ﺑﺎﻣﺪاد ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺷﺎم ﻧﯿﺴﺖ
»ﺧﻮﺷﺘﺮ از دوران ﻋﺸﻖ اﯾﺎم ﻧﯿﺴﺖ /ﺑﺎﻣﺪاد ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺷﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﻄﺮﺑﺎن رﻓﺘﻨﺪ و ﺻﻮﻓﯽ در ﺳﻤﺎع /ﻋﺸﻖ را آﻏﺎز ﻫﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ
آﺷﻨﺎﯾﺎن ره ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪ /در ﺳﺮاي ﺧﺎص ،ﺑﺎر ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﻧﺴﻮزد ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻮي ﻋﻮد /ﭘﺨﺘﻪ داﻧﺪ ﮐﺎﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﺎم ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ /ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺎ را ﻧﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺮو را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ /ﭘﯿﺶ اﻧﺪام ﺗﻮ ﻫﯿﭻ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺴﺘﯽ از ﻣﻦ ﭘﺮس و ﺷﻮر ﻋﺎﺷﻘﯽ /و آن ﮐﺠﺎ داﻧﺪ ﮐﻪ درد آﺷﺎم ﻧﯿﺴﺖ«
ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ داﺷﺘﻪام درﺑﺎرة »ﮔﻠﺴﺘﺎن« و »ﺑﻮﺳﺘﺎنِ« ﺳﻌﺪي ،اﯾﻦ دو اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺟﺎوﯾﺪ
وﺟﺎدوﯾﯽِ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺎرﯾﻖ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ را در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻢ :ﻧُﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ﺷﺮح
»ﺑﻮﺳﺘﺎن« و ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺴﻪ در ﺷﺮح »ﮔﻠﺴﺘﺎن« .ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ و ﻫﻤﺪل ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم دورة
»آل اﺣﻤﺪ ،آﺷﻮري و ﺷﺎدﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ« ،ﺑﻨﺎﺳﺖ از اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪاي در »ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻬﺮوردي« ﺑﻪ ﺷﺮح
»ﻏﺰﻟﯿﺎت« ﺳﻌﺪي ﺑﭙﺮدازم...
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ،ﻣﺠﺪداً دو اﺛﺮ »ﺳﻌﺪي ،ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﯽ« ،ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن و »ﺳﻌﺪي« ،ﻧﻮﺷﺘﮥ دﮐﺘﺮ ﺿﯿﺎء ﻣﻮﺣﺪ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮدم .اﻧﺼﺎﻓﺎً ،ﺳﻌﺪي ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺸﻖ
و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ »ﺑﻮﺳﺘﺎن« و »ﮔﻠﺴﺘﺎن« ﮐﻪ ﻣﺸﺤﻮن از ﻧﮑﺎت ﺣﮑﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ادﺑﯽ اﺳﺖ و از
اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؛ در »ﻏﺰﻟﯿﺎت «ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻠﺢاﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﺎﻓﺖ

و ﺑﻼﻏﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ،ﻋﺸﻖ و ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﻧﺸﺎﻃﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﺣﮑﺎﯾﺖﮔﺮ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽﻋﻠﺖ و ﺑﯽرﺷﻮت آدﻣﯽزاد ﺑﻪ آدﻣﯽزاد؛ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ در ﻋﺪاد» ﻟﺬات
ﻋﺎﻟﯽ« اﺳﺖ و ﺑﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮش ﺳﻮدا و»ﻃﺒﯿﺐ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎﺳﺖ« و اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪاي
از آن ﭼﺎك ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻮﻟﻮي »زﺣﺮص و ﻋﯿﺐ« ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﭘﺎك ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ »ﮔﺮ زﯾﻦ ﺳﺮ و ﮔﺮ
زان ﺳﺮﺳﺖ« ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﺪان ﺳﺮ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽراﻧﺪ و اﺣﻮال ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺳﻌﺪي را ﻣﮑﺮر در ﻣﮑﺮر ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺤﻈﻮظ ﺷﺪ و اﺣﻮال ﺧﻮﺷﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﺑﺮد .ﭼﻪ ﺧﻮب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎناﯾﻢ و از ﻣﯿﺮاث ﻏﻨﯽِ ادﺑﯽاي ﺑﺮﺧﻮردار؛ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در اﻣﺘﺪاد
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وﻗﺖ ﻗﺪم زﻧﯿﻢ و زﯾﺮ ﺑﺎران روﯾﻢ و ﺧﯿﺲ ﺷﻮﯾﻢ و زﯾﺮ ﻟﺐ ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺳﻌﺪي و ﻣﻮﻟﻮي و ﺣﺎﻓﻆ و رﺑﺎﻋﯿﺎت
ﺧﯿﺎم و اﺷﻌﺎر ﻓﺮوغ و ﺳﻬﺮاب و ﺷﺎﻣﻠﻮ را زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﯿﻢ:
»ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺴﺖ /ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ /در اﻣﺘﺪاد وﻗﺖ ﻗﺪم زد /ﮔﻞ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد /اﺑﻬﺎم را ﺷﻨﯿﺪ /ﺑﺎﯾﺪ دوﯾﺪ ﺗﺎ
ﺗﻪ ﺑﻮدن /ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻮي ﺧﺎك ﻓﻨﺎ رﻓﺖ /ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﺘﻘﺎي درﺧﺖ و ﺧﺪا رﺳﯿﺪ /ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺴﺖ /ﻧﺰدﯾﮏ اﻧﺒﺴﺎط ،
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺨﻮدي و ﮐﺸﻒ«
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