   بببا 
وعببببذوالوتببببانروال روفدبببرو األقن ببببروال اتاببببر و فة بببدرو  دببببالو ببببیيذوال افبببقاوا،غببببو او ببببذوربببال وصفببببیلوأرببببوأل.وال انبببؤ 

هنا و بؤيببرواو د ببرويفوال نببافعوع بببواوببؤو ال  بباتو ا، بباصلو ببذوأ بباواالآ  ببا وعببذواو دببؤ ويفوان ةاب بباو ر فدبباو ببذوفقبب ا
   اوأع ب وك اآروبسالروك القرو   ب عدروآباواوبؤو ال  بؤو بذواو د بروق، ا  بروق، باو بذوأ ب وا، ا بداوا،شب كرويفو

وبساتاو یيذوالکات اوال ابايذواإليوا و الا   دی.

 81/81/8441و الوصول
و8/1/8443املراجعة  التنقیح و 
و7/1/8443  القبول

   الّدلیلّیةالكلمات 
واالع ايف و

وبساتاو ؤ و
وغالحم اوال اع   و

وطا ولوك ا و وا  و
وغ ا وكناا  و
و.غا لوال ما 

و«غببا لوال ببما »إينوو«غ ببا وكناببا » وو«طببا ولوكبب ا و ببوا »إينو«وغالحم بباوال بباع  »الغببوا ولببببسبباتاو(.و8443)  ع ببو نببدا و  بب ايو؛ بب ع  األو غدببي:واإلحالــة
و.811-18( و8)و81 وحب  ويفواأل عوا،قاب .و(ع ا  باسرو قابنرويفوأ عواال)

وو.الک  اع©ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ا  روباا :والنشو
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چکیدهاطالعاتمقاله

هخصای   ناماة  ی زنادگی ناوع  با: ای از ادبیاات و دیبرگیرنادة براایی اسا  کا:       ادبیات اعترافی، هاخ: مقالة پژوهشینوعمقاله:

از  یناوع  با: های مشادوی هداان،    بین ادی،ان، هاعران و چدره های عاهقانة کند. نام: نویسنده یا بازگو می

 و هاا  فرهنا    هماة  دی ازّفاا   کنناد. ایان   خواننده یا هوا  مای   زوهّ:این دست: و بسیای هذاب هستند و 

هاای الممسساین    نیساتند. ناما:  قاعاده مساتانا    نیا ا از نیار  فایسی و عربای  و ادبیات داده یخ ولم ادبیات

سامان،   ةالااد گرانی و السان کنفانی، م،ایز و ادی  فوسطینی با:   ایرانی ب: طاهره کوزه ساعدی، نویسندة

یوناد کا:    هامای مای   های ادب معاصر فایسای و عربای با:    عنوان یکی از ماندگایزرین میراث عاهقان: ب:

ی هساتند و قادیت و   زنا دلهاعران:، بوک: زرکی،ی از اعتراف، عشق سوزان و  زندا نمایانار یک واقعة ن:

کناد.   م،اتم مای   و...دهند ک: هرکسی یا فایغ از قدیت و هخصای  و الاروی    عظم  عشق یا نشان می

هاا دی   ویزی بن و عشاق  عشاق  گیاری  هاکل  و زط،یقای دی  زوصیفی -زسویوی  یویکرد نوهتای پیش یو

ایان  دیااری از ییاات    زوان ب: هن،اة  ها می و صداق  ندفت: دی بن دقّ هایی ک: با  اس . نام: ها نام: این

دیااری، پارده از هخصای  و زنادگی ایان عشاا  دلاداده برداها .           دو نویسنده پی برد و از دییچاة 

 خااطر دویی از نج با: دید و یدیوالین، یقاب  بر سر عشق، گری: و های  نقابزرئینی و متان  دویی از 

نوهاتن   وقعیتی باالزر از خود دیدن، ناما: ، معشو  یا دی مشدادن معشو ، انتظای برای او و زرس ازدس 

هاای   مایا:  زارین بان   از مدا   ،عنوان هم،ستای عینی از عشق و خواهش از معشو  برای ان،ااا متقابال   ب:

 .فوسطینی اس های این دو نویسندة سرهناس ایرانی و  مشترک دی نام:

9/3/1011:افتیدرخیتار

 11/6/1011تاریخبازنگری:

23/6/1011:رشیپذخیتار

هایکلیدی:واژه

 هناسی زط،یقی،  س،ک

 اعترافی، 

 های عاهقان:،  نام:

 الممسسین ساعدی، 

 گرانی،  طاهره کوزه

 السان کنفانی، 

 .سمان ةالاد

 ةالااد »با:  « الساان کنفاانی  »و « گرانای  طاهره کوزه»ب: « الممسسین ساعدی»های عاهقانة  (. نام:1011)عوی  ،نژاد مصطفی ؛ع،داالید ،الی،ی: استناد

 .112-11(، 1) 12، نام: ادبیات زط،یقی  کاوشای زط،یقی دی ادبیات اعترافی(.  )مطالع:« السمان

 نویسندگان. ©                       ناهر: دانشااه یازی                                                                                                           
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پیشگفتار.1

.تعریفموضوع1-1

عشاق،  »اسا .   داهت: و ب: بن م،تم باوده  سروکایبا بن مسائوی اس  ک: بشر هموایه زرین  پیچیدهعشق یکی از 

هاخ،، مشاتاقان: زیییار هاکل     ها مطاابق باا بیزوهاای     ممکن اس ... دی عشق واقعی  لذّتزرین  بخش هادی

باردن از   لاذّت زرین گستره یا برای  بنابراین دی میان زماا عواطف هویانایر، این عشق اس  ک: وسیع؛ دهند می

زنادگی بادون عشاق ایزهای ناداید... عشاق فاقاد        (. »11: 1391)اساتاندال،  « داید امیال بزشین خود عرض: می

و ساده. عشق، بب ییات اسا  و عاهاق، ز،سا  بزاش.      عناوین و زعاییف اس . همان اس  ک: هس ، ناب

 (.111: 1396)هافاک، « گردد ای دیار می گون: هود، عال  ب: وقتی بزش عاهق بب می

بارای زوصایفش   هماوایه   عوا  و ادب بروز و ظدوی پیدا کرده اس  و بریگاان   ،های گوناگونی عشق دی قال 

 یا کا: زوانسات: چداره یوهانی از عشاق     باهاد  زی،ازرین قال،ی میان، ادبیات هاید  دی این امّا ؛اند کای بوده دس  ب:

عشاقی   قصّاة یاال های     باا ایان   .بوده اسا   بنزرین مضامین  یکی از اصوی عنوان و هموایه عشق ب:نشان دهد 

 ن،وده اس : همسانیکسان و 

 ع،ا   یان ا بیش نیس  ال  عشاق و  قصّ:یک 
 

 اساا هاانوا نااامکری  ز هاار زبااان کاا: ماای: اکاا 
 

 (39: 1311، هیرازی )یافظ

باا   یوزهاا  ایان  کا:  یلاذّز  .اسا   ناما:  گشاودن  کایهاا،  زارین  بخش لذّت از یکی زوان گف : می هرئ  ب: 

 گونا: گرفتا: و   اهتمااعی، نقاش نوساتالژی    هاای  ها،ک:  و فضاای م،اازی   لطف زندگی مدین و دی،یتال و ب:

 م،اازی  فضاای  اه،ای ب: اکنون ک: پستی های صندو  و کاالذی های نام: .ای  مانده بن یسرت دی ما از بسیایی

 و  کارده  یفاظ  یا اقتدایهاان  همچناان  ادبیاات،  دنیاای  دی امّاا  اناد؛  داده ازدسا   یا خود هکوه و یخ  بربست:

هاای عاهاقان: باا گذها  زااییس و یساان: زیییار کارده؛ از          هاا و ناما:   دایند. هکل و س،ک پیااا  استفاده قابوی 

مستاوای عشاق زیییاری نکارده      امّاا  هاای الکترونیکای؛   ها، ب: کاالاذها و پیااا   و چوب ها های گوی ب: برگ لوح

 اس .

 دانشاوی،  سایمین  و ایماد  بل هامل  هاای  ناما:  اسا ؛  داده یخ موال  ادبیات و ها فرهن   هم: دی ازّفا  این 

 هاای  ناما:  گوساتان،  اباراهی   و هااپوی  پرویار  فرخاراد،  فاروغ  هاای  نام: سرکیسیان، بیدا و هاموو ایمد های نام:

ی هاا  ناما:  .هساتند  دسا   ایان  از استرونسکی بنا ب: لندن هک های نام: و دیتریش مایلین ب: همیناوی اینس 

هاا   هاایی کا: خیوای    ها بوده؛ ناما:  این نام: ازهمو:نیر « گرانی طاهره کوزه» ، عاهق دل،اختة«الممسسین ساعدی»

هارو   « عریارا  طااهرة »هایی ک: با عناوان   کنند. نام: لمسشانی ها یا ب،ینند، بخوانند و یتّ خواس  بن دلشان می
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زوانسا  دی   ها زماا صمیمی  ساعدی یا ک: زندا مای  یاف . بن خازم: می« بوس  طاهره عریرا یا می»هد و با  می

هااا یا ساااعدی  (. ایاان ناماا:9: 1399ساااخ  )ساااعدی،  مکتااوبی باا: یااک معشااوق: بیااان هااود، نمایااان ماای  

نویسد ک: عشق از نوهوانی بار دل و یوح او نقاش بسات:     بوک: ساعدی عاهقی می ؛نویسد نمینویس  نام: نمایش

 (.11: 1319مدر،  پروید سالیان بیزوسوز اس  )هنتی اس . عشقی ک: هان

 ةدلاداد  مقطعای  دی عارب،  معاصار  ادبیاات  سرهاناس  ةچدار  دو ن،اوده؛  مساتانا  قاعاده  ایان  از نیر عرب ادبیات

 مخاطا   بارای  مختواف  لدالیا  با:  نویسانده  کا: هاردو  « ایمد السمان غادة»و « السان کنفانی» بودند. یکدیار

 سرکشای  و ناابیامی  قارایی،  بای  دی هاای سااعدی و کنفاانی، ییشا:     نام: دی عشق. هستند بهنا ناا زبان، پایسی

 ماااوا او کنااای اناااای معشااو ، باا: یساایدن بااا بن دو، زندااای و هساات،و دی مااداا و نااابیاا یوح و داید الری،اای

 گیرد: می

ــــــــــــــ  حب ــــــــــــــِ  مــــــــــــــا ِ   ــــــــــــــي ومأحبمــــــــــــــا   مروا ِم  أِخاّلئ
 

ــــــــرشِق الِعیــــــــِو الشمــــــــ   ومالشمیــــــــ و إلــــــــی الرّاِ ــــــــي   مم
 

 (384  1432 ،ي)سعد

.ضرورت،اهمّیّتوهدف1-2

 ای کاای سااده   ،گذاهاتن دی بن  کا: گااا   خووزا: یازیاس .  :ممنوع منطقةگفتن، واید هدن ب:  سخن از عشق

 یاا ی مانناد الممسساین سااعدی    انهود ک: ب: کنادوکاو دی ایاوال کسا    زر می وقتی ممنو  خووزااه. این نیس 

 ه،اران همیشا: باا    ،عشق اند. بای ادبی و فرهنای بریگی یا بر دوش گرفت: بخشی ازبپردازی  ک: السان کنفانی 

زناقضای   ،گاویی وصاال  اناد   مانند کا: هرگار با: وصاالی نرسایده      هایی دی یافظ: زاییس می یوبروس  و عشق

و پارداز ماا    عنوان نویسانده داساتان   عشق برای الممسسین ساعدی، ب: اینک:اساسی با اات عشق داید و ع،ی  

 افتاده اس . ازّفا زرین زعریفش  ب: خال،عنوان ادی  و م،ایز فوسطینی،  السان کنفانی ب:

ادبای داید. ادب مراسامت    ةای بن هن،ا ها بخشی از زولیدات ادبی ساعدی و کنفانی هساتند و انتشا   این نام: 

 گساترده  طاوی  با:  گمشده دی ادب فایسی و عربی اس  ک: کمابیش ادبی یسمی یا مکاز،ات اعتراف، ژانر الیر

و  هرئا  ، ای،ااد  یزابوهاکن بارد.   ن موضو  یا باال میای یعومو همین امر لروا بریسی  وهود داهت: هدان دی

هاایی   و بریگان برای بروز عواطف و ایساسات عاهاقان:، از نتاایج انتشاای چناین ناما:      ن،ایزسریک هسایت اد

 ای نویسانده  دو وسایوة با:  هاا  بن زیارا  هستند، عظیمی ادبی و موی انسانی، های نام: موید مطالع:، های . نام:اس 

 گاواهی  و یسامی  اسانادی  ها یک کردند. این نام: فایسی و عربی ادب یافظة دی یا خود ناا ک: نااهت: هده

 اس . هده مشاهده فایسی و عربی، کمتر ادبیات دی ک: بودند ای بگاهان: و عمیق عشق بر

بسایای   مشااهیر و چا:   خصوصای با: دنیاای    اسا   ای دییچ:سان  :ب ،ب: نردیکان همدل و مسرمان اسرای  نام: 
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هاا   هاا ایز،ااب برقارای کنای . ناما:      ناما: زوانی  باا   . ما میسازد یا بهکای می تشانیهخصهای ندفت: سره  و  هن،:

داخوای ماتن هاود و خوانناده،      دهد زا واید یوقة ، بیش از هر نو  متن دیار، ب: خواننده این امکان یا میزقری،اً

 بعاد  هاا  ساال  کا:  اس  این ها نام: این دیار کند. خوبی با گسترش داستان، دی بن ایساس یضوی می زمان ه 

 گذهاتاان  عاهاقان:  هاای  ناما:  دی زاوانی   مای  دیاز ساالیان  گذه  از پس اکنون .کرد یهو  ها بن ب: زوان می

 یا ب،ینی . نظیر بی هعرهای خاستااه ...اندوه و و عشق، ایساس، طنر، دلدره، هدایی .بکشی  سرک

هایپژوهش.پرسش1-8

خوانناده یا هوا     زوهّا:  ،ناایناد  های خصوصی ک: ادی،ان دی چایچوب زندگی هخصی خود مای  چرا نوهت:

 ةهاا دی مریوا   اطمعازی ک: از ییات هخصای بن  س،  یا ب: ،هاس  بنهنری و ادبی  ةخاطر هن، بیا ب:کند؟  می

 ؟دینما یبازمیا  ها بنهای پندان ییات  زندا کن،کاوی بشری اس  ک: هن،: اینک:دهد؟ یا  ما می  نی ب:معیّ

 و دهاد؛  می نشان کن،کاوی مشاهیر، خصوصی زندگیِ ب: نس،  ک: باهد بدمیان پسندِ افسان: سره  هاید 

 نیار بخشای   هاود،  مای  خوانده ادبیات زاییس بنچ: هاید. داید دوس  واقعی  از بیشتر یا افسان: و قصّ: یتّی گاه

هاای   گیاری عشاق و پرداخا  با: بن دی ناما:      هکل چاونایهاس . بر این اساس باید گف :  یاهی: همین از

هاایی دی   ها و زفاوت گرانی و کنفانی ب: السمان ب: چ: صویزی بوده اس ؟ چ: ه،اه  عاهقان: ساعدی ب: کوزه

هود؟ سوی دو ادی  مشاهده میها از بازنمایی عشق دی این نام:

.پیشینةپژوهش1-5

پژوهش دی یوزه ادبیات اعتراف، عمدزاً دی مسدوده برای کمسیک و سنتی بوده و کمتر ب: ادبیاات معاصار و   

زاوان با: ایان ماواید اهاایه       ها مای  بن ازهمو:عنوان یک ژانر یا مکت  ادبی پرداخت: اس ؛  اعتراف ب:ب: ادبیات 

یا المنقاذ مان الضامل الرالای باا اعترافاات بگوساتین        های  ها و زفاوت ( ه،اه 1391کرد: قربانی و اسممی )

 منظوماة  چداای  عاهاقانة  هاای  ( ناما: 1391اند. امیرپوی و همکاایان )  ساختایی و مستوایی بریسی کرده ازلساظ

نظریاات   از اساتفاده  انتخااب و باا   یاخسارو   و هایرین  و م،ناون  و لیوی هیرین، و خسرو یامین، و ویس النائی

هاای   ناما:  ةمای ها، قاصد و دیون ( ب: ز،یین ساختای نام:1391مسمودی و یستمی ) .اند کرده بریسی هناسی، زبان

 اند.   پرداخت:کرمانی  خواهویعاهقان: دی گل و نویوز و همای و همایون 

و مقوادانش یا  خسارو و هایرین و لیوای و م،ناون نظاامی       ( دو منظوماة 1391زناانی و عویاراده )  الممی کو 

ع،ادالوطیف  اناد.   هاا بریسای کارده    دی ناما:  هاده  مطارح   ناایش و مضاامین  ها و ابیات، عوّ منظر زعداد نام:از

و دی بن  زاالیف  زاممت فای یساائل األدباا    های عربی یا با عنوان  ( نیر یکی از معدود کتاب2112) ألیناؤوبا

و... یا  یسین، زوفیق یکی ، نازک الممئکا: و الساان کنفاانی   وط: ازهمو:های ادبای عرب  ناایی نام: یخوب ب:
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الممسساین سااعدی با: طااهره      هاای  عشاق دی ناما:   مسائوة پرداخ  با:   چاونایبریسی  امّا ؛هرح داده اس 

، موضوعی اس  کا:  ها بنسمان و زسویل و زوصیف و مقایسة )مستوایی(  ةغادگرانی و السان کنفانی ب:  کوزه

 یسد. نظر می بن پرداخت: نشده و پژوهشی نو ب: زاکنون ب:

.روشپژوهشوچارچوبنظری1-4

 هاای  مستاوای ناما:   ویزی دی و عشق عشق گیری هکل زوصیفی و زط،یقی دی زسویوی یویکرد یک مطالع:، این

مکتا  ادبیاات    براسااس سامان   ةغااد با:  کنفاانی  گرانای و الساان   الممسسین ساعدی ب: طاهره کوزه عاهقان:

معشاو  و   بارای  عاهاقان:  هاای  نام: نوهتن و هدن عاهق :اس  زط،یقی بمریکایی دی چایچوب ادبیات اعترافی

 ز،ادیل  ای دییچا:  با:  قارای گرفتا: و   خوانندگان دی دسترس و  هده منتشراکنون  هایی ک: اعتراف ب: عشق؛ نام:

 .کنی  ممقات بریگ عاهق و دو نویسنده این با زوانی  می بن طریق از ک:  هده

نام: هخصی نویسانده یا   زندگی ینوع ب:برایی اس  ک:  ةرندیدیبرگای از ادبیات و  ادبیات اعترافی، هاخ: 

نمون: بن اعترافات سن  بگوستین، یویانی قرن چدایا مایمدی اسا  و از دیاار    زرین  کند. قدیمی بازگو می

هاای   زوان ب: اعترافات یوسو اهایه کرد... یماان اعترافای نیار یکای از هااخ:      های بن دی قرن ه،ده  می نمون:

 دیواقاع  .(19: 1311ادبیات اعترافی اس  ک: طی پن،اه سال گذهت: دی ادبیات ایوپایی یواج یافت: اسا  )داد،  

 نام: ه،ی: اس  و نوعی داستان ازوبیوگرافیاک  ی ایوال و خود زندگی یمان اعترافی، یمانی اس  ک: ب: زرهم:

ها بر نارش و هخصای  و هایاااه فارد     گون: یمان هود. دی این هخ، بازگو می ی دید اول اس  ک: از زاوی:

ارر مسمود کیاانوش از  « یرف و سکوت» بل،ر کامو و« سقوب»هود. یمان  می زاکیددی زندگی، مذه  و هنر 

 .(133: 1390، میرصادقینو  یمان اعترافی هستند )

یاوی یماان مدینیساتی، نفاوا و     کا:  ییازبن،اا زیرا ؛ ادبیات اعترافی با ادبیات مدینیستی پیوند داید دیواقع 

کردن دیون زصاویر  با: ای دیاار   بگاهی یاوی یمان کمسیک یا نداید، دی این هرایط نویسنده بایاد با: هایوه   

یو دی  گرای مدینیساتی قابال ممیظا: اسا . از ایان      های واقع دی داستان ویژه ب: مسئو:ها بپردازد. این  هخصی 

دهاد، یاا    کشاد و بن یا دی یوایا  هاا مای     بهکای، موضو  اعتراف یا پیش می کاممًطوی  چنین هرایطی یا ب:

هاا ساود    کشایدن دیون هخصای   زصویر با: گونا: بارای    هاای اعتاراف   ای ب: اعتاراف، از دیاالوگ   بدون اهایه

 (39: 1391نیاز،  هوید. )بی می

.پردازشتحلیلیموضوع2

هایشان.نمایینزدیکازساعدیوکنفانیونامه2-1

 یا ات بسایایی زوهّدا  نویسنده بریگ و سرهاناس،  زوسط دو نیر ناایش و ایساسی مستوای دلیل ب: ها این نام:
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 خاود  اساتعداد  و قوا   باا  فوساطین  بیماان  از دفاا   دی یا خاود  عمار  زماا کنفانی، السان. کنند می هو  خود ب:

 و هاد  مساروا  نوها ،  مای  عاهاقان:  هاای  ناما:  او با:  کا:  زنای  همانند سااعدی از  مرد عاهق، این امّا ؛گذیاند

 کا:  ن،اود  کنفاانی  الساان  ماانع  یهاایی،  یایا یؤ و وطن بیمان، ب،رد. لذّت او با هاد و پایدای زندگی از نتوانس 

 بایرد. عاهقان: های نام: نوهتن برای دیار دس  یا دی قو  و دس  یک ب: یا اسوس:

های ادبیات فایسی اس . پرهک بود و نویساندگی   زرین چدره هده یکی از هناخت: نیرالممسسین ساعدی  

)م،اابی،   اناد  زسریار دیبویده هاده   ةدانند ک: با ن،وغ ب: یهت هایش می  نام: نمایشکرد. بدترین برای او یا  ه  می

خوانادا. از کامس هفات  هارو       مدت زیادی کتاب می»نویسد:  هایش می (. ساعدی دی یادداه 123: 1311

دلیال با:    دزدا و با: هماین   کرد ک: من انشاهای  یا از کس دیاری مای  ب: نوهتن کردا. معو  انشای من فکر می

 (2119)سقایی، « .داد من نمره ک  می

وگاذای،   کاامی، مارد کاای و گشا      مردی عاهق، اهل عیش و زندگانی، اهال یفاقا  و دوسا    » ساعدی 

نااای، ایان    دی هیئا  یاک وقاایع    یا ازدهیا یؤهاعری دی قال  یک ط،ی ، م،ایزی دی کال،د یک طنراندیش، 

معادود  ( سااعدی از  3: 1311)م،اابی،  « .دیدبخاوی  با: ها بود: یاک انساان بگااه     هم: بود و چیری فرازر از این

ماردا کوچا:    یتّینظیری برخویدای بود؛  نویسندگان ایرانی بود ک: دی زمان ییازش از مس،وبی  و هدرت ک 

اش یا خوانده بود، کسی زئازرش یا دیاده باود، کسای مریضاش باود،       قصّ:هناختند، کسی  و بازای ه  او یا می

 (.016مند هده بود )همان:  کسی از یایی او بدره

پاسس هستند و اگر پاسخی ه  باهاد، اطمعای از    ها، بی یسد اکار نام: می نظر ب:»ساعدی،  های نام: دیموید 

ب: اطمعاات موهاود دی    زوهّ:اند بدون زاییس ک: با  نام: 13موهود،  نامة 01س . دی عین یال از زعداد ها نی بن

یناد طااهره   گو مای ( 11: 1399 )سااعدی، « .اناد  ها قرای گرفتا:  نام: یال الب:یدس و گمان دی  براساسها و  نام:

هاای سااعدی    زماامی ناما:   ،ناد کا: دی بن  یافتای دی ازاقش  نیر صندوقچ:از مرگش  پسهرگر ازدواج نکرد و 

 .هده اس  او داه ، ناددایی می ةهایی ک: خ،رهایی دیبای یوزنام: ةهمراه برید ب:

 م،اایز و  مااباة  کنفاانی با:   عاهق و السان عنوان نویسندة ب: الممسسین ساعدی ب: زمان ه طوی  ب: نوهتای پیش یو

عشاق نااا داید( )باایت،     قصّا: دویان عشق و عاهقی، فری،اایی داید )ایان فری،اایی،     پردازد. می عاهق نویسنده

 گاذایان  انیا بن از و ساویی  بناا هاعر و نویسنده ،سمان ةالاد بست: ای ک: دل دی بره: کنفانی (. السان216: 1311

هاای سااعدی با: طااهره،      نااایی  مقاین باا ناما:   زقری،اً میمدی، 61 دهة دی ایاا این دیخمل هد، عرب نو هعر

ها عشق و عمق: عمیق او، باا زباان و دید و یناج زمانا:      هایی ک: دی بن کرد. نام: ناایش یا هایی نام: ةغاد برای

یاک عاهاق    و عمقاة نام:، قادی نیس  زماا عشق دانستند چند  ها ه  می بمیخت: هده اس . هرچند ک: خود بن



 28 «...السمانةغاد»به«غسانکنفانی»و«گرانیطاهرهکوزه»به«غالمحسینساعدی»هایعاشقانةنامه
 

 

 دل،اخت: یا ب: معشوقش نشان دهد:

 بنچاا: دی ماادت ه،اار زااو کشاایدا هیدااات  

 

 دی یکای ناماا: مساال اساا  کا: زسریاار کاان     
 

 (301: 1311، هیرازی )یافظ 

رسـائل غسـان كنفـاين » عناوان  باا  کتاابی  دی و 1993 ساال  دی یا ها نام: السان، زروی از پس سال 21 سمان غادة 
 از فاوت او منتشار هاد و    پاس طااهره و   ةخاواهرزاد واسطة  های ساعدی نیر ب: کرد؛ نام: منتشر« لی غادة السمانإ

 از یکای  با:  ز،ادیل  ها نام: نیا یال هر ب: .اند بوند و چ: دل عاهقی یا از کف داده ةدییافتند چ: اندیش اهل ادب

زرین ایساساات الممسساین سااعدی،     عمیق ةبیین .هد فایسی و عربی معاصر ادب های م،موع: ماندگایزرین

و  اناد  اباراز داهات:    شاان ک: دی قال  ناری دلکش و خواندنی ب: معشوقو السان کنفانی  «مراد گوهر»معروف ب: 

 کا: اسانادی   عظیمای  ادبای  و یموّا  انساانی،  های . نام:این میراث عاهقان: برای بیندگان برها مانده اس  اکنون

 اس . هده مشاهده فایسی و عربی، کمتر ادبیات دی ک: بودند ای ن:بگاها و عمیق عشق بر گواهی و یسمی

کنفانیساعدیوعاشقانةهاینامه.انتشار2-2

بیاا هان کسی »گذیت اگر ب: گویستان مایاالن ز،ریر بیفتد، سن  ق،ری یا خواهی دید ک: یویش نوهت:: 

گرانی بود ک:  از وفات طاهره کوزه چند هفت:زندا پس از  «خواند. های گوهر مراد، بواز می ک: میان استخوان

های  نام: نمایشیاد  ای ک: انسان یا ب: ، ب: گوهر مراد[، از پستوی خان:های الممسسین ساعدی ]متخوّ نام:

های سال  ها یازهایی بودند ک: طاهره سال ش یا ه  کرد. اینزصوّیهد  انداخ ، پیدا هد. نمی مشروطی  می

 (.9: 1399)ساعدی،  زد ها می اش سری ب: بن بود و هاید دی مواقع زنداییها یا پندان کرده  بن

کا: بدانناد او    اناد  بننسامنش مشاتا     ها   مرد ادبیات ایران، دیوانة دختری ز،ریری اس  کا: هماة   بریگ 

ای  زارین بدانا:   یا افسون کرده و از کوچک و... ناا و نشان های بی واهم:و  عرادایان بَیلکیس  ک: چنین خالق 

هناامی کا: دلاش بادهویی گرفتا:      کند، یال دی بیمایستان باهد یا پادگان، یا نوهتن ب: او دییغ نمی برای نام:

 (.  11: همان) اس 

 انتشاای  باا  سمان ةغاد. کنند می بهکای سرهناس یا دو هخصی  این و ایساسی زندگی عاطفی ها هن،ة این نام:

 عارب  ادبیاات  صاسنة  دی ای هساویان:  خاودش بارای او نوهات: باود، قادا      باا خاطّ   کنفانی هایی ک: السان نام:

 - هاا  ناما:  این انتشای بر م،نی یا خود زعدّد اقداا، این دیموید متفاوت و فراوان های واکنشباوهود  او برداه .

 هاا،  ناما:  انتشاای  با همراه امّا ؛کرد یفظ های انتقادی نویسندگان دیدگاه از ای گریده ضمیمة با - 2113 سال دی

کاایی   عاهاقی با: پنداان    یاهاو فقط نشان داده بود کا: دی   یالی ک: دی هکل گرف ، غادةعوی:  انتقادی طوفان

 :اعتقادی نداید
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 ایزد چاا: باا: بمانااد پاارده دی کاا: عشااق بن
 

 های   دگار  و اظداای  لذّت و همین اس  عشق 
 

 (16: 1362اصفدانی،  )هفایی 

 بناابراین  کنفاانی بودناد،   الساان  ادبای  زولیادات  از بخشی ها بن زیرا؛ کند منتشر یا ها نام: ک: بود  او مصمّ 

 وفاادایی  بوکا:  ود،ی نمای  هامای  با:  السان ب: نیر زوهینی ها بن انتشای و کرد دفن پندانی طوی ب: ها یا زوان بن نمی

بریگاان و  هاای عاهاقان:    ای ضامن برهامردن ناما:    سمان دی مصای،: غادة. اس  او برای ای قان:خمّ و هخصی

 و افتضااح زوقای   یساواگران:  اقادامی  نظار ماا   با:  عاهاقان:،  های نام: انتشای چرا دان  نمی»مشاهیر دنیا اعما کرد: 

 انساانی  یقیقا   هاا  نام: باهد. این نکوبیده یا او قو  عشق دیِ ک: نیس  کسی ما میان دی یالی ک: دی هود؛ می

« بپذیرناد  یا اعتاراف  ادبیات اعراب، ک: اس  فرایسیده بن زمان و کنند می بهکای ادبیات از بخشی عنوان ب: یا

 (.2119االزساد،  )یوزنامة

ساعدیوکنفانیعاشقانةهاینامهدرعاشقهای.ویژگی2-8

دیک  انقارا   و مارگ  انکاای  و یضاوی  زاییاد  اصال  یاهاز کنفانی ساعدی و زندگی دی یا عشق زوانی  می ما

همچناان   (211 :2111 صاع ، ) «.اسا   زناده  اس ، وقتی ک: عاهق داند می انسان»: همو: ک: این بیان با کنی ،

 گوید: موالنا ه  می ک:

 هی  یسابش مایر ،عشق یف  عمر ک: بی
 دی دل و هانش پاذیر  ،س  عشقا بب ییات 
 

 (21: 1311)موالنا،  

ایساساات،   زصااویر،  ای از م،موعا:  طریاق  از هاا  ناما:  نیا ا دی یا کنفاانی  سااعدی و  خصوصیات زوانی  می ما

 کا:  اسا   ایان  ع،ی  نکت: امّا ؛کنی  مشخّ، اند، نوهت: بهکایا و صادقان: ها بن ک: هایی افشاگری و عواطف

داید.  فاصاو:  ،اناریعصا  و م،ایز هناس و نیر یک مرد پرهک و یوان های یک ویژگی با خصوصیات این اکار

 عشاق  دیبرابار کا:   هکسا   و ضاعف  قدیت، همةبا  کنفانی ساعدی و دیون از ک: ها خصوصیازی هستند این

 بیاان  هسا   کا:  گونا:  هماان  صاادقان:،  یا انساان  ماهیا   کا:  اس  چیری همان هوند؛ می وهود داید، پدیدای

 ن،ایاد  و کنفاانی هساتند   سااعدی و  زنادگی  و هخصی  از وهوش هن  پر یواقعیت نشانار ها نام: این. کنند می

 با:  خاود  هاای  ایاده  زسمیال  بادون  کا: یاق داید   کرد یفتای ای گیرنده دید بوک: باید با کنای گذاه ، یا ها بن

 هاا  بن عاهاقانة  های نام: یاهاز عاهق ةدو نویسند این های ویژگی زیر دی. کند ها یا ز،ری: و زسویل بن دیاران،

 :هود می خمص:

جسارتوباصداقتعشق.اعترافبه2-8-1

 خاطر ب:، از نیازهای عاطفی اصوی انسان اس . مس،ّ اند ک: نیاز ب: ایساس  یسیده این نتی،:هناسان ب:  یوان
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های  گذایی  و سختی های بیابان یا زیر پا می گذیی ، یی  یوی ، از دییاها می ها باال می عشق، ما از کوه

عشق (. ساعدی عمق: و اهتیاقش ب: طاهره یا باالزر از 11: 1391کنی  )چاپمن،  می زسمّلناپذیری  وصف

 پسندد: داند و اطم  عشق یا بر بن نمی می

زو ادا کن . لفظی اس  ک: ب: هار کااافتی    شیپزوان   ای اس  بسیای عادی، بسیای م،تذل ک: من بن یا نمی کوم:»

خواه  باوی  کا: با: زاو عشاق دایا، زیارا هماین کوما:         دی اصل پاک اس . من نمی اینک:هود. با  اطم  می

ای اس  بسایای مرخارف. بیاا ایساسای یا کا: مان دایا، پرستشای کا:          ؛ کوم:ردیانا یبرماس  ک: نفرت مرا 

)سااعدی،  « ت خواهاد گشا ؟  وی اس ، اگر بن یا زقدیم  کن ، مق،ول خااطر  نس،  ب: زو دی قو  من هعو:

1399 :11) 

؛ مارا بپاذیر   مس،ّا  طاهره هان قو  مرا نشکن. »کشد:  ساعدی، ید و اندازه عشقش ب: طاهره یا ب: یخ می 

)هماان:  .« مان زاو یا دوسا  باداید     هرایا کیدنیا یا باردی، کسی یا نخواهی یاف  ک:  زیرا اگر چدایگوهة

19) 

ساعدی گاهی برای طاهره، هعری از خود یا کسان دیار مانند خاقانی، ایمد هاموو و هااعر ایمنای، اوژن    

 قشانا  بارای   طااهرة »خاوید:   ب: طاهره قس  میهایش برای ار،ات عشقش  نویسد. او دی یکی از نام: ژوزف می

هاا زاو یا    انساان کان  کا: دیمیاان زمااا ماردا، از میاان هماة         کن ، سوگند یاد می هرایمین مرز،: سوگند یاد می

)هماان:  .« پرسات   الد: باهی، زاو یا مای   ک: همچنانپرست . زو یا دوس  دایا، پاک و صدیق، وفادای و امین،  می

30) 

خویا ک: عشق من پاک اس . بارای هارایمین    هرایمین دفع: پیش خود سوگند می ی دهقشن  برا طاهرة» 

 .«یا دوسا  نادایا   ریا چ  یها های زییان زاو    کن  ک: الیر از زو، الیر از چشمان قشن  و زلف دفع: قس  یاد می

 )همان(

.« کشا   مای خویا ک: با عشق زو اس  ک: زا یال باا یایتای و امیادوای نفاس      برای هرایمین دفع: قس  می» 

 )همان(

: 1311دوست  دایا، فیاویی ن: برای اظدای عشق، برای اقرای؛ بل بارای بیاان مکاری فریااد عشاق )باایت،        

واژگانی اسا ؛ ایان فیااویی اسا  کا:       ( دوست  دایا، گر چ: هرایان بای بر زبان یانده هده، بیانی برون191

 (.191زر از عنوان بن باهد )همان: زواند چیری فرا زعریفش نمی

پرست . اس  زو، فکر زو، خیاال زاو، مارا زناده ناااه       من زو یا دوس  دایا. من زو یا می»نویسد:  ساعدی می 

، باا اسا  و یسا  و نااا زاو، باا       نارده  بفتااب یوا، یااد زاو هسات . صا،       ها ک: با: خاواب مای    داهت: اس . ه 
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 (22 :1399)ساعدی، .« رایخ یبرمکردن نقش و ناای صویت زو از خواب   م،سّ

بن یوزها ک: زازه با نااه و چشامان قشان    »کند:  ای ب: طاهره یادبویی می زماا عشق خود یا دی نام: وی 

هاای یمضاان، باا چا:      زوان  فراموش کن  کا: دی دل ها    هدا، چقدی خوه،خ  بودا. چطوی می زو بهنا می

یفاتن بن یا لااد کنای. طااهره      زا موقاع مدیسا:   ییخت  ات می چیدا و هووی پای زو، هوو خان: امیدی گل می

هدا و زو ب: چ: هاکوی مارا اسایر     یاا نمی ریچ  یهقوی مال هیرها داهت ، ب:  دانی چیس . من ایادة قشن  می

   (31)همان: .« دان  کردی، خودا ه  نمی

 (01: همان.« )پرستش یسیده اس  ک: ب: یدّ قدی بندانی ک: من چقدی دوست  دایا.  خودت می» 

 هاناخت:  وی الروی و عارا یاساس و اعتقاادات    و استوایی قدیت، خاطر ب: اینک: از هدای کنفانی هخصی  

 غاادة عشاقش یا با:   بایهاا  و او بایهاا  هود، می پیروز قدیت بر ضعف ها نام: این دی ک:  یابی یدیم اس ، هده

شنخـر   -أ ـل وال أکرـر  ـا أمقتـ  أا لـی  -إين أحبـ:  أحسـ ا األن واألا الـتي ه رهینـ »: گوید کند. او می می سمان اظدای
 از و نا: بیشاتر   کمتار  نا:  - هساتی  تنفّار م بن از ک: دیدی و: دایا دوست زرهم:: ) (12  2442 كنفانی،) «.کل عظامي

   (.پوساند های  یا می زماا استخوان - اا بیرایی ایساس
  (.دی بن الی  هوا زوان  می ک: یدی زا. دایا دوست زرهم:: ) (11 مهان ) «.أحب: إلی حد أستطیع أن أغیب فی » 
 باده ،  دسا   از یا زو اگر و دایا دوست  خیویزرهم:: ) (مهان) «أحب: کرریاً ای غادة وسِیدمممر ال رری مين إن أفقدک» 

 (.چیرهای زیادی دی من ویران خواهد هد

ای، های    فاصاو: این کممی هفتی )مادیان:، عاهقان:( اس ؛ های    - هناسد دوست  دایا های دیاری نمی 

(. 191: 1311چیار دیاار نیسا  )باایت،      ای از های   پیچشی، دی بن نیس  ک: نشان: یا دو نی  کند؛ این استعایه

کناد... کسای    زصری  مای  - دیار نیروها دیبرابر - یک نیرو عنوان ب:دوست  دایا کنشی اس ؛ وهود خود یا 

کاراه داید(، مسکاوا با: اساتفاده از بسایایی از      گوید دوست  دایا )کسی ک: از گفتن دوسات  دایا ا  ک: نمی

هاا،   هاا، به  هاا، ناااه   ها و هاهدهای عشق: یال  ، مشکوک و یری، عشق اس ، هاخ،مشخّ،های نا نشان:

هاای عشاق    ها: او باید اهازه دهد ک: زاویل و زفسیر هود؛ او دی سیطره برخوید واکنشای نشاان:   ها، کتمان اهایه

 (.210گوید )همان:  وای زبان ک: دی بن هی  نمی دهاس ، ز،عیدهده ب: دنیای بر

اسیتوغیرت.حس2-8-2ّ

 اش، بیداوده  هاای  یارف  خااطر  با:  کناد  یس اگر هود. می گوش سراپا خود یازبمیر هنون با سپرده دل عاهق

 ایان هاکل   با:  دیادای  این ایزهمند دقایق داید عمق: ه  قدیی ک: اناای هده؛ ای،اد مصای،  این دی یخوزی

 عاین  دی و هاود  مای  زماا زدنی بره  چش  دی بود، خواهد بخش لذّت بسیای نداه  هک ک: ساعتی. یود هدی
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 هاده  الری،ا:  مس،اوبش  بارای  چقدی ک: این از کند می یس یا کوچکی های نشان: وصفی الیرقابل زوخی با یال

 کا:  یاباد  مای  کسای  زندا یا خود و مس،وبش ب: نس،  سطسی عمئقی با بیند می یا افرادی خود گرداگرد. اس 

 خاوش  یوزی بیزوی باا  و یود مای  سران،اا او. اس  خ،ر بی اخیر چند یوز دی او زندگی کوچک یوادث از

 کا:  نیسا   هاکی . اس  باقی او دوبایه دیدای زا دیار هفت: دو هنوز ک: اس  دیدناک فکر این دیگیر او برای

 .(119 :1391 استاندال،) بود گرفتای کمتری ینج ب: دید، نمی یا مس،وبش اگر

زاو بزای  »ها باهاد:   ساعدی ناران یقی  اس . م،ادا کسان دیاری نیر عاهق طاهره باهند و دل طاهره با بن 

سای کا: باا زاو باهاد.      خوید و خاون خواهاد خاوید ک    یخواه خونهد   کنی، بدین کنی، بزای. بزای می می

 (32: 1399)ساعدی، .« پیمان زو اس  ک: ه  کس بنزو. خون دل خواهد خوید  خون من، دلدادة

بااذای دوسا    »کناد:   زدن طااهره باا یاک پسار اباراز مای       ساعدی، گمی: و نایایتی خودش یا از یارف  

دانای   زدی، مای  الت یرف مای  ةسرا با بن پسر ک: زو مقابل دانش بن یوزای دوستان: از زو بکن .  قشن ، گو:

ه، خویدا. ک  ماناده باود کا: باع،وا: خاود یا با: زاو یسااند        چ: یالی ب: من دس  داد؟ ب: خدا خون خون  یا 

 (31)همان: « گووی  یا بفشایا.

زاا قاادی باودا گریا:      زوانسات   با دلی پردید ب: خان: یفت . واید ازاقی هده، دی یا ب: یوی خود بست . زاا مای  » 

 )همان( «.هرقدی گریست ، سیر نشدا. خدا زو یا انصاف دهد امّا ؛کردا

دیس نخاوان. بیی باا ماردا    »خواندن او یضای  ناداید:   یتّی ب: دیساو طویی طاهره یا دوس  داید ک:  

کایف معاهرت نکن. زی،ایی و پاکی زو دیس اس . زو بایاد پااک باهای. دیس نخاوان و ایان خاواهش مارا        

 (.  03)همان: « .فراموش نکن

هاایی دایا.   اس  ک: از باب  زاو ناایایتی   یوزچند »هود:  الیرزی می بازه طاهره  سوخت: دلساعدی عاهق  

)هماان:  .« از باب  کمس دیسی ک: دی بن،ا مشیول هستی. باز همان فکرها و خیااالت سایاه کا: بهانا هساتی     

19) 

هوند، وقتی اس  کا: یکادیار یا باا اساامی      ا  از زنش بازی افسونار عشق خمص میبایی ک: عشّ اولین 

هاا ادالااا    دیروزهاای ایان دو نفار دی اماروز بن     نکا: یا، گواهی اس  بر کنند. این عمل کوچک خود صدا می

 (.  01: 1392خواهد هد )باومن، 

ایان  »نویسد:  سربازی( ه  برای طاهره نام: می دی میدان زیر )دویة یتّیساعدی همیش: ب: فکر طاهره اس   

اا زاا برایا     کاالذ و مداد همراه بویدهاند و من  استرای  داده ق:یدق پنجنویس .  نام: یا دی میدان زیر برای  می

 (00: 1399)ساعدی، « نام: بنویس .
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ماان .   بوید. مان مشاتا  و م،داوت بااقی مای      و ب: دیاران نام: می بید منتظرا. هر وق  پس  می هرلسظ:» 

ناما:  ات امیادوایا. برایا  دوباایه     بویا و با: دوساتی   می خاطر ب:، هر ساع ، دی زماا مواید یاد زو یا هرلسظ:

 (00)همان: .« خواه  نوه 

با:   م،اایز،  ایان  اسا   هده باعث عشق ک: بینی  می کنفانی، السان زردید بدون و هده هناخت: الروی وهودبا 

او  – الیرمنتظاره  نارهای  باا  - و اسا   ماردان  ساایر  ق،وا:  داید، دوس  او ک: زنی ک: کند این واقعی  اعتراف

أعـرف أن »: گویاد  مای  غاادة با:  خاود  هاای  ناما:  از یکی دی. باهد زن این مدعیان قو  از یکی ک: کند می ق،ول
 (...اند نوهت: زو برای ها خیوی ک: دان  )زرهم:: می (12  2442 ،کنفاين) «ال رریش  کتبوا ل:

 دلاش انتخااب   پدان کناد کا:    زنای  عشاق  قو  خود یا همچون سفره گیرد می زصمی  السان این، باوهود 

طوا    یا او عشاق  او، پیراماون  ماردان  از اگار بسایایی   یتّای  اسا   معتقاد  عمیقااً  او یال، عین دی .اس  کرده

إنـين أعرفـ: إنسـانة رائعـة، و ات عقـل الشصـدع وأوسـع: أن هعـريف مـا أ صـد  »: اس  زصوّیید  از باالزر غادةکنند،  می
مــن ن أن ذخــتوا منــ:  المــة ال ای غــادة ا ه ــ  الغــریة مــ  اکخــرش .. کنــن أحســ: أکــ  مــن ن أــا ال شقــا ، وا أکــ  أخیــی 

زاوانی   مای  و هناسا   مای  بااوینکردنی  اهن با و انایر هاف  انسان یک عنوان ب: یا زو )زرهم:: من (11 مهان ) «.ظفرک

و الیار قابال    هاا  بناز  زر زو یا بریگ ب: الیرت ب: دیاران مربوب نیس . من مسئو:، غادةن:  چیس : من منظوی ک: بفدمی

 ه  بردایند.( یا زو ناخن برش بتوانند یتّی ک: زرسیدا نمی و کردا می مقایس: یس

رنج،امیدوانتظارو.گریه2-8-8

ایا ؟ از چا: زماان     هاایی گریسات:   ها یا چ: کسی خواهد نوه ؟ ما دی چ: هاوامعی، دی چا: دویه   زاییس اهک

زع،یار هاد؟   « گاری  ایساساازی »با:  « یساسای  »هاا   اند؟ چارا دی برخای برها:    مردان )و ن: زنان( دیار ناریست:

هاا بسایای    های مردانای دی یال زیییرند: یونانیان نیر همچون زماهاگران قرن هفادهمی ماا دی زماهااخان:    اناایه

 (.  231ی ب: گریستن داید )همان: ( عاهق، گرایش خاص239ّ: 1311گریستند )بایت،  می

دانای   زندا زو خود می» بوید: میساعدی دی اظدای دید و ینج خود برای طاهره، ب: زوصیفات هاعران: یوی 

ها ک: مال هیدی بر لا  دییاای الا ، پار      تاا. چ: مدّ ای دن،ال زو خریده ها من، مال مای سرکوفت: ک: چ: ه 

اا. مال عنک،وزی دوی خاود زاای زنیاده و     گری:، نال: کرده یها ب:اا.  اا. عو  خنده، ال  خویده بویخت: و نشست:

ای. باا   ای، با ناااه خاود دلا  یا هاکافت:     زهر دی یوقوا من ییخت: قطره قطرهاا. دی عو  زو ه   خود یا خویده

 (31: 1399)ساعدی، .« ای های  یس کرده اعتنایی خون دی یگ بی

هاای مان. الا  و     هاا و هاادی   ، دیدهاای قوا،  اسا . دیدهاای قوا، ، هاریک الا        س ینو یمبنچ: برای  » 

 (63)همان: .« کرده اس ات مرا بیچایه و مریض  دویی
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انتظاایی کا: بارای وصاال طااهره کشایده اسا ؛          های فرا  و با زماا یناج  ساعدی با زماا دیدها و مسن  

اطمیناان دایا یاک یوز خواهاد    »باهاند:   بااه  یوس . ب: امید یوزهایی کا:   همچنان امیدوای ب: یوزهای پیش

لطاف و صافایی، یاک یوز خواهاد یساید کا:        یسید. یوزی خواهد یسید پر از هادی و عشق؛ پر از عشاق و 

انایار هارب  زاو،     نواهای هوا بوا، خف: خواهد هد. یک یوز خواهد یسید ک: زمین و زمان از ماایش طارب  

نشئ: کیف خواهد یف . اطمینان دایا یک یوز خواهاد یساید، یوزی همانناد هماین یوزهاا، چشامان زی،اا و        

 (26)همان: .« هد بازخواهدخشان دیخشد، ب: یوی بفتاب دی قشن  زو ک: همیش: می

نویساد، از عشاق او اطمیناان     اینک: برایش نام: ه  نمای  باوهوداز چندین دیدای با معشو ،  پس امّا ساعدی 

اطمیناان   زاو  مس،ّا  هناسا . با:    ای ندایا. زو یا خوب می ای برای  نرسیده. من گو: از زو زا این لسظ: نام:»داید: 

 (00)همان: « کامل دایا.

زارین کسای هساتی     کردا زو سانادل  زو یا خودا ندیده بودا، فکر می مس،ّ هناخت ، اگر  اگر زو یا نمی» 

 کنای؛  دان  هنوز فکر مرا مای  دان  ک: دی انتظایا هستی. می مطمئن هست . می امّا ؛هود سراال  یا گرف  ک: می

 (11)همان: « یق ندایا گو: بکن ؟ یسد، ات نمی وقتی نام: امّا

 کا:  غاادة الیااب  دی خصاوص،  با: . کناد  مای  هاکن،:  یا او تهادّ  با:  عشاق،  ایان  ک: کند می ااعان نیر کنفانی

 کا:  یاالی  دی نویساد،  نمای  ناما:  بارایش  یتّای  و کناد؛  نمی برقرای ایز،اب او با خواهد، ک: دلش می یا اندازه ب:

صـّد یين ای غـادة أنـين هعـتأن خـالل ول ـ  »: بنویساد  نویسد، می او برای ک: هایی نام: ب: پاسس دی وی ک: داید اصرای
 چناد  دی کا:  غاادة کان،  باوی امّا )زرهم:: (11  2442، کنفـاين) «.األایم املاضیة عتاابً أشّ: يف أن أحداً شستطیع احتمال 

 (.کند زسمّل یا بن بتواند کن  کسی فکر نمی ک: دایا هک ک: اا کشیده ینج قدی بن گذهت: یوز

 بنکا: های ایز،اب یا بپذیرد، کسای کا: همچناان باممیما ، مدربانانا:، بادون        عدالتی کسی ک: بخواهد بی 

 (.  213پاسخی بشنود، سخن باوید، ب: مدایزی عظی  نیاز داید: مدایت مادی )بایت، 

أرجـوک.. دعیـين معـ:. »: بماناد  او کناای  دی کا:  دهاد  اهاازه  او با:  ک: کند می التماس خود معشو  ب: السان 
)زرهمااا:: ( 28  2442، کنفـــاين) «ابلنســبة أ أکرـــر أ رـــری  ـــا أعــين وأا أعـــرف ول ـــ  مـــا العمــل  دعیــين أراک. إنـــ: هعنـــني

کا: مان برایا      چیاری  بن از دان  خیوی بیشتر می اینک:با  ب،ین ، باذای زو یا کنایت باه ، دی باذای ...کن  می خواهش

 کای کن ؟( چ: امّا ؛مد  باه ، زو پیش من مد  هستی

 تنفّار م او از زواناد  نمای  ک: یالی دی کند، عطا او ب: یا خود عشق ک: خواهد می خود معشو  از او همچنین، 

 بناابراین  باه ، تنفّرم زو از زوان  نمی )زرهم:: من (22 مهـان « )إنين الأستطیع أن أکره: ولتل: فأا أطلب حبـ:» :باهد

   (.کن  می عشق دیخواس 
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هاود و   بین  کا: نمای   کوه  ک: زو یا دوس  ندایا، می میمن هرقدی »گوید:  دیس  مانند ساعدی ک: می 

 (.32: 1399)ساعدی، « اا دوی کن  قادی نیست  این فکر یا از کو:

 :باهاد  خاود  معشاو   منتظار  قیمتای  هار  با:  اسا   مصام   کنفاانی  الساان  عشاق،  این از هایش ینج باوهود 
أفتقدک أکرر  ا يف هـوع رجـل واحـد أن شفتقـد امـرأة واحـدة، وأحبـ:، ولـ  أهـرک أأـداً  ـائي الـ   ؛ وأنتظرک، أنتظرک، أنتظرک»

 (.42  24442کنفــانی، ) «الســما ، أن هســ ن ا حّتــی، إنــين فخــور خطر خطواهنــا والأرشــد لیــی ، «هفجــر الــرل »حتــد ن عن ــا 
 دسا   از یا نظیاری  بی زن ک: اس  مردی اهتیا  دل از بیشتر زو برای  یزنا دل و منتظرت هست  منتظر، )زرهم:: منتظر،

 مان  کرد، نخواه  زرک «هود می منف،ر برف» اا اش برای  گفت: دیبایه ک: یا بسمان  و هرگر دایا دوست  ؛ ودهد می

 کند.( پاک یا ها بن بسمان یتّیچیری  خواه  نمی و کن  می افتخای ید پاهایمان ب:

خ،الا    خاود  مس،اوب  بارای  گریا:  یاا  انادوه  و الا   از کا:  دهاد  مای  نشاان  خاود  های نام: زماا دی السان 

هـي عبـارة ال وجـود إـا إال يف « إن الرجـال الشب ـون»... »: اسا   عاادی  چیاری  چای،  ک،: انعاا گفت: ب: ؛ ک:کشد نمی
 گریا:  ماردان » نکا: یا)زرهما::   (113)مهـان   «. وامی  اجلالدش  والتماسیح. وغسان کان أدشباً مرهفاً، شعیش ابحلب وللحـب

 باود  باایساسای   نویسانده  السان ولی داید، وهود ها زمساح و همدها لیات فرهن  دی فقط ک: اس  ع،ایزی «کنند نمی

 (.کرد می زندگی عشق برای و عشق با ک:

أنـن يف جلـدي، » :اسا   برابار  خود ضمیر بر ها بن ایساس ازلساظ فوسطین میدنش و سمان غادة ب: عشق او
أحــ  فلســطني  ضــیاع ا کار ــة أــال أي أــدشل، وحــيب شــی  يف صــلب حلمــي و دمــي، وغیا ــا دمــوع هســتحیل مع ــا وأحســ: مرلمــا 

 از: اسا   فوساطین  ب: زو مانند ایساسا  با:   ایساس  و های دایی من پوس  دی )زرهم:: زو (12 مهـان ) «.لعبة االحتیال

 و -اسا   ختا: یدیبمبا گوه  و خاون    ک: اس  چیری من عشق دی یالی ک: – مانند اس  بی ای دادنش فاهع: دس 

 (.اس  الیرممکن و نیرن  دی بن فری  بازی ک: اس  هایی اهک بن، ن،ود

معشوقدرمقامیباالترتصوّر.2-8-5

دهاد(،   ساخن خاویش نسا،  مای     بیند )صفتی ک: سقراب ب: ها   می« مکان بی»عاهق، معشو  یا همچون یک 

( عاهاق بارای کاساتن از    10: 1311نشاده )باایت،    بینی اصالتی هرگر پیشناپذیر، دایای  بندی یعنی چیری دست:

دهاد بارای لاذات یاصال از یابطا: عاهاقان:،        بندد ک: ب: او اهازه مای  یوزی خود، ب: یوش نظایزی دل می زیره

هاای وسایع افساردگی کا: باین       سو، باوینکردنی همردن و دی پرانترگذاهتن بن عرصا:  یدی باذاید: از یک

بخشای او   لاذّت  ةای ساوای عرصا   کاردن معشاو  دی هار عرصا:     اندازناد: فراماوش   هایی فاصو: می لذّتچنین 

 (11)همان: 

زنداا ماافو  خاودش، بوکا:      باود کا: سااعدی او یا نا:     فارد  منسصارب: طاهره برای ساعدی زا هایی باالزر و  

اا کا: زاو یا موهاودی     یا یافتا:  یاق  نیا اکان ؛ زیارا    من زو یا با دیاران مقایس: نمای »خواند:  الط،یع: می مافو 
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  (11: 1399)ساعدی، .« الط،یع: بشمایا مافو 

زیارا  ؛ من همیش: یاد زو هست . زو نشان: عظم  هنر خادایی »داند:  ساعدی طاهره یا باالزر از خود و هم: می 

 (39)همان: « ی کرده اس .ان زو ز،وّقدیت خدا دی چشم

دها . طااهره زاو     داند چقدی ب: زاو یاق مای    و خدا می»داند:  خودش میزر از  زر و فدمیده او طاهره یا بگاه 

گفتای کا: بدا    کردا و زو می زر از من هستی ... همان بدا مرخرفی ک: من زعریفش می زر و بگاه خیوی یوهن

(. دی 11ماان:  )ه« کردی  ها دونفری دی ز،ریر باه  زرهم: می کسی ک: مدت نیس . همان یدیدبخوی ب:سال  و 

زاا   فرسات   یمهمراه این نام:، یک قطع: عکسی برای  »هماید:  مقابل معشو ، یقیر مییال خودش یا دیعین 

 (11: )همان« .اا بویی دیبمده بفدمی ک: دی ل،اس سربازی ب: چ: هکل خنده

اگار   هار صاویت  امید دایا ک: قیاف: خست: و پژمرده و بدزرکی  من زو یا بیش از پیش منرهر نکند. ب: »...  

 (92)همان: « یه بکنی و دوی بریری.پا یزوان یمبرای  هال  ن،ود،  عکس

 دی یا خاود  کا:  هود می بدل مردی ب: ها نام: این دی خم ، و اناریعص مرد کنفانی، دی سوی دیار، السان 

 نیسا . او  بن هایسات:  کا:  بیناد  مای  بااالیی  ساط   چناان  دی و او یا بیناد  مای  خاود  مس،اوب  از زر پایین سطسی

وکنـن أعـرف يف أعمـا ي أنـين الأسـتحق: لـی  ألنـين الأسـتطیع أن أعطیـ: حبـات عیـيّن ول ـ  ألنـين لـ  أسـتطیع »: گویاد  می
 ایان  با:  نا:  ندایا، یا زو لیاق  دانست  ک: وهودا می اعما  )زرهم:: دی .(11  2442 ،كنفاين) «االحتفاظ أ: إلی األأد

   .(کن  یفظ همیش: برای یا زو زوان  نمی اینک: خاطر ب: بوک: بسپایا، زو ب: یا چشمان  مرواییدهای زوان  نمی ک: دلیل
 ا.(دان  ک: لیاق  زو یا ندای می)زرهم::  (23 مهان ) «أا أعرف أنين الأستحق:» 

عشقازعینیهمبستگی.نوشتن،2-8-4

کسای کا: دوساتش    هنوز ه  بارای اباراز ایساساات با:      امّا کنی ، با اینک: دی عصر پیامک و ایمیل زندگی می

کناد کا: نوهاتن، هم،ساتای      زواند های یک نام: عاهقان: یا بایرد. ساعدی اقارای مای   چیر نمی دایی ، هی  می

نویساد:   داید، بارایش مای   عینی از عشق او ب: طااهره اسا . او عاهاق طااهره اسا  و چاون او یا دوسا  مای        

خاصای ، یامال    بو و بی های بی این نام:های خشک، یا ب: قول دیار،  دوس  قشن ، طاهره قشنا . این نام:»

مان، دی هاوف    مس،ّا  داید. ایان دل بکناده از    ها عشق مرا بر زو زقدی  مای  های عشق من هستند. این نام: پیاا

 (21: 1399ساعدی، « ).های چرکین اس  این نام:

نویسا . چقادی    هروق  فرص  دایا، می»کند:  هایش معرفی می نوهتن یا بیاا هان و مونس زندایی او نام: 

ت زنداایی، زنداا نوهاتن یایات      خاواه  پار کشا . دی هادّ     کن  و می خوب و هیرین اس . ایساس س،کی می

   (69)همان: « کند. می
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اا باا زمااا یواسا  بارای زاو ناما:        کنای کا: مان نشسات:     امروز پن،شن،: اس  و زو منتظاری و فکار مای   »...  

 (61 )همان:.« کن  من ه  این کای یا می ؛ ونویس  می

زدناد:   یارف مای   باه دیدند و  گاهی همدیار یا می ها بنزوان فدمید ک:  های ساعدی می از مستوای نام: 

هاا و زیار    کنند. همچنین برای بااا  اا، کای می بایان ک: موضوعش یا برای  گفت: نام: نمایشها دایند یوی  بچ:»

باودی،    هایی یا کا: خاودت بارای  گرفتا:     ییرند. از زو خواهش دایا یک دویه دیار از عکس ها طرح می باا

 (00)همان: « کنی و برای  بفرستی.دوبایه چاپ 

 بااه  کن . لسظاازی کا:    این فاصو: یا با خاطره زو پر می ؛ وفاصو: استرای  اس  ق:یدق 11بین هر ساع  » 

« هاایی.  امیاد و زارس  گفتی  باا چا:    هایمان یا ب: یکدیار می و نایایتی ها ال زدی .  نشستی  یرف می بودی . می

 (06)همان: 

 ناما:  نماایش اا، هماان   از کایهاایی کا: کارده   »گذاه :  ساعدی، زمامی کایهایش یا با طاهره دی میان می 

هاا   ب: اصرای همل بل ایمد و پرویر داییوش م،،وی هادا گارگ   ؛ وکنند ها یا دی کتاب ماه چاپ می گرگ

اا کا:   هاا یا دی ز،ریار برایا  گفتا:     هاود. گارگ   ب: دو زبان منتشر مای  ،:یدینتیا ب: زرکی ز،ریری ه  بنویس . 

بینی  ک: طااهره نیار بارای او ناما: یاا       می یتّی( 69)همان: « .مربوب ب: مشروطی  اس  و زو خیوی خوه  بمد

 ات یا ده یوز ق،ال گارفت  و ایان امیادوایی دی     زیرا نام:؛ اس  ک: منتظرا یوز دهمدت »هایی نوهت: اس :  نام:

 (11)همان: .« من پیدا هده ک: هریوز منتظر باه 

گاذاید. بایاد ساخ  دی     ها نمای  ی از خود ب:مشخّص... هادمانی دیدای و مصای،  با مس،وب، هی  خاطره  

دل یکپایچا:   امّاا  ایساسات خود الرق: هوید زا بفدمید چ: چیر س،  وهود و یضوی این عواطف هده اسا ؛ 

قادی کا:    پایان از بین بروناد. بن  های بی زوانند با یادبویی ها نمی لذّتدیواقع بیند.  هوی و هو  هده و هی  نمی

و مس،اوب یا   گردناد  یباازم ، ایان لاذات باا قادیت     داید یبازممطوق ب: عشقمان  زوهّ:وقتی موضوعی ما یا از 

 (11: 1391بویند. )استاندال،  یادمان می ب:او(  عطریوهن و واض  و با بعضی پیوندهای زازه )همچون 

عکاسای   یتّای ادبیات و نمایش و عکاس باود و    مندان عمق:بری  ک: طاهره نیر از  می ها پی از مستوای نام: 

اا دی یال زمارین اسا . چقادی     نام: نمایش»کرد:  های ساعدی اظداینظر می نام: نمایش دیخصوصکرد و  می

اش با: دید   بارای  گرفتا: باودی، هما:    هایی کا:   دیدی. عکس خواس  ک: این،ا بودی و این کای یا می دل  می

  (13)همان: .« خوید

ای، هناوز پیادا    یا: یز چداایده اا و دن،اال سافایش زاو ها  باودا کا:        یک مش  کتاب زازه برای  خریاده » 

 (16)همان: .« همان دستااه ةعمو ب:گیرا  ای برای  می اا. کادوی زازه نکرده
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 (113)همان: « .اا باش ات هست . منتظر نام: فرست . منتظر نام: دیار می ةاا، هفت ها یا زدی: کرده کتاب» 

امیادوایا کا: خاودت یا    »دهاد:   دسا  مای   ننوهتن طاهره با:    نام:دی یک نام:، ساعدی ایتماالزی از عوّ 

 (16)هماان:  .« یساد  دسا  خاودا مای    با:  ماًیمساتق ها  بتوانی قانع کنی و برای  نام: بنویسی. مطمئن باش ک: نام:

هاا و عشاقش فااش هاوند. دی یکای از       دایباودن، ناما:     اس  و یس عوّ زرس و واهم: از این داهت: ک: ب: هاید

و یاادت هسا  کا: هار وقا  از      »دهد:  زماس می گوید و همایة ها نیر از مضمون گفتاوهایشان سخن می نام:

ه زوفان این،اا   ... و هامای گفات   اش از او )ماادیبریگ( مای   کاردی ، هما:   عمئق یویی خودماان صاس،  مای   

 )همان(.« اس  313111

گااه کا: سااعدی یا     گا:  ها   بن امّاا  زناد،  نویسد و طاهره زوفن می پس واض  اس  ک: الممسسین نام: می 

فاردا یاا   » (11)هماان:  .« ای پیدا کاردا  فردای بن یوزی ک: با زو صس،  کردا، نایایتی زازه»کند.  یاضی نمی

 )همان(« با زو صس،  خواه  کرد. فردا پس

 از عینای  معاادل  کنفاانی،  السان برای ،غادة ب:  نام: نوهتن نیر سمان غادة ب: کنفانی السان های نام: کتاب دی 

 بناابراین ؛ اسا   او با:  عشاق  از دیااری  ، هکلغادة ب: نوهتن ک: کند می اعتراف او. کند می ای،اد او دی عشق

قاول   او با:  خواس  می بای ک: هر بنابراین؛ دهد میزا زمانی ک: او یا دوس  داهت: باهد، ب: نوهتن برای او ادام: 

 (23  2442، كنفـاين) ...«سأکتب لـ: أطـول و أکرـر » :بنویسد او برای داد می قول مداا بدهد، یا خود عشق دواا
سـأکتب لـ: وأا أعـرف أنـين  دأصـل  بـل رسـال  القادمـة، فسـأغادر » نوها .(  زار خاواه    و مفصال  بیشاتر  )زرهم:: برای 

 ناما:  از ق،ال  دانا   برای  خواه  نوه  و میزرهم:: ) (22 مهان ) «.کانون و أتکدي  ال شی  شیو ين غریک  2شوم القاهرة 

 زده هی،اان  مارا  هار زاو   ریا چ  یها : کا:  مطمائن بااش   و زاو  کن  می زرک یا قاهره دسام،ر 1 دی زوان  برس ، می اا بعدی

   (.کند نمی

 هاای  فعالیا   زماامی  باا  غادة ب: او عشق زیرا؛ دهد یبط می زندگی اعمال زماا با یا نوهتن او یال، عین دی 

أرشد أن أکتب ل:، أن أکتب لـ: کـل حلظـة، لیـل  ـار  يف الیـم  الـ  أـدأت هیـرع  یـا ، حتـن »: داید پیوند وی زندگی
 اوقاات،  هم: دی خواه  )زرهم:: می (42 مهـان ) «سیاط الصقیع، يف الصباح البارد واملسا  والعتمة، يف ضیاعي وجنوين ومويت

 و ها   سارد،  صا،   دی یخ،نادان،  هام   زیار . کناد  مای  دیخشایدن  ب: هرو  ک: بفتاب دی: برای  بنویس  ه  و یوز

 من.( مرگ و هنون زوال و دی زاییکی،

کا: وابساتای دی    زیارا بارای بن  ؛ یاد و یصاری اسا     ساز و کای بندگی عاهقان:، مساتورا بیداودگی بای    

زباونی ممزماش    خااطر  با: گار هاده،    زرین هکل ممکان هواوه   کند، باید دی م،تذلزرین هکل خود بروز  ناب

ییمانا: اسا  )باایت،     هکوی ناپسند پیدا کند: انتظای زن  زوفنی یا کشیدن خاود ناوعی وابساتای بسایای بای     

( دی عرص: عشق، بیدودگی یک سستی یاا یاک پاوچی نیسا : بیداودگی یاک نشاان: مساتسک          112: 1311



 1541بهار(،54)پیاپی1نامهادبیاتتطبیقی،دورةدوازدهم،شمارةکاوش 82
 

 

دهاد )هماان:    زار نشاان مای    هود و خاود یا مساتسک    زر باهد، بیشتر نشانار می هرچ: بیدوده ای ک: اس : نشان:

113). 

 اسا ،  منتظار  طاوالنی  مادت  کا:  نویساد  مای  او بارای  یا ای نام: سخاوت ب: خرج داده و سمان غادة وقتی 

ال ـوم کلـ ،  لقـد کانـن رسـالت: فـوع»: کناد  مای  گری: و هود همع می دی چشمانش اهک هود، می خوهسال بسیای
 مان  با:  و باود  هاا  بونادی  هم: از باالزر هما )زرهم:: نام: (42  2442کنفـاين، ) «و الن أ  صباح اخلری أ ول ل:  دمعن

 (.ییخت  اهک: گوی  ک: می زو ب: من ه ! بخیر ص، : گف  می

اخلاصـة.  رکـة صـغریة، شـحطة وصلتين رسالتاک، فی ما  صاصات مـ  األوراع » :کند می هاد یا او یوح غادة های نام: 
کا: دی   کاردا  دییافا   ات یا ناما:  دوزرهم:: ) (32 مهـان ) «واحدة فوع  اایت احلروف أعدت إلی عاملي املعنی والتوه ..

هاا یا بارای  با:     نوها  و بن  های ایساسی دی ستون خود دی یوزنام: المسری می )نام: ةالخاصهایی از األویا   بن بریده

 کوچاک  یرک  یک زو با اش برای او نوهت  و دوبایه برایش فرستادا( بود. بای ه  دی یاهی: نام: یک فرستاد. لندن می

 بازگرداندی.( من دنیای ب: یا یوهنایی و معنا ها، نام: انتدای دی اهایه یک و

زدن بارای معشاو ، باا ایساسای      زمایل عاهق ب: زیاد یرف»کند.  او مرز  عشق خود یا با نوهتن ابراز می

فروخویده، دیبایه عشق خود ب: او، برای خود، برای هر دو: ابرازی ن: دی یاستای اظدای عشاق، بال دی یاساتای    

 یالا   بادزرین  دی الساان  وقتای  یتّای ( 91: 1311)باایت،  « ای از یابط: عاهاقان:  ای،اد هکل همایه زفسیرهده

 یاک  نوهاتن،  عمال  او نظار  ب: زیرا بنویسد، سمان غادة ب: گیرد می زصمی  داید، قرای خود اندوه و ال  و زندایی

سـأظل أکتـب لـ:. سـأظل. وسـأظل أحبـ:. وسـتظلني أعیـدة ... أنـن »: اسا   خاود  هاکل  زی،اازرین  دی عاهاقان:  عمل
 دها ،  می ادام: نوهتن ب: زو ب: )زرهم:: من (.11  2442، کنفـاين) «.هس نني يّف. أنِن. ولی  کلماه: کما کتبِن أ. أنـنِ 

 زنادگی  دیون مان  دی زاو ...  باود،  خاواهی  دوی ب: همچنان زو و دایا دوست  ک: خواه  نوه  زو ب:. داد خواه  ادام:

 نوهتی.( برای  خودت ک: طوی بن سخنان ، ن: و هستی زو کنی، می

.درخواستنامهبرایاطمینانازعشقمتقابل2-8-8

کناد کا: پاساخی بدهاد؛      ضمنی، دیاری یا ماموی می طوی ب:های عاهقان: دی انتظای پاسخی اس ؛ این نام:  نام:

( سااعدی  212: 1311 هود )بایت، کند، ب: چیر دیار بدل می زیییر می« دیاری»زیرا بدون یک پاسس، زصویر 

کند برایش نام: بنویساد و با: او باویاد کا: دوساتش       برای اطمینان از عشق متقابل طاهره، از او دیخواس  می

بارای زاو وهاود     امکاان  نیا اای. اگار   نام: چدایم  اس  ولی هنوز زو چیاری ننوهات:  دوس  عریر، این »داید: 

 یتمااً . دایا یبرما موقاع   ده ، هما نام: یا زیر سن  قرای دهید، مان با:   نداید، من سنای یا نرد دی هما قرای می

ل هساتی ایان   هناسی، بیا مارا دوسا  دایی؟ بیاا مایا     این کای یا بکنید و دی کاالذ خود بنویس ک: بیا مرا می

 (.30: 1399)ساعدی، « نوهتن ادام: یابد؟ نام:
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دفع: اول ک: ب: زو ناما: نوهات ، انتظاای داهات  زاو      »کند ک: برایش نام: بنویسد:  او بایها ب: طاهره التماس می 

ایان دفعا: از زاو زقاضاا دایا، از زاو عاهرانا:        امّاا  ؛؛ ولی یک کوم: ه  ننوهتیییگو هواببن یا  دو کوم:ه  

اا، دو کوما: بنویسای، دو کوما:، مارا از ایان سرگشاتای یهاایی         هم: ین،ی ک: کشایده  بن خاطر ب:خواه   می

 (.06)همان: « کن  برای  نام: بنویسی کن ، عاهران: خواهش می از زو زمنا می(. »31)همان: « بخشی

زواناد مارا    زو مای  امةبرای  نام: بنویس. یک ن»داند:  زسکین و بزادی یویش می ةطاهره یا مای ةساعدی نام 

بارای  ناما: بناویس. زمناا     (. »01)هماان:  « سازد زسمّلامیدوای و دلارا کند و سختی این یوزهای لعنتی یا قابل 

اا، برای  بفرسا . بخار باا چا: دلای       هایی ک: ازت خواست: کن . این یفتای، پسندیده و خوب نیس . عکس می

 (09)همان: « ها خواهد بود. بزادی یوح من از این هکن،:دهی. یک نام: از زو، برابر با  مرا هکن،: می

  بااذای. بارای مان    ب: هر یاال دوسا  قشان  و زی،اای مان، بارای مان مّنا        »کند:  او مداا طو  نام: می 

دفعا:   اگار ایان   ولای  ؛باهی، بن یا ه  بنویس تنفّراگر از من م یتّیکوم: بنویس.  مریم  کن. لطف کن چند

عریار و   طااهرة (. »39)هماان:  « چاایه هاوا؟  ، دیوان: خواه  هد. بیا یاضری مان بی هواب باذایی مرا بی نامة

ای بارای مان بنویسای زاا مان بن یا ها  و یوز همیشا: و         قشن  من. چقدی لطف و مریم  اس  کا: ناما:  

زنداایی هارای باای بن یا بخاوان  و      یهاا  ها  همیش: با خود داهت: باه . چون هان هیرین بن یا نااه دایا. دی 

 )همان(« دهرای بای ب،وس  و ب،وی .ص

 او هاای  ناما:  کناد  مای  فکار  زیارا  بنویساد،  او بارای  کا:  خواهاد  مای  غاادة از کنفانی السان معنا، همین ب: و 

فسـی ون أحلـی مـا   ـ  أن شلقـاين حـني عـوديت رسـالة منـ: ألنـين أعـرف أنـ: لـ  » :اسا   او عشقش ب: زداوا دهنده نشان
باود؛   خواهاد  زاو  طارف  از ای ناما:  کاردا،  پیدا بازگشت  دی ک: چیری زی،ازرین زرهم::) (22  2442، )کنفاين« .أتهني

 بمد( نخواهی زو ک: دان  می زیرا
 با:  مان ...  )زرهما:: بارای  بناویس    (34 مهـان ) «.اکتيب أ ...، أحتاج إلی حروف: ألفرش أمام ا راحـّ  التـوا تني لـ:» 

 (.باستران  زو انتظای ها دی مقابل بن مشتاق  یادستان  بتوان  زا دایا های  ایتیاج نام:
 دی مان : بااو  و برای  بنویس )زرهم:: اکنون (23 مهـان ) «.اکتبی أ. هته اللحظة و  وأ  سأظل مع: و سنظل معـاً » 

 (.ماند خواهی  ه  کنای دی ما و بود خواه  زو کنای

 موقاع  چا:  کا:  کند می سؤال او از ک: گویی نام: بنویسد، برایش قرای اس  کی پرسد می غادة از همیش: او 

 نویسای؟(  مای  مان  بارای  واقعااً  )زرهم:: کای  (44  مهـان) «.متی ست تبني أ حقـاً »: خواهد داه ؟ دوس  یا او واقعاً

کا    او بارای  غاادة زیارا  هاود  نایایا  مای   او (.بناویس  مان  بارای  لطفااً )زرهم::  (18  مهـان) «.أرجـوک  اکتـيب أ»

 عشاق  او با:  نسا،   غاادة ک: کند می فکر اس ، عشق از عینی یابط: یک او برای نوهتن ازبن،اک: و نویسد می
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و لقد آملتين رسـالت:. ضـننن علـّی أ لمـة حـارة واحـدة واسـتطعن أن هظلـي أسـبوعاً أو أکرـر دون أن أخطـر علـی »: داید کمی
ه  بر من دییاغ   گرا کوم: یک نوهتن از اس ، هده من نایایتی ات باعث )زرهم:: نام: (44  مهـان« ).ابل:. ای للخیبـة

 (!دکنندهیناام چقدی بمانی. بیشتر یا هفت: یک من، یاد بدون زوانستی ؛ وکردی

گیری.نتیجه8

الممسساین   زندگی انسانی ک: هرئی از زاییس ادبیات و میراث ادب فایسی و عربی هستند، هن،: ها نام: این دی

ها بخشی از زولیدات  هده اس . نام: مشخّ، اس ؛ زن برای مرد عاطفی ایساس ک: کنفانی، ساعدی و السان

باا عشاق و    هاده  اوبقوا    باا  بن مواودی  کا:  ایساسای  ها بوده و انتشای بن هن،: ادبی داید؛ ادبیاازی  ادبی بن

 هود. نواخت: میصداق  ندفت: معشو  همراه با  وفایی و دویی دوستی؛ و بدن ضعیف و یویی معذب از بی

دهاد کا: هرکسای یا فاایغ از قادیت و هخصای  و        ها، قدیت و عظم  عشق یا نشان مای  انتشای این نام: 

یا مخادوش   هاا  بن یم،اایزاز  ادبای یاا   وهدا:  ،منصفان: نیس  کا: بااویی  ایان عشاق    کند.  م،تم می و...الروی 

کنناد. بریسای    ساعدی و کنفانی با زماا صاداق  و هساایت، با: عشاق اعتاراف و بایهاا زکارای مای         .کند می

دهاد کا: طااهره     بوده و نشان می غادةها یاکی از عشق و عمق: وافر ساعدی ب: طاهره و السان ب:  ای نام:مستو

 لسااظ هاای دو ادیا  از   کنناده ن،اوده اسا . ناما:     ها قاانع  یداقل برای بن یااند  ها نام: نوهت: کمتر ب: بن غادةو 

هاای   دو نویسانده بودناد، مستاوای ناما:    ، هار غاادة: ه  هستند. کنفانی و یه،و خووص،  بودن طرف: کیمستوا، 

زاا هاایی کا: دی     دساتی دی ادبیاات و هنار داهات:     ،نویسنده ن،وده اگرچ: –دهد ک: طاهره  ساعدی نیر نشان می

 کرده اس . می اظداینظرهای ساعدی ه   نوهت:

 غاادة دیگارو دل  السان کنفاانی همیشا:   داید؛ وهود معشو  دی عاهق و متفاوت نارش دو ها نام: این دی 

 نسا،  با: او اباراز    یا خود ایساسات ندیت ب: و نداید السان نارش یکسانی ب: ،غادة ک: یالی دی سمان داید،

دی ساوی   .ای بود و مکاز،: قو  عشق یا ،طرف: کی یابط: یک ها بن بین عاهقان: یابط: دهد می نشان کند؛ ک: می

بعضاای  خااطر  با: سااعدی و طاااهره، عشاق و عمقا: متقااابوی نسا،  با: هاا  دایناد. هرچناد طاااهره         امّاا  دیاار 

کنناد؛ و با: دلیال     و بیشتر زوفنی یا یضویی صس،  مای  نویسد های خانوادگی، کمتر ب: او نام: می مسدودی 

با:   عاهاق یاک   عناوان  با: نفانی یا کساعدی و  ااین مقیاس مگیرد. با  ها سر نمی ها ازدواج بن همین مسدودی 

 زصاویری واضا  از زنادگی یاک     ومظدار ایان پااکی     دو بنهاای   نام:و  بین  معنای هدانی و انسانی کوم: می

 .اس  دیوالینهای  و فساد مخفی و متان  زرئینی و نقابی نمایشز،رد  دویاز ب:واقعی اس  ک:  عاهق

منابع
و  شق:و نش باوواهلد روال ا روال  بيرول ک اع.و.بساتاواأل قتأت الووفيو(.و2102األبصؤ ط وع  ال  د و)
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وwww.alittihad.ae و2102  الیوو22اال ا  و قافر و
 زدران: قطره. . زرهمة گمیه همشیدی.عشق دیبایة(. 1391استاندال )

 زدران: مرکر. . چاپ چدایا.پیاا یردان،و . زرهمةسخن عاهق(. 1311بایت، یوالن )

 زدران: ققنوس. زرهمة عرفان رابتی. .عشق سیال(. 1392باومن، زیامون  )

 ، زرهم: سیمین موید، چاپ نوزده ، زدران: ویدا.زبان عشق 1(. 1391چاپمن، گری )

 زدران: گن،ین:. کوهش ناهید فرهادمدر. چاپ هشت . . ب:دیوان یافظ(. 1311) الدین مسمد هیرازی، همس یافظ

 .21-11، (0و  3) 11 ،هدان کتاب. نویس ساعدی نام:(. 1319مدر، یسین ) هنتی

فرهن  و ایهااد بایبای،اان    کلّ . زصسی  لطفعوی بنان. ز،ریر: ادایةدیوان(. 1362الدین یسن ) اصفدانی، هرف هفایی 

 .هرقی

 گرانای. چااپ دها .    ههای الممسسین ساعدی با: طااهره کاوز    نام: .طاهره، طاهره عریرا(. 1399ساعدی، الممسسین )

 زدران: مشکی.

 زدران: اق،ال. .الرلیات سعدی(. 1302الدین ) سعدی، مصو 

 کننده: چیستا فیو . زدی: «.ها بزادی و دیار ینج»فیو  (. 2119سقایی، هیرین )

و ابا، ا.:وآا وو.چاپوا  و.ق متوا  و.ف  ارواوؤو(.2101)وت ؤ و د  
 زدران: مروایید. .ادبیفرهن  اصطمیات (. 1311داد، سیما )

 زدران: سخن. . چاپ هفت .ادبیات داستانی. (1390) همال ،میرصادقی

 زدران: افراز .دی هدان یمان مدینیستی(. 1391اهلل ) نیاز، فت  بی

ول  د ر.وآا و:و اباو.اليوغا لوال ما وبساتاوغ ا و ناا (.و2112 وغ ا و) ناا 
 زدران: چاپ بزی:. .الممسسین ساعدی ةنام هناخ (. 1311م،ابی، هواد )

 یای معاصر.اصیر ه،اعی. چاپ هش . زدران: دو زرهم: عوی .  عشقموّ(. 1396هافاک، الیف )

 زدران: امیرک،یر. . چاپ چدایا.3 وده الرمان فروزانفر. زصسی  بدیع .کویات همس(. 1311مسمد ) نیالد هملموالنا، 
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