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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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(دراسة مقارنة يف أدب االعرتاف)
2

عبداألحد غیيب |1علي مصطفینژاد
 .1الکاتب ببؤوا ،ب ب

وأس ب ب ا ويفوق ب ب والوغب ببروال وآدب ببرو ا ب ببا وك دب ببرواو اعو ال ب ب واإلن ب بباندر و ا ب ببروالشب ببدد و ب ب وأب بآداب ببا وتربيب ب وإي ب بوا .وال نب ب ا واإللک ب ب

:

abdolahad@azaruniv.ac.ir

 .2طالب ب ببؤو ك ب ب ب با ويفوفب ب ببو والوغب ب ببروال وآدب ب ببرو ا ب ب ببا وك دب ب ببرواو اعو ال ب ب بو واإلن ب ب بباندر و ا ب ب ببروالشب ب ببدد و ب ب ب وأب بآداب ب ببا وتربي ب ب ب وإي ب ب بوا .وال ن ب ب ب ا واإللک ب ب ب

:

ali.mn23@yahoo.com

معلومات املقال

املل ّخص

نوع املقال قالروحمکمر و

األ عواالع ب ايفو ب وفببو و ببذواأل عوالببی ويش ب ماوع ببيواألعمببا وال ب و ب وعببذوال ببالوالشة ببدرول کاتببؤوآ ويقببرو

الوصول و8441/81/81

التنقیح واملراجعة  8443/1/8و
القبول  8443/1/7و

طا ولوك ا و وا و و
غ ا وكناا و و
غا لوال ما  .و

ببیاواألت ببا.وت ببربوبسب باتاوغالحم بباوال بباع

وال ات ببؤواإليب بوا وإينوط ببا ولوكب ب ا و ب بوا و غ ببا وكنا ببا وا،قات بباو

ال اتببؤوالا ب دیوإلببيوغببا لوأببا و ببذوأك ببووالب ا والو ان ب ور ب اويفواأل آبباوالاابسب و ال ببو .و ببی والوسبباتاوالو
مت بباوعم ببالوف ب لوبوفث ببؤ وآ بباومت بباو ببیلبو شلبباو ببذواالع ب ا و او ببؤوا،ش ب او اونبباوإينوا،ا ب و تةدببووق ب لو

الكلمات ال ّدلیلیّة
االع ايف و و
بساتاو ؤ و و
غالحم اوال اع

ببا.وعببا لو بباوت ببربوبسبباتاواوببؤوآبباوال بباعو الش ب واتو ا،شببا او ببذو ببیاوالاببو و تک ب و یاآببرول غايببرو ببیعوان ببا و
القببابتا.و ببیاو ب م واکببذو شببا تاويفو دبباو قافبباوو اعواأل ب و روي ببذواأل آبباوالاابس ب و ال ببو و ب ناو ببذو

عةمببرواوببؤوالببی وي ببدؤواظمدبباوآغبباوالنةببووعببذوالق ب لو الشة ببدرو الاةببوو بباوإينو ل ب .و ببی وال باسببروا،قابنببرو
ت ثببعوعببذوتک ب يذواوببؤو ال اطاببرويفو ببی والوسبباتاو م ب لوع ببيوا،ببندهوال تببا و ال ث د ب .و ببی وبسبباتاوا ببذو ببذو
وو

رالهلبباوفد ب و انببؤو ر ببوو ببذو دببالو ببیيذوال ببات اوقل قببرو ال ب نوا،ة بباوفددببا و ا ببذوآ اس ب داوال ش ب وع ببذو
فة ببدرو د ببالو ببیيذوال اف ببقاوا،غ ببو او ببذور ببال وصف ببیلوأر ببوأل.وال ان ببؤوع ببذوالوت ببانروال روفد ببرو األقن ببروال اتا ببر و
ال نببافعوع بببواوببؤو ال بباتو ا ،بباصلو ببذوأ بباواالآ ببا وعببذواو دببؤ ويفوان ةاب بباو ر فدبباو ببذوفقب اهنا و بؤيببرواو د ببرويفو
اوأع ب وك اآروبسالروك القرو ب عدروآباواوبؤو ال بؤو بذواو د بروق ،ا بروق ،باو بذوأ ب وا ،ا بداوا،شب كرويفو
بساتاو یيذوالکات اوال ابايذواإليوا و الا

دی .و

اإلحالــة:وغدببي وع األ ب ؛و ب ايون ب اد وع ب (.)8443وبسبباتاوالغ بوا ول ب«غالحم بباوال بباع »وإينو«طببا ولوكب ا و بوا »و و«غ ببا وكناببا »وإينو«غببا لوال ببما »و
( باسرو قابنرويفوأ عواالع ا ).وحب ويفواأل عوا،قاب و81و( )8و .811-18و
النشو:و ا روباا وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو©والک اع.و و
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اطالعاتمقاله 

چکیده 

نوعمقاله:مقالة پژوهشی

ادبیات اعترافی ،هاخ:ای از ادبیاات و دیبرگیرنادة براایی اسا کا :با:ناوعی زنادگیناماة هخصای

تاریخدریافت 1011/3/9:
تاریخبازنگری1011/6/11:

نویسنده یا بازگو میکند .نام:های عاهقانة بین ادی،ان ،هاعران و چدرههای مشادوی هداان ،با:ناوعی از
این دست :و بسیای هذاب هستند و زوهّ :خواننده یا هوا مایکنناد .ایان ازّفاا دی هماة فرهنا هاا و
ادبیات مول یخ داده و ادبیات فایسی و عربای نیار از ایان قاعاده مساتانا نیساتند .ناما:هاای الممسساین

تاریخپذیرش 1011/6/23:

ساعدی ،نویسندة ایرانی ب :طاهره کوزهگرانی و السان کنفانی ،م،ایز و ادی فوسطینی با :الاادة سامان،

واژههایکلیدی :


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

س،کهناسی زط،یقی،

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

اعترافی،

عظم عشق یا نشان میدهند ک :هرکسی یا فایغ از قدیت و هخصای و الاروی و ...م،اتم مایکناد.

نام:های عاهقان،:

نوهتای پیش یو یویکرد زسویوی  -زوصیفی و زط،یقای دی هاکلگیاری عشاق و عشاقویزی بنهاا دی

الممسسین ساعدی،

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

طاهره کوزهگرانی،

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

السان کنفانی،

دویی از متان زرئینی و نقابهای دیوالین ،یقاب بر سر عشق ،گری :و دید و ینج با:خااطر دویی از

الادة سمان.

معشو  ،انتظای برای او و زرس ازدس دادنش ،معشو یا دی موقعیتی باالزر از خود دیدن ،ناما:نوهاتن
ب:عنوان هم،ستای عینی از عشق و خواهش از معشو برای ان،ااا متقابال ،از مدا زارین بانمایا:هاای
مشترک دی نام:های این دو نویسندة سرهناس ایرانی و فوسطینی اس .

استناد :الی،ی ،ع،داالید؛ مصطفینژاد ،عوی ( .)1011نام:های عاهقانة «الممسسین ساعدی» ب« :طاهره کوزهگرانای» و «الساان کنفاانی» با« :الاادة
السمان» (مطالع:ای زط،یقی دی ادبیات اعترافی) .کاوشنام :ادبیات زط،یقی.112-11 ،)1( 12 ،
ناهر :دانشااه یازی
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.1پیشگفتار 
.1-1تعریفموضوع 

عشق یکی از پیچیدهزرین مسائوی اس ک :بشر هموایه با بن سروکای داهت :و ب :بن م،تم باوده اسا « .عشاق،
هادیبخشزرین لذّت ممکن اس  ...دی عشق واقعی ها مطاابق باا بیزوهاای هاخ ،،مشاتاقان :زیییار هاکل
میدهند؛ بنابراین دی میان زماا عواطف هویانایر ،این عشق اس ک :وسیعزرین گستره یا برای لاذّتباردن از
امیال بزشین خود عرض :میداید» (اساتاندال « .)11 :1391 ،زنادگی بادون عشاق ایزهای ناداید ...عشاق فاقاد
عناوین و زعاییف اس  .همان اس ک :هس  ،ناب و ساده .عشق ،بب ییات اسا و عاهاق ،ز،سا بزاش.
وقتی بزش عاهق بب میهود ،عال ب:گون:ای دیار میگردد» (هافاک.)111 :1396 ،
عشق دی قال های گوناگونی ،بروز و ظدوی پیدا کرده اس و بریگاان عوا و ادب هماوایه بارای زوصایفش
دس ب:کای بودهاند؛ امّا دی اینمیان ،ادبیات هاید زی،ازرین قال،ی باهاد کا :زوانسات :چداره یوهانی از عشاق یا
نشان دهد و هموایه عشق ب:عنوان یکی از اصویزرین مضامین بن بوده اسا  .باا ایانیاال های قصّاة عشاقی
یکسان و همسان ن،وده اس :
یک قصّ :بیش نیس ال عشاق و ایان ع،ا

کا :از هاار زبااان کاا :ماایهاانوا نااامکری اسا
(یافظ هیرازی)39 :1311 ،

ب :هرئ

میزوان گف  :یکی از لذّتبخشزارین کایهاا ،گشاودن ناما :اسا  .لاذّزی کا :ایان یوزهاا باا

زندگی مدین و دی،یتال و ب :لطف فضاای م،اازی و ها،ک:هاای اهتمااعی ،نقاش نوساتالژیگونا :گرفتا :و
بسیایی از ما دی یسرت بن ماندهای  .نام:های کاالذی و صندو های پستی ک :اکنون ب:اه،ای فضاای م،اازی
یخ بربست :و هکوه خود یا ازدسا دادهاناد؛ امّاا دی دنیاای ادبیاات ،همچناان اقتدایهاان یا یفاظ کارده و
قابوی استفاده دایند .هکل و س،ک پیاااهاا و ناما :هاای عاهاقان :باا گذها زااییس و یساان :زیییار کارده؛ از
لوحهای گوی ب :برگها و چوبها ،ب :کاالاذها و پیاااهاای الکترونیکای؛ امّاا مستاوای عشاق زیییاری نکارده
اس .
این ازّفا دی هم :فرهن

ها و ادبیات موال یخ داده اسا ؛ ناما:هاای هامل بلایماد و سایمین دانشاوی،

نام:های ایمد هاموو و بیدا سرکیسیان ،نام:هاای فاروغ فرخاراد ،پرویار هااپوی و اباراهی گوساتان ،ناما:هاای
اینس همیناوی ب :مایلین دیتریش و نام :های هک لندن ب :بنا استرونسکی از ایان دسا هساتند .ناما:هاای
«الممسسین ساعدی» ،عاهق دل،اختة «طاهره کوزهگرانی» نیر ازهمو :این نام:ها بوده؛ ناما:هاایی کا :خیوایهاا
دلشان میخواس بنها یا ب،ینند ،بخوانند و یتّی لمسشان کنند .نام:هایی ک :با عناوان «طااهرة عریارا» هارو
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میهد و با «طاهره عریرا یا میبوس » خازم :مییاف  .بنها زماا صمیمی ساعدی یا ک :زندا مایزوانسا دی
مکتااوبی باا :یااک معشااوق :بیااان هااود ،نمایااان ماایساااخ (ساااعدی .)9 :1399 ،ایاان ناماا:هااا یا ساااعدی
نمایشنام:نویس نمینویسد؛ بوک :ساعدی عاهقی مینویسد ک :عشق از نوهوانی بار دل و یوح او نقاش بسات:
اس  .عشقی ک :هانپروید سالیان بیزوسوز اس (هنتیمدر.)11 :1319 ،
ادبیات عرب نیر از ایان قاعاده مساتانا ن،اوده؛ دو چدارة سرهاناس ادبیاات معاصار عارب ،دی مقطعای دلادادة
یکدیار بودند« .السان کنفانی» و «غادة ایمد السمان» کا :هاردو نویسانده با:دالیال مختواف بارای مخاطا
پایسیزبان ،ناابهنا هستند .عشق دی نام:هاای سااعدی و کنفاانی ،ییشا :دی بایقارایی ،ناابیامی و سرکشای
الری،اای داید و یوح نااابیاا و مااداا دی هساات،و و زندااای بن دو ،بااا یساایدن باا :معشااو  ،اناااای کنااای او ماااوا
میگیرد:

ِ
أخ ّالئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي موأحبمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مروا ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِ

مـ ـ ـ ـرشق ِ
العی ـ ـ ـ ِـو الشمـ ـ ـ ـ
م ِ

الرا ِ ـ ـ ــي
موالشمیـ ـ ـ ـ و إل ـ ـ ــی ّ

(سعدي)384 1432 ،

.2-1ضرورت،اهمّیّتوهدف 

سخن از عشقگفتن ،واید هدن ب :منطقة ممنوع :اس  .خووزا :یازی کا :گاااگذاهاتن دی بن ،کاای ساادهای
نیس  .این خووزااه وقتی ممنو زر میهود ک :ب :کنادوکاو دی ایاوال کساانی مانناد الممسساین سااعدی یاا
السان کنفانی بپردازی ک :بخشی از بای ادبی و فرهنای بریگی یا بر دوش گرفت:اند .عشق ،همیشا :باا ه،اران
یوبروس و عشقهایی دی یافظ :زاییس میمانند کا :هرگار با :وصاالی نرسایدهاناد گاویی وصاال ،زناقضای
اساسی با اات عشق داید و ع،ی اینک :عشق برای الممسسین ساعدی ،ب:عنوان نویسانده داساتانپارداز ماا و
السان کنفانی ب:عنوان ادی و م،ایز فوسطینی ،ب :خال،زرین زعریفش ازّفا افتاده اس .
این نام:ها بخشی از زولیدات ادبی ساعدی و کنفانی هساتند و انتشاای بن هن،اة ادبای داید .ادب مراسامت
الیر یسمی یا مکاز،ات اعتراف ،ژانر ادبی کمابیش گمشده دی ادب فایسی و عربی اس ک :با:طاوی گساترده
دی هدان وهود داهت :و همین امر لروا بریسی عومی این موضو یا باال میبارد .زابوهاکنی ،ای،ااد هرئا و
زسریک هسایت ادی،ان و بریگان برای بروز عواطف و ایساسات عاهاقان ،:از نتاایج انتشاای چناین ناما:هاایی
با:وسایوة دو نویساندهای
اس  .نام:های موید مطالع ،:نام:های انسانی ،موی و ادبی عظیمی هستند ،زیارا بنهاا 
نااهت :هده ک :ناا خود یا دی یافظة ادب فایسی و عربی یک کردند .این نام:ها اسانادی یسامی و گاواهی
بر عشق عمیق و بگاهان:ای بودند ک :دی ادبیات فایسی و عربی ،کمتر مشاهده هده اس .
نام :ب :نردیکان همدل و مسرمان اسرای ،ب:سان دییچ:ای اسا با :دنیاای خصوصای مشااهیر و چا:بسایای
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هن:،های ندفت :سره و هخصیتشان یا بهکای میسازد .ما میزوانی باا ناما:هاا ایز،ااب برقارای کنای  .ناما:هاا
زقری،اً ،بیش از هر نو متن دیار ،ب :خواننده این امکان یا میدهد زا واید یوقة داخوای ماتن هاود و خوانناده،
ه زمان با گسترش داستان ،دی بن ایساس یضوی میکند .خوبی دیار این نام:ها این اس کا :ساالهاا بعاد
میزوان ب :بنها یهو کرد .اکنون پس از گذه ساالیان دیاز مایزاوانی دی ناما:هاای عاهاقان :گذهاتاان
سرک بکشی  .عشق ،ایساس ،طنر ،دلدره ،هدایی و اندوه و ...خاستااه هعرهای بینظیر یا ب،ینی .
.پرسشهایپژوهش 

8-1

چرا نوهت:های خصوصی ک :ادی،ان دی چایچوب زندگی هخصی خود مایناایناد ،زوهّا :خوانناده یا هوا
میکند؟ بیا ب:خاطر هن،ة هنری و ادبی بنهاس  ،یا ب:س ،اطمعازی ک :از ییات هخصای بنهاا دی مریواة
معیّنی ب :ما میدهد؟ یا اینک :زندا کن،کاوی بشری اس ک :هن:،های پندان ییات بنها یا بازمینماید؟
هاید سره افسان:پسندِ بدمیان باهد ک :نس ،ب :زندگیِ خصوصی مشاهیر ،کن،کاوی نشان میدهاد؛ و
گاه یتّی قصّ :و افسان :یا بیشتر از واقعی دوس داید .هاید بنچ :زاییس ادبیات خوانده مایهاود ،نیار بخشای
از همین یاهی:هاس  .بر این اساس باید گف  :چاونای هکلگیاری عشاق و پرداخا با :بن دی ناما:هاای
عاهقان :ساعدی ب :کوزهگرانی و کنفانی ب :السمان ب :چ :صویزی بوده اس ؟ چ :ه،اه ها و زفاوتهاایی دی
بازنمایی عشق دی این نام:ها ازسوی دو ادی

مشاهده میهود؟ 

.5-1پیشینةپژوهش 

پژوهش دی یوزه ادبیات اعتراف ،عمدزاً دی مسدوده برای کمسیک و سنتی بوده و کمتر ب :ادبیاات معاصار و
ب :ادبیات اعتراف ب:عنوان یک ژانر یا مکت ادبی پرداخت :اس ؛ ازهمو :بنها مایزاوان با :ایان ماواید اهاایه
کرد :قربانی و اسممی ( )1391ه،اه ها و زفاوتهای المنقاذ مان الضامل الرالای باا اعترافاات بگوساتین یا
ازلساظ ساختایی و مستوایی بریسی کردهاند .امیرپوی و همکاایان ( )1391ناما:هاای عاهاقانة چداای منظوماة
النائی ویس و یامین ،خسرو و هیرین ،لیوی و م،ناون و هایرین و خسارو یا انتخااب و باا اساتفاده از نظریاات
زبانهناسی ،بریسی کردهاند .مسمودی و یستمی ( )1391ب :ز،یین ساختای نام:ها ،قاصد و دیونمایة ناما:هاای
عاهقان :دی گل و نویوز و همای و همایون خواهوی کرمانی پرداخت:اند.
الممی کوزناانی و عویاراده ( )1391دو منظوماة خسارو و هایرین و لیوای و م،ناون نظاامی و مقوادانش یا
ازمنظر زعداد نام:ها و ابیات ،عوّ ناایش و مضاامین مطارحهاده دی ناما:هاا بریسای کاردهاناد .ع،ادالوطیف
األیناؤوب ( )2112نیر یکی از معدود کتابهای عربی یا با عنوان زاممت فای یساائل األدباا زاالیف و دی بن
ب:خوبی نام:نااییهای ادبای عرب ازهمو :ط:ویسین ،زوفیق یکی  ،نازک الممئکا :و الساان کنفاانی و ...یا
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هرح داده اس ؛ امّا بریسی چاونای پرداخ با :مسائوة عشاق دی ناما:هاای الممسساین سااعدی با :طااهره
کوزهگرانی و السان کنفانی ب :غادة سمان و زسویل و زوصیف و مقایسة (مستوایی) بنها ،موضوعی اس کا:
زاکنون ب :بن پرداخت :نشده و پژوهشی نو ب:نظر مییسد.
.4-1روشپژوهشوچارچوبنظری 

این مطالع ،:یک یویکرد زسویوی زوصیفی و زط،یقی دی هکلگیری عشق و عشقویزی دی مستاوای ناما:هاای
عاهقان :الممسسین ساعدی ب :طاهره کوزهگرانای و الساان کنفاانی با :غاادة سامان براسااس مکتا ادبیاات
زط،یقی بمریکایی دی چایچوب ادبیات اعترافی اس  :عاهقهدن و نوهتن نام:هاای عاهاقان :بارای معشاو و
اعتراف ب :عشق؛ نام:هایی ک :اکنون منتشر هده و دی دسترس خوانندگان قارای گرفتا :و با :دییچا:ای ز،ادیل
هده ک :از طریق بن میزوانی با این دو نویسنده و عاهق بریگ ممقات کنی .
ادبیات اعترافی ،هاخ:ای از ادبیات و دیبرگیرندة برایی اس ک :ب:نوعی زندگینام :هخصی نویسانده یا
بازگو میکند .قدیمیزرین نمون :بن اعترافات سن بگوستین ،یویانی قرن چدایا مایمدی اسا و از دیاار
نمون:های بن دی قرن ه،ده میزوان ب :اعترافات یوسو اهایه کرد ...یماان اعترافای نیار یکای از هااخ:هاای
ادبیات اعترافی اس ک :طی پن،اه سال گذهت :دی ادبیات ایوپایی یواج یافت :اسا (داد .)19 :1311 ،دیواقاع
یمان اعترافی ،یمانی اس ک :ب :زرهم:ی ایوال و خود زندگینام :ه،ی :اس و نوعی داستان ازوبیوگرافیاک
اس ک :از زاوی:ی دید اولهخ ،بازگو میهود .دی اینگون :یمانها بر نارش و هخصای و هایاااه فارد
دی زندگی ،مذه و هنر زاکید میهود .یمان «سقوب» بل،ر کامو و «یرف و سکوت» ارر مسمود کیاانوش از
نو یمان اعترافی هستند (میرصادقی.)133 :1390 ،
دیواقع ادبیات اعترافی با ادبیات مدینیستی پیوند داید؛ زیرا ازبن،ااییکا :یاوی یماان مدینیساتی ،نفاوا و
بگاهی یاوی یمان کمسیک یا نداید ،دی این هرایط نویسنده بایاد با :هایوهای دیاار با:زصاویرکردن دیون
هخصی ها بپردازد .این مسئو :ب:ویژه دی داستانهای واقعگرای مدینیساتی قابال ممیظا :اسا  .از ایانیو دی
چنین هرایطی یا ب:طوی کاممً بهکای ،موضو اعتراف یا پیش میکشاد و بن یا دی یوایا هاا مایدهاد ،یاا
بدون اهایهای ب :اعتاراف ،از دیاالوگهاای اعتارافگونا :بارای با:زصویرکشایدن دیون هخصای هاا ساود
میهوید( .بینیاز)39 :1391 ،
.2پردازشتحلیلیموضوع 
.نمایینزدیکازساعدیوکنفانیونامههایشان 
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این نام:ها ب:دلیل مستوای ایساسی و نیر ناایش زوسط دو نویسنده بریگ و سرهاناس ،زوهّداات بسایایی یا
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ب :خود هو میکنند .السان کنفانی ،زماا عمار خاود یا دی دفاا از بیماان فوساطین باا قوا و اساتعداد خاود
گذیاند؛ امّا این مرد عاهق ،همانند سااعدی از زنای کا :با :او ناما:هاای عاهاقان :ماینوها  ،مساروا هاد و
نتوانس از زندگی پایدای و هاد با او لذّت ب،رد .بیمان ،وطن و یؤیاای یهاایی ،ماانع الساان کنفاانی ن،اود کا:
اسوس :یا ب :یک دس و قو یا دی دس دیار برای نوهتن نام:های عاهقان :بایرد.
الممسسین ساعدی نیر یکی از هناخت:هدهزرین چدرههای ادبیات فایسی اس  .پرهک بود و نویساندگی
ه میکرد .بدترین برای او یا نمایشنام:هایش میدانند ک :با ن،وغ ب :یهتة زسریار دیبویده هادهاناد (م،اابی،
 .)123 :1311ساعدی دی یادداه هایش مینویسد« :مدت زیادی کتاب میخوانادا .از کامس هفات هارو
ب :نوهتن کردا .معو انشای من فکر میکرد ک :من انشاهای یا از کس دیاری مایدزدا و با :همایندلیال با:
من نمره ک میداد( ».سقایی)2119 ،
ساعدی «مردی عاهق ،اهل عیش و زندگانی ،اهال یفاقا و دوسا کاامی ،مارد کاای و گشا وگاذای،
هاعری دی قال یک ط،ی  ،م،ایزی دی کال،د یک طنراندیش ،یؤیاازدهای دی هیئا یاک وقاایعنااای ،ایان
هم :بود و چیری فرازر از اینها بود :یاک انساان بگااه با:دیدبخاوی( ».م،اابی )3 :1311 ،سااعدی از معادود
نویسندگان ایرانی بود ک :دی زمان ییازش از مس،وبی و هدرت ک نظیری برخویدای بود؛ یتّی ماردا کوچا:
و بازای ه او یا میهناختند ،کسی قصّ:اش یا خوانده بود ،کسی زئازرش یا دیاده باود ،کسای مریضاش باود،
کسی از یایی او بدرهمند هده بود (همان.)016 :
دیموید نام:های ساعدی« ،ب:نظر مییسد اکار نام:ها ،بیپاسس هستند و اگر پاسخی ه باهاد ،اطمعای از
بنها نیس  .دی عین یال از زعداد  01نامة موهود 13 ،نام:اند بدون زاییس ک :با زوهّ :ب :اطمعاات موهاود دی
نام:ها و براساس یدس و گمان دی الب:الی نام:ها قرای گرفتا:اناد( ».سااعدی )11 :1399 ،مایگویناد طااهره
هرگر ازدواج نکرد و پس از مرگش نیر صندوقچ:ای دی ازاقش یافتناد کا :دی بن ،زماامی ناما:هاای سااعدی
ب:همراه بریدة یوزنام:هایی ک :خ،رهایی دیبایة او داه  ،ناددایی میهده اس .

نوهتای پیش یو ب:طوی ه زمان ب :الممسسین ساعدی ب:عنوان نویسندة عاهق و السان کنفاانی با:مااباة م،اایز و
نویسنده عاهق میپردازد .دویان عشق و عاهقی ،فری،اایی داید (ایان فری،اایی ،قصّا :عشاق نااا داید) (باایت،
 .)216 :1311السان کنفانی دی بره:ای ک :دلبست :الادة سمان ،نویسنده و هاعر بناا ساویی و از بنیاانگاذایان
هعر نو عرب هد ،دیخمل این ایاا دی دهة  61میمدی ،زقری،اً مقاین باا ناما:ناااییهاای سااعدی با :طااهره،
برای غادة نام:هایی یا ناایش کرد .نام:هایی ک :دی بنها عشق و عمق :عمیق او ،باا زباان و دید و یناج زمانا:
بمیخت :هده اس  .هرچند ک :خود بنها ه میدانستند چند نام ،:قادی نیس زماا عشق و عمقاة یاک عاهاق
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دل،اخت :یا ب :معشوقش نشان دهد:
دی یکای ناماا :مساال اسا کا :زسریاار کاان

بنچاا :دی ماادت ه،اار زااو کشاایدا هیدااات

(یافظ هیرازی)301 :1311 ،
غادة سمان  21سال پس از زروی السان ،نام:ها یا دی ساال  1993و دی کتاابی باا عناوان «رسـائل غسـان كنفـاين

إلی غادة السمان» منتشر کرد؛ نام:های ساعدی نیر ب:واسطة خاواهرزادة طااهره و پاس از فاوت او منتشار هاد و
اهل ادب دییافتند چ :اندیشة بوند و چ :دل عاهقی یا از کف دادهاند .ب :هر یال این نام:ها ز،ادیل با :یکای از
ماندگایزرین م،موع:های ادب معاصر فایسی و عربی هد .بیینة عمیقزرین ایساساات الممسساین سااعدی،
معروف ب« :گوهر مراد» و السان کنفانی ک :دی قال ناری دلکش و خواندنی ب :معشوقشاان اباراز داهات:اناد و
اکنون این میراث عاهقان :برای بیندگان برها مانده اس  .نام:های انساانی ،موّای و ادبای عظیمای کا :اسانادی
یسمی و گواهی بر عشق عمیق و بگاهان:ای بودند ک :دی ادبیات فایسی و عربی ،کمتر مشاهده هده اس .
نامههایعاشقانةساعدیوکنفانی 
.2-2انتشار 

گذیت اگر ب :گویستان مایاالن ز،ریر بیفتد ،سن

ق،ری یا خواهی دید ک :یویش نوهت« ::بیاا هان کسی

ک :میان استخوانهای گوهر مراد ،بواز میخواند ».زندا پس از چند هفت :از وفات طاهره کوزهگرانی بود ک:
نام:های الممسسین ساعدی [متخوّ ،ب :گوهر مراد] ،از پستوی خان:ای ک :انسان یا ب:یاد نمایشنام:های
مشروطی میانداخ  ،پیدا هد .نمیهد زصوّیش یا ه کرد .اینها یازهایی بودند ک :طاهره سالهای سال
بنها یا پندان کرده بود و هاید دی مواقع زنداییاش سری ب :بنها میزد (ساعدی.)9 :1399 ،
بریگمرد ادبیات ایران ،دیوانة دختری ز،ریری اس کا :هماة ها نسامنش مشاتا بناناد کا :بدانناد او
کیس ک :چنین خالق عرادایان بَیل و واهم:های بیناا و نشان و ...یا افسون کرده و از کوچکزارین بدانا:ای
برای نام:نوهتن ب :او دییغ نمیکند ،یال دی بیمایستان باهد یا پادگان ،یا هناامی کا :دلاش بادهویی گرفتا:
اس (همان.)11 :
این نام:ها هن،ة عاطفی و ایساسی زندگی این دو هخصی سرهناس یا بهکای میکنند .غادة سمان باا انتشاای
نام:هایی ک :السان کنفانی باا خاطّ خاودش بارای او نوهات :باود ،قادا هساویان:ای دی صاسنة ادبیاات عارب
برداه  .او باوهود واکنشهای فراوان و متفاوت دیموید این اقداا ،زعدّد خود یا م،نی بر انتشای این ناما:هاا -
دی سال  - 2113با ضمیمة گریدهای از دیدگاههای انتقادی نویسندگان یفظ کرد؛ امّا همراه با انتشاای ناما:هاا،
طوفان انتقادی عوی :غادة هکل گرف  ،دی یالی ک :او فقط نشان داده بود کا :دی یاه عاهاقی با :پنداانکاایی
اعتقادی نداید:
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بن عشااق کاا :دی پاارده بمانااد باا :چاا :ایزد

عشق اس و همین لذّت اظداای و دگار های
(هفایی اصفدانی)16 :1362 ،

او مصمّ بود ک :نام:ها یا منتشر کند؛ زیرا بنها بخشی از زولیادات ادبای الساان کنفاانی بودناد ،بناابراین
نمیزوان بنها یا ب:طوی پندانی دفن کرد و انتشای بنها نیر زوهینی ب :السان با:هامای نماییود ،بوکا :وفاادایی
هخصی و خمّقان:ای برای او اس  .غادة سمان دی مصای:،ای ضامن برهامردن ناما:هاای عاهاقان :بریگاان و
مشاهیر دنیا اعما کرد« :نمیدان چرا انتشای نام:های عاهاقان ،:با:نظار ماا اقادامی یساواگران :و افتضااح زوقای
میهود؛ دی یالی ک :دی میان ما کسی نیس ک :عشق دیِ قو او یا نکوبیده باهد .این نام:هاا یقیقا انساانی
یا ب:عنوان بخشی از ادبیات بهکای میکنند و زمان بن فرایسیده اس ک :اعراب ،ادبیات اعتاراف یا بپذیرناد»
(یوزنامة االزساد.)2119 ،
نامههایعاشقانةساعدیوکنفانی 
.ویژگیهایعاشقدر 

8-2

ما میزوانی عشق یا دی زندگی ساعدی و کنفانی ازیاه اصال زاییاد یضاوی و انکاای مارگ و انقارا

دیک

کنی  ،با بیان این همو :ک« ::انسان میداند وقتی ک :عاهق اس  ،زناده اسا ( ».صاع  )211 :2111 ،همچناان
ک :موالنا ه میگوید:
عمر ک :بیعشق یف  ،هی یسابش مایر

بب ییات اس عشق ،دی دل و هانش پاذیر
(موالنا)21 :1311 ،

ما میزوانی خصوصیات سااعدی و کنفاانی یا دی ایان ناما:هاا از طریاق م،موعا:ای از زصااویر ،ایساساات،
عواطف و افشاگریهایی ک :بنها صادقان :و بهکایا نوهت:اند ،مشخّ ،کنی ؛ امّا نکت :ع،ی ایان اسا کا:
اکار این خصوصیات با ویژگیهای یک پرهک و یوانهناس و نیر یک مرد م،ایز و عصایانار ،فاصاو :داید.
اینها خصوصیازی هستند ک :از دیون ساعدی و کنفانی با همة قدیت ،ضاعف و هکسا کا :دیبرابار عشاق
وهود داید ،پدیدای میهوند؛ همان چیری اس کا :ماهیا انساان یا صاادقان ،:هماانگونا :کا :هسا بیاان
میکنند .این نام:ها نشانار واقعیتی پر هن وهوش از هخصی و زنادگی سااعدی و کنفاانی هساتند و ن،ایاد
بنها یا کنای گذاه  ،بوک :باید با دید گیرندهای یفتای کرد کا :یاق داید بادون زسمیال ایادههاای خاود با:
دیاران ،بنها یا ز،ری :و زسویل کند .دی زیر ویژگیهای این دو نویسندة عاهق ازیاه نام:های عاهاقانة بنهاا
خمص :میهود:
.1-8-2اعترافبهعشقباصداقتوجسارت 

یوانهناسان ب :این نتی :،یسیدهاند ک :نیاز ب :ایساس مس ، ّ،از نیازهای عاطفی اصوی انسان اس  .ب:خاطر
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های بیابان یا زیر پا میگذایی و سختیهای

وصفناپذیری زسمّل میکنی (چاپمن .)11 :1391 ،ساعدی عمق :و اهتیاقش ب :طاهره یا باالزر از عشق
میداند و اطم عشق یا بر بن نمیپسندد:
«کوم:ای اس بسیای عادی ،بسیای م،تذل ک :من بن یا نمیزوان پیش زو ادا کن  .لفظی اس ک :ب :هار کااافتی
اطم میهود .با اینک :دی اصل پاک اس  .من نمی خواه باوی کا :با :زاو عشاق دایا ،زیارا هماین کوما:
اس ک :نفرت مرا برمیانایرد؛ کوم :ای اس بسایای مرخارف .بیاا ایساسای یا کا :مان دایا ،پرستشای کا:
نس ،ب :زو دی قو من هعو:وی اس  ،اگر بن یا زقدیم کن  ،مق،ول خااطرت خواهاد گشا ؟» (سااعدی،
)11 :1399
ساعدی ،ید و اندازه عشقش ب :طاهره یا ب :یخ میکشد« :طاهره هان قو مرا نشکن .مسّ،ا مارا بپاذیر؛
زیرا اگر چدایگوهة دنیا یا باردی ،کسی یا نخواهی یاف ک :یکهرایا مان زاو یا دوسا باداید( ».هماان:
)19
ساعدی گاهی برای طاهره ،هعری از خود یا کسان دیار مانند خاقانی ،ایمد هاموو و هااعر ایمنای ،اوژن
ژوزف مینویسد .او دی یکی از نام:هایش برای ار،ات عشقش ب :طاهره قس میخاوید« :طااهرة قشانا بارای
هرایمین مرز :،سوگند یاد میکن  ،سوگند یاد می کان کا :دیمیاان زمااا ماردا ،از میاان هماة انساانهاا زاو یا
میپرست  .زو یا دوس دایا ،پاک و صدیق ،وفادای و امین ،همچنانک :الد :باهی ،زاو یا مایپرسات ( ».هماان:
)30
«طاهرة قشن

برای دههرایمین دفع :پیش خود سوگند میخویا ک :عشق من پاک اس  .بارای هارایمین

دفع :قس یاد میکن ک :الیر از زو ،الیر از چشمان قشن

و زلفهای زییان زاو های چیار یا دوسا نادایا».

(همان)
«برای هرایمین دفع :قس میخویا ک :با عشق زو اس ک :زا یال باا یایتای و امیادوای نفاس مایکشا ».
(همان)
دوست دایا ،فیاویی ن :برای اظدای عشق ،برای اقرای؛ بل بارای بیاان مکاری فریااد عشاق (باایت:1311 ،
 )191دوست دایا ،گر چ :هرایان بای بر زبان یانده هده ،بیانی برونواژگانی اسا ؛ ایان فیااویی اسا کا:
زعریفش نمیزواند چیری فرازر از عنوان بن باهد (همان.)191 :
ساعدی مینویسد« :من زو یا دوس دایا .من زو یا میپرست  .اس زو ،فکر زو ،خیاال زاو ،مارا زناده ناااه
داهت :اس  .ه ها ک :با :خاواب ماییوا ،یااد زاو هسات  .صا ،بفتاابنارده ،باا اسا و یسا و نااا زاو ،باا
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م،سّ کردن نقش و ناای صویت زو از خواب برمیخیرا( ».ساعدی)22 :1399 ،
وی زماا عشق خود یا دی نام:ای ب :طاهره یادبویی میکند« :بن یوزها ک :زازه با نااه و چشامان قشان
زو بهنا میهدا ،چقدی خوه،خ بودا .چطوی میزوان فراموش کن کا :دی دل ها هاای یمضاان ،باا چا:
امیدی گل میچیدا و هووی پای زو ،هوو خان:ات میییخت زا موقاع مدیسا:یفاتن بن یا لااد کنای .طااهره
قشن

میدانی چیس  .من ایادة قوی مال هیرها داهت  ،ب :هی چیر یاا نمیهدا و زو ب :چ :هاکوی مارا اسایر

کردی ،خودا ه نمیدان ( ».همان)31 :
«خودت میدانی ک :من چقدی دوست دایا .بنقدی ک :ب :یدّ پرستش یسیده اس ( ».همان)01 :
هخصی کنفانی هدای از اینک :ب:خاطر قدیت ،استوایی و الروی و عارا یاساس و اعتقاادات وی هاناخت:
هده اس  ،دیمی یابی ک :دی این نام:ها ضعف بر قدیت پیروز میهود ،او بایهاا و بایهاا عشاقش یا با :غاادة
سمان اظدای میکند .او میگوید« :إين أحبـ :أحسـ ا األن واألا الـتي ه رهینـ  -لـی أ ـل وال أکرـر ـا أمقتـ أا -شنخـر

کل عظامي( ».كنفانی( )12 2442 ،زرهم ::دوست دایا :و دیدی ک :از بن متنفّار هساتی  -نا :کمتار و نا :بیشاتر از
ایساس بیراییاا  -زماا استخوانهای یا میپوساند).
«أحب :إلی حد أستطیع أن أغیب فی ( ».مهان ( )11زرهم ::دوست دایا .زا یدی ک :میزوان دی بن الی هوا).

«أحب :کرریاً ای غادة وسیِ مد ممر ال رری مين إن أفقدک» (مهان) (زرهم ::خیوی دوست دایا و اگر زو یا از دسا باده ،
چیرهای زیادی دی من ویران خواهد هد).

دوست دایا های دیاری نمیهناسد  -این کممی هفتی (مادیان ،:عاهقان ):اس ؛ های فاصاو:ای ،های
پیچشی ،دی بن نیس ک :نشان :یا دو نی کند؛ این استعایهای از های چیار دیاار نیسا (باایت.)191 :1311 ،
دوست دایا کنشی اس ؛ وهود خود یا ب:عنوان یک نیرو  -دیبرابر دیار نیروها  -زصری مایکناد ...کسای
ک :نمیگوید دوست دایا (کسی ک :از گفتن دوسات دایا اکاراه داید) ،مسکاوا با :اساتفاده از بسایایی از
نشان:های نامشخّ ،،مشکوک و یری ،عشق اس  ،هاخ،ها و هاهدهای عشق :یال هاا ،ناااههاا ،بههاا،
اهایهها ،کتمانها :او باید اهازه دهد ک :زاویل و زفسیر هود؛ او دی سیطره برخوید واکنشای نشاان:هاای عشاق
اس  ،ز،عیدهده ب :دنیای بردهوای زبان ک :دی بن هی نمیگوید (همان.)210 :
.2-8-2حسّاسیتوغیرت 

عاهق دل سپرده با هنون یازبمیر خود سراپا گوش میهود .اگر یس کناد با:خااطر یارفهاای بیداودهاش،
یخوزی دی این مصای ،ای،اد هده؛ اناای ک :قدیی ه عمق :داید دقایق ایزهمند این دیادای با :ایان هاکل
هدی یود .ساعتی ک :هک نداه بسیای لذّتبخش خواهد بود ،دی چش بره زدنی زماا مایهاود و دی عاین
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یال با زوخی الیرقابل وصفی نشان:های کوچکی یا یس میکند از اینک :چقدی بارای مس،اوبش الری،ا :هاده
اس  .گرداگرد خود افرادی یا میبیند با عمئقی سطسی نس ،ب :مس،وبش و خود یا زندا کسای ماییاباد کا:
از یوادث کوچک زندگی او دی چند یوز اخیر بیخ،ر اس  .او سران،اا ماییود و باا بیزوی یوزی خاوش
برای او دیگیر این فکر دیدناک اس ک :هنوز دو هفت :دیار زا دیدای دوبایه او باقی اس  .هاکی نیسا کا:
اگر مس،وبش یا نمیدید ،ب :ینج کمتری گرفتای بود (استاندال.)119 :1391 ،
ساعدی ناران یقی اس  .م،ادا کسان دیاری نیر عاهق طاهره باهند و دل طاهره با بنها باهاد« :زاو بزای
میکنی ،بزای .بزای میکنی ،بدینهد خون خواهی خوید و خاون خواهاد خاوید کسای کا :باا زاو باهاد.
خون من ،دلدادة زو .خون دل خواهد خوید بنکس ک :ه پیمان زو اس ( ».ساعدی)32 :1399 ،
ساعدی ،گمی :و نایایتی خودش یا از یارفزدن طااهره باا یاک پسار اباراز مایکناد« :بااذای دوسا
قشن

 ،گو:ای دوستان :از زو بکن  .بن یوز ک :زو مقابل دانشسرا با بن پسرة الت یرف مایزدی ،مایدانای

چ :یالی ب :من دس داد؟ ب :خدا خون خون یا خویدا .ک ماناده باود کا :باع،وا :خاود یا با :زاو یساانده،
گووی یا بفشایا( ».همان)31 :
«با دلی پردید ب :خان :یفت  .واید ازاقی هده ،دی یا ب :یوی خود بست  .زاا مایزوانسات زاا قاادی باودا گریا:
کردا؛ امّا هرقدی گریست  ،سیر نشدا .خدا زو یا انصاف دهد( ».همان)
او طویی طاهره یا دوس داید ک :یتّی ب :دیسخواندن او یضای ناداید« :دیس نخاوان .بیی باا ماردا
کایف معاهرت نکن .زی،ایی و پاکی زو دیس اس  .زو بایاد پااک باهای .دیس نخاوان و ایان خاواهش مارا
فراموش نکن( ».همان.)03 :
ساعدی عاهق دلسوخت :طاهره بازه الیرزی میهود« :چند یوز اس ک :از باب زاو ناایایتیهاایی دایا.
از باب کمس دیسی ک :دی بن،ا مشیول هستی .باز همان فکرها و خیااالت سایاه کا :بهانا هساتی( ».هماان:
)19
اولینبایی ک :عشّا از زنش بازی افسونار عشق خمص میهوند ،وقتی اس کا :یکادیار یا باا اساامی
کوچک خود صدا میکنند .این عمل ،گواهی اس بر اینکا :دیروزهاای ایان دو نفار دی اماروز بنهاا ادالااا
خواهد هد (باومن.)01 :1392 ،
ساعدی همیش :ب :فکر طاهره اس یتّی دی میدان زیر (دویة سربازی) ه برای طاهره نام :مینویسد« :ایان
نام :یا دی میدان زیر برای مینویس  .پنج دقیق :استرای دادهاند و من کاالذ و مداد همراه بویدهاا زاا برایا
نام :بنویس ( ».ساعدی)00 :1399 ،
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«هرلسظ :منتظرا .هر وق پس میبید و ب :دیاران نام :میبوید .مان مشاتا و م،داوت بااقی مایماان .
هرلسظ ،:هر ساع  ،دی زماا مواید یاد زو یا ب:خاطر میبویا و با :دوساتیات امیادوایا .برایا دوباایه ناما:
خواه نوه ( ».همان)00 :
باوهود الروی هناخت:هده و بدون زردید السان کنفانی ،میبینی ک :عشق باعث هده اسا ایان م،اایز ،با:
این واقعی اعتراف کند ک :زنی ک :او دوس داید ،ق،وا :ساایر ماردان اسا و  -باا نارهای الیرمنتظاره – او
ق،ول میکند ک :یکی از مدعیان قو

این زن باهد .دی یکی از ناما:هاای خاود با :غاادة مایگویاد« :أعـرف أن

ال رریش کتبوا ل( »:کنفاين( )12 2442 ،زرهم ::میدان ک :خیویها برای زو نوهت:اند)...

باوهود این ،السان زصمی میگیرد قو خود یا همچون سفره عشاق زنای پدان کناد کا :دلاش انتخااب
کرده اس  .دی عین یال ،او عمیقااً معتقاد اسا یتّای اگار بسایایی از ماردان پیراماون او ،عشاق او یا طوا
میکنند ،غادة باالزر از ید زصوّی اس « :إنـين أعرفـ :إنسـانة رائعـة ،و ات عقـل الشصـدع وأوسـع :أن هعـريف مـا أ صـد
ال ای غــادة ا ه ـ الغــریة م ـ اکخ ـرش  ..کنــن أحســ :أک ـ مــن ن أــا ال شقــا  ،وا أک ـ أخیــی مــن ن أن ذخــتوا منــ :المــة

ظفرک( ».مهان ( )11زرهم ::من زو یا ب:عنوان یک انسان هاف انایر و با اهن بااوینکردنی مایهناسا و مایزاوانی
بفدمی ک :منظوی من چیس  :ن :غادة ،مسئو :ب :الیرت ب :دیاران مربوب نیس  .من زو یا بریگزر از بنهاا و الیار قابال
مقایس :یس میکردا و نمیزرسیدا ک :یتّی بتوانند برش ناخن زو یا ه بردایند).
.8-8-2گریهورنج،امیدوانتظار 

زاییس اهکها یا چ :کسی خواهد نوه ؟ ما دی چ :هاوامعی ،دی چا :دویههاایی گریسات:ایا ؟ از چا :زماان
مردان (و ن :زنان) دیار ناریست:اند؟ چارا دی برخای برها:هاا «یساسای » با« :ایساساازیگاری» زع،یار هاد؟
اناایههای مردانای دی یال زیییرند :یونانیان نیر همچون زماهاگران قرن هفادهمی ماا دی زماهااخان:هاا بسایای
میگریستند (بایت )239 :1311 ،عاهق ،گرایش خاصّی ب :گریستن داید (همان.)231 :
ساعدی دی اظدای دید و ینج خود برای طاهره ،ب :زوصیفات هاعران :یوی میبوید« :زندا زو خود میدانای
ک :چ :ه ها من ،مال مای سرکوفت:ای دن،ال زو خریدهاا .چ :مدّتها ک :مال هیدی بر لا دییاای الا  ،پار
بویخت :و نشست:اا .عو

خنده ،ال خویدهاا .ب:های گری ،:نال :کردهاا .مال عنک،وزی دوی خاود زاای زنیاده و

خود یا خویدهاا .دی عو

زو ه قطرهقطره زهر دی یوقوا من ییخت:ای ،با ناااه خاود دلا یا هاکافت:ای .باا

بیاعتنایی خون دی یگهای یس کردهای( ».ساعدی)31 :1399 ،
«بنچ :برای مینویس  ،دیدهاای قوا ،اسا  .دیدهاای قوا ، ،هاریک الا هاا و هاادیهاای مان .الا و
دوییات مرا بیچایه و مریض کرده اس ( ».همان)63 :
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ساعدی با زماا دیدها و مسن های فرا و با زماا یناج انتظاایی کا :بارای وصاال طااهره کشایده اسا ؛
همچنان امیدوای ب :یوزهای پیش یوس  .ب :امید یوزهایی کا :بااه باهاند« :اطمیناان دایا یاک یوز خواهاد
یسید .یوزی خواهد یسید پر از هادی و عشق؛ پر از عشاق و لطاف و صافایی ،یاک یوز خواهاد یساید کا:
نواهای هوا بوا ،خف :خواهد هد .یک یوز خواهد یسید ک :زمین و زمان از ماایش طاربانایار هارب زاو،
نشئ :کیف خواهد یف  .اطمینان دایا یک یوز خواهاد یساید ،یوزی همانناد هماین یوزهاا ،چشامان زی،اا و
قشن

زو ک :همیش :میدیخشد ،ب :یوی بفتاب دیخشان بازخواهد هد( ».همان)26 :
ساعدی امّا پس از چندین دیدای با معشو  ،باوهود اینک :برایش نام :ه نماینویساد ،از عشاق او اطمیناان

داید« :از زو زا این لسظ :نام:ای برای نرسیده .من گو:ای ندایا .زو یا خوب میهناسا  .با :مسّ،ا زاو اطمیناان
کامل دایا( ».همان)00 :
«اگر زو یا نمیهناخت  ،اگر مس ّ،زو یا خودا ندیده بودا ،فکر میکردا زو سانادلزارین کسای هساتی
ک :میهود سراال یا گرف ؛ امّا مطمئن هست  .میدان ک :دی انتظایا هستی .میدان هنوز فکر مرا مایکنای؛
امّا وقتی نام:ات نمییسد ،یق ندایا گو :بکن ؟» (همان)11 :
کنفانی نیر ااعان میکند ک :ایان عشاق ،با:هادّت او یا هاکن :،مایکناد .با:خصاوص ،دی الیااب غاادة کا:
ب:اندازهای ک :دلش میخواهد ،با او ایز،اب برقرای نمیکناد؛ و یتّای بارایش ناما :نماینویساد ،دی یاالی کا:
اصرای داید ک :وی دی پاسس ب :نام:هایی ک :برای او مینویسد ،بنویساد« :ول ـ صـ ّد یين ای غـادة أنـين هعـتأن خـالل

 :يف أن أحداً شستطیع احتمال ( ».کنفـاين( )11 2442 ،زرهم ::امّا باوی کان ،غاادة کا :دی چناد
األایم املاضیة عتاابً أش ّ

یوز گذهت :بنقدی ینج کشیدهاا ک :هک دایا ک :فکر نمیکن کسی بتواند بن یا زسمّل کند).

کسی ک :بخواهد بیعدالتیهای ایز،اب یا بپذیرد ،کسای کا :همچناان باممیما  ،مدربانانا ،:بادون بنکا:
پاسخی بشنود ،سخن باوید ،ب :مدایزی عظی نیاز داید :مدایت مادی (بایت.)213 ،
السان ب :معشو خود التماس میکند ک :با :او اهاازه دهاد کا :دی کناای او بماناد« :أرجـوک ..دعیـين معـ.:

دعیــين أراک .إنــ :هعنــني ابلنســبة أ أکرــر أ رــری ــا أعــين وأا أعــرف ول ـ مــا العمــل » (کنفــاين( )28 2442 ،زرهمااا::
خواهش میکن  ...باذای دی کنایت باه  ،باذای زو یا ب،ین  ،با اینک :میدان خیوی بیشتر از بن چیاری کا :مان برایا
مد باه  ،زو پیش من مد هستی؛ امّا چ:کای کن ؟)

همچنین ،او از معشو خود میخواهد ک :عشق خود یا ب :او عطا کند ،دی یالی ک :نمایزواناد از او متنفّار
باهد« :إنين الأستطیع أن أکره :ولتل :فأا أطلب حبـ( »:مهـان ( )22زرهم ::من نمیزوان از زو متنفّر باه  ،بناابراین
دیخواس عشق میکن ).
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دیس مانند ساعدی ک :میگوید« :من هرقدی میکوه ک :زو یا دوس ندایا ،میبین کا :نمایهاود و
قادی نیست این فکر یا از کو:اا دوی کن » (ساعدی.)32 :1399 ،
باوهود ینجهایش از این عشاق ،الساان کنفاانی مصام اسا با :هار قیمتای منتظار معشاو خاود باهاد:

«أنتظرک ،أنتظرک ،أنتظرک؛ و أفتقدک أکرر ا يف هـوع رجـل واحـد أن شفتقـد امـرأة واحـدة ،وأحبـ ،:ولـ أهـرک أأـداً ـائي الـ
حتــد ن عن ــا «هفجــر الــرل » ،إنــين فخــور خطر خطواهنــا والأرشــد لیــی  ،حتّــی الســما  ،أن هسـ ن ا» (کنفــانی.)42 24442 ،
(زرهم ::منتظر ،منتظر ،منتظرت هست و دل زنای برای زو بیشتر از دل اهتیا مردی اس ک :زن بینظیاری یا از دسا
میدهد؛ و دوست دایا و هرگر بسمان یا ک :دیبایهاش برای گفت:اا «برف منف،ر میهود» زرک نخواه کرد ،مان
ب :ید پاهایمان افتخای میکن و نمیخواه چیری یتّی بسمان بنها یا پاک کند).

السان دی زماا نام:های خاود نشاان مایدهاد کا :از الا و انادوه یاا گریا :بارای مس،اوب خاود خ،الا
نمیکشد؛ ک :ب :گفت :انعاا ک:،چای ،چیاری عاادی اسا « ...« :إن الرجـال الشب ـون» هـي عبـارة ال وجـود إـا إال يف

وامی اجلالدش والتماسیح .وغسان کان أدشباً مرهفاً ،شعیش ابحلب وللحـب( ».مهـان ( )113زرهما ::اینکا« :ماردان گریا:

نمیکنند» ع،ایزی اس ک :فقط دی فرهن

لیات همدها و زمساحها وهود داید ،ولی السان نویسانده باایساسای باود

ک :با عشق و برای عشق زندگی میکرد).
عشق او ب :غادة سمان و میدنش فوسطین ازلساظ ایساس بنها بر ضمیر خود برابار اسا « :أنـن يف جلـدي،
وأحســ :مرلمــا أحـ فلســطني ضــیاع ا کار ــة أــال أي أــدشل ،وحــيب شــی يف صــلب حلمــي و دمــي ،وغیا ــا دمــوع هســتحیل مع ــا
لعبة االحتیال( ».مهـان ( )12زرهم ::زو دی پوس من های دایی و ایساس ب :زو مانند ایساسا با :فوساطین اسا  :از

دس دادنش فاهع:ای بیمانند اس – دی یالی ک :عشق من چیری اس ک :با گوه و خاون دیبمیختا :اسا  -و
ن،ود بن ،اهکهایی اس ک :بازی فری و نیرن

دی بن الیرممکن اس ).

.5-8-2تصوّرمعشوقدرمقامیباالتر 

عاهق ،معشو یا همچون یک «بیمکان» میبیند (صفتی ک :سقراب ب :ها ساخن خاویش نسا ،مایدهاد)،
یعنی چیری دست:بندیناپذیر ،دایای اصالتی هرگر پیشبینینشاده (باایت )10 :1311 ،عاهاق بارای کاساتن از
زیرهیوزی خود ،ب :یوش نظایزی دل میبندد ک :ب :او اهازه مایدهاد بارای لاذات یاصال از یابطا :عاهاقان،:
یدی باذاید :از یکسو ،باوینکردنی همردن و دی پرانترگذاهتن بن عرصا:هاای وسایع افساردگی کا :باین
چنین لذّتهایی فاصو :میاندازناد :فراماوشکاردن معشاو دی هار عرصا:ای ساوای عرصاة لاذّتبخشای او
(همان)11 :
طاهره برای ساعدی زا هایی باالزر و منسصارب:فارد باود کا :سااعدی او یا نا:زنداا ماافو خاودش ،بوکا:
مافو الط،یع :میخواند« :من زو یا با دیاران مقایس :نمایکان ؛ زیارا ایان یاق یا یافتا:اا کا :زاو یا موهاودی
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مافو الط،یع :بشمایا( ».ساعدی)11 :1399 ،
ساعدی طاهره یا باالزر از خود و هم :میداند« :من همیش :یاد زو هست  .زو نشان :عظم هنر خادایی؛ زیارا
قدیت خدا دی چشمان زو ز،وّی کرده اس ( ».همان)39 :
او طاهره یا بگاهزر و فدمیدهزر از خودش میداند« :و خدا میداند چقدی ب :زاو یاق مایدها  .طااهره زاو
خیوی یوهنزر و بگاهزر از من هستی  ...همان بدا مرخرفی ک :من زعریفش میکردا و زو میگفتای کا :بدا
سال و ب:دیدبخویی نیس  .همانکسی ک :مدتها دونفری دی ز،ریر باه زرهم :میکردی » (هماان .)11 :دی
عین یال خودش یا دیمقابل معشو  ،یقیر میهماید« :همراه این نام ،:یک قطع :عکسی برای میفرسات زاا
بفدمی ک :دی ل،اس سربازی ب :چ :هکل خندهبویی دیبمدهاا( ».همان)11 :
« ...امید دایا ک :قیاف :خست :و پژمرده و بدزرکی من زو یا بیش از پیش منرهر نکند .ب :هار صاویت اگار
عکس برای هال ن،ود ،میزوانی پایه بکنی و دوی بریری( ».همان)92 :
دی سوی دیار ،السان کنفانی ،مرد عصیانار و خم  ،دی این نام:ها ب :مردی بدل میهود کا :خاود یا دی
سطسی پایینزر از مس،اوب خاود مایبیناد و او یا دی چناان ساط بااالیی مایبیناد کا :هایسات :بن نیسا  .او
ـين ول ـ ألنـين لـ أسـتطیع
میگویاد« :وکنـن أعـرف يف أعمـا ي أنـين الأسـتحق :لـی ألنـين الأسـتطیع أن أعطیـ :حبـات عی ّ
االحتفاظ أ :إلی األأد» (كنفاين( .)11 2442 ،زرهم ::دی اعما وهودا میدانست ک :لیاق زو یا ندایا ،نا :با :ایان
دلیل ک :نمیزوان مرواییدهای چشمان یا ب :زو بسپایا ،بوک :ب:خاطر اینک :نمیزوان زو یا برای همیش :یفظ کن ).
«أا أعرف أنين الأستحق( »:مهان ( )23زرهم ::میدان ک :لیاق زو یا ندایا).
.4-8-2نوشتن،همبستگیعینیازعشق 

با اینک :دی عصر پیامک و ایمیل زندگی میکنی  ،امّا هنوز ه بارای اباراز ایساساات با :کسای کا :دوساتش
میدایی  ،هی چیر نمیزواند های یک نام :عاهقان :یا بایرد .ساعدی اقارای مایکناد کا :نوهاتن ،هم،ساتای
عینی از عشق او ب :طااهره اسا  .او عاهاق طااهره اسا و چاون او یا دوسا مایداید ،بارایش ماینویساد:
«دوس قشن

 ،طاهره قشنا  .این نام:های خشک ،یا ب :قول دیار ،این نام:های بیبو و بیخاصای  ،یامال

پیااهای عشق من هستند .این نام:ها عشق مرا بر زو زقدی مایداید .ایان دل بکناده از مسّ،ا مان ،دی هاوف
این نام:های چرکین اس ( ».ساعدی)21 :1399 ،
او نام:نوهتن یا بیاا هان و مونس زنداییهایش معرفی میکند« :هروق فرص دایا ،مینویسا  .چقادی
خوب و هیرین اس  .ایساس س،کی میکن و میخاواه پار کشا  .دی هادّت زنداایی ،زنداا نوهاتن یایات
میکند( ».همان)69 :
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« ...امروز پن،شن :،اس و زو منتظاری و فکار مایکنای کا :مان نشسات:اا باا زمااا یواسا بارای زاو ناما:
مینویس ؛ و من ه این کای یا میکن ( ».همان)61 :
از مستوای نام:های ساعدی میزوان فدمید ک :بنها گاهی همدیار یا میدیدند و باه یارف مایزدناد:
«بچ:ها دایند یوی نمایشنام :بایان ک :موضوعش یا برای گفت:اا ،کای میکنند .همچنین برای باااهاا و زیار
بااها طرح میییرند .از زو خواهش دایا یک دویه دیار از عکسهایی یا کا :خاودت بارای گرفتا :باودی،
دوبایه چاپ کنی و برای بفرستی( ».همان)00 :
«بین هر ساع  11دقیق :فاصو :استرای اس ؛ و این فاصو :یا با خاطره زو پر میکن  .لسظاازی کا :بااه
بودی  .مینشستی یرف میزدی  .ال ها و نایایتیهایمان یا ب :یکدیار میگفتی باا چا :امیاد و زارسهاایی».
(همان)06 :
ساعدی ،زمامی کایهایش یا با طاهره دی میان میگذاه « :از کایهاایی کا :کاردهاا ،هماان نماایشناما:
گرگها یا دی کتاب ماه چاپ میکنند؛ و ب :اصرای همل بل ایمد و پرویر داییوش م،،وی هادا گارگهاا
یا ب :زرکی ز،ریری ه بنویس  .دینتی :،ب :دو زبان منتشر مایهاود .گارگهاا یا دی ز،ریار برایا گفتا:اا کا:
مربوب ب :مشروطی اس و زو خیوی خوه بمد( ».همان )69 :یتّی میبینی ک :طااهره نیار بارای او ناما :یاا
نام:هایی نوهت :اس « :مدت ده یوز اس ک :منتظرا؛ زیرا نام:ات یا ده یوز ق،ال گارفت و ایان امیادوایی دی
من پیدا هده ک :هریوز منتظر باه ( ».همان)11 :
 ...هادمانی دیدای و مصای ،با مس،وب ،هی خاطره مشخّصی از خود ب:ها نمایگاذاید .بایاد ساخ دی
ایساسات خود الرق :هوید زا بفدمید چ :چیر س ،وهود و یضوی این عواطف هده اسا ؛ امّاا دل یکپایچا:
هوی و هو هده و هی نمیبیند .دیواقع لذّتها نمیزوانند با یادبوییهای بیپایان از بین بروناد .بنقادی کا:
وقتی موضوعی ما یا از زوهّ :مطوق ب :عشقمان بازمیداید ،ایان لاذات باا قادیت باازمیگردناد و مس،اوب یا
یوهن و واض و با بعضی پیوندهای زازه (همچون عطر او) ب :یادمان میبویند( .استاندال)11 :1391 ،
از مستوای نام:ها پی میبری ک :طاهره نیر از عمق:مندان ادبیات و نمایش و عکاس باود و یتّای عکاسای
میکرد و دیخصوص نمایشنام:های ساعدی اظداینظر میکرد« :نمایشنام:اا دی یال زمارین اسا  .چقادی
دل میخواس ک :این،ا بودی و این کای یا میدیدی .عکسهایی کا :بارای گرفتا :باودی ،هما:اش با :دید
خوید( ».همان)13 :
«یک مش کتاب زازه برای خریادهاا و دن،اال سافایش زاو ها باودا کا :چداایده زییا:ای ،هناوز پیادا
نکردهاا .کادوی زازهای برای میگیرا ب:عموة همان دستااه( ».همان)16 :
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«کتابها یا زدی :کردهاا ،هفتة دیار میفرست  .منتظر نام:ات هست  .منتظر نام:اا باش( ».همان)113 :
دی یک نام ،:ساعدی ایتماالزی از عوّ نام:ننوهتن طاهره با:دسا مایدهاد« :امیادوایا کا :خاودت یا
بتوانی قانع کنی و برای نام :بنویسی .مطمئن باش ک :نام:ها مساتقیماً با:دسا خاودا ماییساد( ».هماان)16 :
هاید زرس و واهم :از این داهت :ک :ب:عوّ اس و یس دایباودن ،ناما:هاا و عشاقش فااش هاوند .دی یکای از
نام:ها نیر از مضمون گفتاوهایشان سخن میگوید و همایة زماس میدهد« :و یاادت هسا کا :هار وقا از
عمئق یویی خودماان صاس ،مایکاردی  ،هما:اش از او (ماادیبریگ) مایگفات  ...و هامایه زوفان این،اا
 313111اس ( ».همان)
پس واض اس ک :الممسسین نام :مینویسد و طاهره زوفن میزناد ،امّاا بنها گا:گااه کا :سااعدی یا
یاضی نمیکند« .فردای بن یوزی ک :با زو صس ،کردا ،نایایتی زازهای پیدا کاردا( ».هماان« )11 :فاردا یاا
پسفردا با زو صس ،خواه کرد( ».همان)

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

عشق دی او ای،اد میکند .او اعتراف میکند ک :نوهتن ب :غادة ،هکل دیااری از عشاق با :او اسا ؛ بناابراین
زا زمانی ک :او یا دوس داهت :باهد ،ب :نوهتن برای او ادام :میدهد؛ بنابراین هر بای ک :میخواس با :او قاول
دواا عشق خود یا بدهد ،مداا قول میداد برای او بنویسد« :سأکتب لـ :أطـول و أکرـر ( »...كنفـاين)23 2442 ،
(زرهم ::برای بیشاتر و مفصالزار خاواه نوها « ).سـأکتب لـ :وأا أعـرف أنـين دأصـل بـل رسـال القادمـة ،فسـأغادر

القاهرة شوم  2کانون و أتکدي ال شی شیو ين غریک»( .مهان ( )22زرهم ::برای خواه نوه و میدانا ق،ال از ناما:
بعدیاا میزوان برس  ،دی  1دسام،ر قاهره یا زرک میکن و زاو مطمائن بااش کا ::های چیار هار زاو مارا هی،اانزده
نمیکند).

دی عین یال ،او نوهتن یا با زماا اعمال زندگی یبط میدهد؛ زیرا عشق او ب :غادة باا زماامی فعالیا هاای
زندگی وی پیوند داید« :أرشد أن أکتب ل ،:أن أکتب لـ :کـل حلظـة ،لیـل ـار يف الیـم الـ أـدأت هیـرع یـا  ،حتـن

سیاط الصقیع ،يف الصباح البارد واملسا والعتمة ،يف ضیاعي وجنوين ومويت» (مهـان ( )42زرهم ::میخواه دی هم :اوقاات،

یوز و ه برای

بنویس  :دی بفتاب ک :هرو ب :دیخشایدن مایکناد .زیار هام یخ،نادان ،دی صا ،سارد ،ها و

زاییکی ،دی زوال و هنون و مرگ من).

ساز و کای بندگی عاهقان ،:مساتورا بیداودگی باییاد و یصاری اسا ؛ زیارا بارای بنکا :وابساتای دی
نابزرین هکل خود بروز کند ،باید دی م،تذلزرین هکل ممکان هواوهگار هاده ،با:خااطر زباونی ممزماش
هکوی ناپسند پیدا کند :انتظای زن

زوفنی یا کشیدن خاود ناوعی وابساتای بسایای بایییمانا :اسا (باایت،

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

کاوشنامهادبیاتتطبیقی،دورةدوازدهم،شمارة(1پیاپی،)54بهار1541


82

اس  :نشان:ای ک :هرچ :بیدودهزر باهد ،بیشتر نشانار میهود و خاود یا مساتسک زار نشاان مایدهاد (هماان:
.)113
وقتی غادة سمان سخاوت ب :خرج داده و نام:ای یا بارای او ماینویساد کا :مادت طاوالنی منتظار اسا ،
بسیای خوهسال میهود ،اهک دی چشمانش همع میهود و گری :مایکناد« :لقـد کانـن رسـالت :فـوع ال ـوم کلـ ،

و الن أ صباح اخلری أ ول ل :دمعن» (کنفـاين( )42 2442 ،زرهم ::نام :هما باالزر از هم :بونادیهاا باود و با :مان

میگف  :ص ،بخیر! من ه ب :زو میگوی ک ::اهک ییخت ).
نام:های غادة یوح او یا هاد میکند« :وصلتين رسالتاک ،فی ما صاصات مـ األوراع اخلاصـة .رکـة صـغریة ،شـحطة

واحدة فوع اایت احلروف أعدت إلی عاملي املعنی والتوه ( »..مهـان ( )32زرهم ::دو ناما:ات یا دییافا کاردا کا :دی
بن بریدههایی از األویا الخاصة (نام:های ایساسی دی ستون خود دی یوزنام :المسری مینوها و بنهاا یا بارای با:
لندن میفرستاد .یکبای ه دی یاهی :نام:اش برای او نوهت و دوبایه برایش فرستادا) بود .زو با یک یرک کوچاک
و یک اهایه دی انتدای نام:ها ،معنا و یوهنایی یا ب :دنیای من بازگرداندی).

او مرز عشق خود یا با نوهتن ابراز میکند« .زمایل عاهق ب :زیاد یرفزدن بارای معشاو  ،باا ایساسای
فروخویده ،دیبایه عشق خود ب :او ،برای خود ،برای هر دو :ابرازی ن :دی یاستای اظدای عشاق ،بال دی یاساتای
ای،اد هکل همایه زفسیرهدهای از یابط :عاهاقان( »:باایت )91 :1311 ،یتّای وقتای الساان دی بادزرین یالا
زندایی و ال و اندوه خود قرای داید ،زصمی میگیرد ب :غادة سمان بنویسد ،زیرا ب:نظار او عمال نوهاتن ،یاک
عمل عاهاقان :دی زی،اازرین هاکل خاود اسا « :سـأظل أکتـب لـ .:سـأظل .وسـأظل أحبـ .:وسـتظلني أعیـدة  ...أنـن
کتبن أ .أن ِ
أنن .ولی کلماه :کما ِ
هس نني يفِ .
ـن»( .کنفـاين( .)11 2442 ،زرهم ::من ب :نوهتن ب :زو ادام :میدها ،
ّ
ادام :خواه داد .ب :زو خواه نوه ک :دوست دایا و زو همچنان ب :دوی خاواهی باود ... ،زاو دی دیون مان زنادگی
میکنی ،زو هستی و ن :سخنان  ،بنطوی ک :خودت برای نوهتی).
.8-8-2درخواستنامهبرایاطمینانازعشقمتقابل 

نام:های عاهقان :دی انتظای پاسخی اس ؛ این نام :ب:طوی ضمنی ،دیاری یا ماموی میکناد کا :پاساخی بدهاد؛
زیرا بدون یک پاسس ،زصویر «دیاری» زیییر میکند ،ب :چیر دیار بدل میهود (بایت )212 :1311 ،سااعدی
برای اطمینان از عشق متقابل طاهره ،از او دیخواس میکند برایش نام :بنویساد و با :او باویاد کا :دوساتش
داید« :دوس عریر ،این نام :چدایم اس ولی هنوز زو چیاری ننوهات:ای .اگار ایان امکاان بارای زاو وهاود
نداید ،من سنای یا نرد دی هما قرای میده  ،هما نام :یا زیر سن

قرای دهید ،مان با:موقاع برمایدایا .یتمااً

این کای یا بکنید و دی کاالذ خود بنویس ک :بیا مرا میهناسی ،بیا مارا دوسا دایی؟ بیاا مایال هساتی ایان
نام:نوهتن ادام :یابد؟» (ساعدی.)30 :1399 ،
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او بایها ب :طاهره التماس میکند ک :برایش نام :بنویسد« :دفع :اول ک :ب :زو ناما :نوهات  ،انتظاای داهات زاو
ه دو کوم :بن یا هوابگویی؛ ولی یک کوم :ه ننوهتی؛ امّاا ایان دفعا :از زاو زقاضاا دایا ،از زاو عاهرانا:
میخواه ب:خاطر بنهم :ین،ی ک :کشایده اا ،دو کوما :بنویسای ،دو کوما ،:مارا از ایان سرگشاتای یهاایی
بخشی» (همان« .)31 :از زو زمنا میکن  ،عاهران :خواهش میکن برای نام :بنویسی» (همان.)06 :
ساعدی نامة طاهره یا مایة زسکین و بزادی یویش میداند« :برای نام :بنویس .یک نامة زو مایزواناد مارا
امیدوای و دلارا کند و سختی این یوزهای لعنتی یا قابل زسمّل سازد» (هماان« .)01 :بارای ناما :بناویس .زمناا
میکن  .این یفتای ،پسندیده و خوب نیس  .عکسهایی ک :ازت خواست:اا ،برای بفرسا  .بخار باا چا :دلای
مرا هکن :،میدهی .یک نام :از زو ،برابر با بزادی یوح من از این هکن:،ها خواهد بود( ».همان)09 :
او مداا طو نام :میکند « :ب :هر یاال دوسا قشان

و زی،اای مان ،بارای مان منّا بااذای .بارای مان

مریم کن .لطف کن چند کوم :بنویس .یتّی اگر از من متنفّر باهی ،بن یا ه بنویس؛ ولای اگار ایاندفعا:
نامة مرا بیهواب باذایی ،دیوان :خواه هد .بیا یاضری مان بیچاایه هاوا؟» (هماان« .)39 :طااهرة عریار و
قشن

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

همیش :با خود داهت :باه  .چون هان هیرین بن یا نااه دایا .دی ها هاای زنداایی هارای باای بن یا بخاوان و
صدهرای بای ب،وس و ب،وی ( ».همان)
و ب :همین معنا ،السان کنفانی از غاادة مایخواهاد کا :بارای او بنویساد ،زیارا فکار مایکناد ناما:هاای او
نشاندهنده زداوا عشقش ب :او اسا « :فسـی ون أحلـی مـا ـ أن شلقـاين حـني عـوديت رسـالة منـ :ألنـين أعـرف أنـ :لـ
أتهني( ».کنفاين( )22 2442 ،زرهم ::زی،ازرین چیری ک :دی بازگشت پیدا کاردا ،ناما:ای از طارف زاو خواهاد باود؛
زیرا میدان ک :زو نخواهی بمد)

«اکتيب أ  ،...أحتاج إلی حروف :ألفرش أمام ا راحـ ّ التـوا تني لـ( ».:مهـان ( )34زرهما ::بارای بناویس  ...مان با:

نام:های ایتیاج دایا زا بتوان دستان مشتاق یا مقابل بنها دی انتظای زو باستران ).
«اکتبی أ .هته اللحظة و وأ سأظل مع :و سنظل معـاً( ».مهـان ( )23زرهم ::اکنون برای بنویس و بااو :مان دی
کنای زو خواه بود و ما دی کنای ه خواهی ماند).

او همیش :از غادة میپرسد کی قرای اس برایش نام :بنویسد ،گویی ک :از او سؤال میکند کا :چا :موقاع
واقعاً او یا دوس

خواهد داه ؟« :متی ست تبني أ حقـاً( ».مهـان ( )44زرهم ::کای واقعااً بارای مان ماینویسای؟)

«أرجـوک اکتـيب أ( ».مهـان ( )18زرهم ::لطفااً بارای مان بناویس ).او نایایا مایهاود زیارا غاادة بارای او کا
مینویسد و ازبن،اک :نوهتن برای او یک یابط :عینی از عشق اس  ،فکر میکند ک :غاادة نسا ،با :او عشاق
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کمی داید« :و لقد آملتين رسـالت .:ضـننن عل ّـی أ لمـة حـارة واحـدة واسـتطعن أن هظلـي أسـبوعاً أو أکرـر دون أن أخطـر علـی
ابل .:ای للخیبـة( ».مهـان ( )44زرهم ::نام:ات باعث نایایتی من هده اس  ،از نوهتن یک کوم :گرا ه بر من دییاغ
کردی؛ و زوانستی بدون یاد من ،یک هفت :یا بیشتر بمانی .چقدی ناامیدکننده!)

.نتیجهگیری 

8
دی این نام:ها ک :هرئی از زاییس ادبیات و میراث ادب فایسی و عربی هستند ،هن :،انسانی زندگی الممسساین
ساعدی و السان کنفانی ،ک :ایساس عاطفی مرد برای زن اس ؛ مشخّ ،هده اس  .نام:ها بخشی از زولیدات
ادبی بنها بوده و انتشای بن هن :،ادبی داید؛ ادبیاازی ایساسای کا :مواودی بن باا قوا اوبهاده باا عشاق و
دوستی؛ و بدن ضعیف و یویی معذب از بیوفایی و دویی معشو همراه با صداق ندفت :نواخت :میهود.
انتشای این نام:ها ،قدیت و عظم عشق یا نشان مایدهاد کا :هرکسای یا فاایغ از قادیت و هخصای و
الروی و ...م،تم میکند .منصفان :نیس کا :بااویی ایان عشاق ،وهدا :ادبای یاا م،اایزازی بنهاا یا مخادوش
میکند .ساعدی و کنفانی با زماا صاداق و هساایت ،با :عشاق اعتاراف و بایهاا زکارای مایکنناد .بریسای
مستوای نام:ها یاکی از عشق و عمق :وافر ساعدی ب :طاهره و السان ب :غادة بوده و نشان میدهاد کا :طااهره
و غادة کمتر ب :بنها نام :نوهت:اند یا یداقل برای بنها قاانعکنناده ن،اوده اسا  .ناما:هاای دو ادیا ازلسااظ
مستوا ،یکطرف:بودن و خووص ،ه،ی :ه هستند .کنفانی و غاادة ،هاردو نویسانده بودناد ،مستاوای ناما:هاای
ساعدی نیر نشان میدهد ک :طاهره – اگرچ :نویسنده ن،وده ،دساتی دی ادبیاات و هنار داهات :زاا هاایی کا :دی
نوهت:های ساعدی ه اظداینظر میکرده اس .
دی این نام:ها دو نارش متفاوت دی عاهق و معشو وهود داید؛ السان کنفاانی همیشا :دل دیگارو غاادة
سمان داید ،دی یالی ک :غادة ،نارش یکسانی ب :السان نداید و ب:ندیت ایساسات خود یا نسا ،با :او اباراز
میکند؛ ک :نشان میدهد یابط :عاهقان :بین بنها یک یابط :یکطرف ،:یا عشق قو و مکاز:،ای بود .دی ساوی
دیاار امّاا سااعدی و طاااهره ،عشاق و عمقا :متقااابوی نسا ،با :ها دایناد .هرچناد طاااهره با:خااطر بعضاای
مسدودی های خانوادگی ،کمتر ب :او نام :مینویسد و بیشتر زوفنی یا یضویی صس ،مایکنناد؛ و با :دلیال
همین مسدودی ها ازدواج بنها سر نمیگیرد .با این مقیاس ما ساعدی و کنفانی یا با:عناوان یاک عاهاق با:
معنای هدانی و انسانی کوم :میبین و نام:هاای بندو مظدار ایان پااکی و زصاویری واضا از زنادگی یاک
عاهق واقعی اس ک :ب:دویاز ز،رد نمایشی و فساد مخفی و متان زرئینی و نقابهای دیوالین اس .
منابع 

األبصؤ ط وع ال د و(.)2102وأت الووفيوبساتاواأل قت.و شق:و نش باوواهلد روال ا روال بيرول ک اع .و
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