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Literature & Art
تازه های هنر و ادبیات

کلمه

حرف های امروز

محمدرضا صفــدری در گفت و گو با ایلنا 
گفت: »تغییرات حتما در داســتان کوتاه 
ما رخ داده ولی فرم توســط نویســندگان 
پیش از ما هم به خوبی اســتفاده شــده و 
به درستی به کار رفته است و ما هم از آن ها 
یاد گرفته ایم و شاید در ساخت و پرداخت 
نویسندگان پیش  به پای  داستان  ها گاهی 
از خودمان مثل صادق چوبک، هوشنگ 
گلشیری، ابراهیم گلستان و احمد محمود 
نرســیم. یعنی نمی توانیم مدعی شویم که 
ما از نظر فرم بهتر از نویسندگان دوره های 
گذشته کار کرده ایم و آن ها واقعا در کارشان 
استاد بودند. از نظر محتوا هم طبیعتا ما در 
یک دوره و زمان تاریخی زندگی می کنیم 
با اتفاقات و مسائل خودش و آن ها هم در 
دوره و زمانه ای دیگر که روی محتواها اثر 
می گذارد. مثال آن ها جنگ نداشته اند ولی 
ما داشته ایم یا در دوره ما مسائل خاورمیانه 

شدیدتر شده است.«

مهدی غبرایی در نشســِت بررسی رماِن 
»چوِب نــروژی« گفــت: »وقتی کتابی 
به دســتم می رســد ابتدا آن را می خوانم، 
اگر به لحاظ حســی بتوانم بــا آن ارتباط 
برقرار کنم تصمیم به ترجمه آن می گیرم. 
برای ترجمــه »چوب نــروژی« حدود 
یک سال و نیم وقت گذاشتم از طرفی بیش 
از شش ســال هم منتظر مجوز انتشارش 
بودم. مترجم باید در ترجمه رمان، تسلط 
و دانش زبانی نسبت به موضوع، ادبیات، 
تاریخ و زبان مبدا و مقصد داشــته باشد و 
صرفا به عنوان یک ماشــین ترجمه با اثر 
برخورد نکند. من با رمان هایی که ترجمه 
می کنــم زندگی می کنم و یکــی از دالیل 
اصلی انتخاب رمــان برای ترجمه همین 
موضوع اســت در حال حاضــر دو کتاب 
دیگرم بیش از سه سال است که در ارشاد 
مانده، با این وجــود در حال ترجمه رمان 
آخر موراکامی با عنوان ۱Q۸۴ هســتم که 
در سه جلد و قریب به ۱۲۰۰ صفحه است.

مجید عمیــق مترجم ادبیــات کودک و 
نوجــوان در گفت وگــو با ایســنا گفت: 
»معمــوال در خــارج اگر کتابی  منتشــر 
می شــود فیلم و انیمیشــین آن ســاخته 
می شــود، همچنیــن آدامس و لیــوان و 
تی شــرت کتاب را در کنار کتــاب دارند؛ 
پینوکیو و دیگر شخصیت ها همه انیمیشن 
هم دارند. اما ما در ایــران تک محور کار 
می کنیــم. چرا کتاب هــای مجموعه ای 
با انیمیشــن و لیوان و تی شــرت نداریم؟ 
چرا تولیدات ما برند نمی شــود تا آن ها را 
به کشــورهای خارجی صادر کنیم؟ چرا 
منحنی تولید ما ضعیف است؟ ما مقطعی 
فکر می کنیم و فکــری برای آینده نداریم. 
پشــت سیاســت های تولیــد در خارج 
جامعه شناس  و  روان شــناس  یک سری 
وجود دارد اما در ایران این گونه نیســت. 
ناشری که فرهیخته  هم نیست مجوز نشر 
می گیرد، بعد هم چند کتاب منتشر می کند. 
برخــی از آن ها هم قــدرت مالی فراوانی 
دارند و در نمایشــگاه ها غرفه های بزرگ 

می گیرند. «

مجموعه سفرنامه های مسافران عصر قاجار با عنوان تماشای شهر با گزینش و ویرایش علی اکبر شیروانی منتشر شد

گشت وگذار در بالِد افرنجیه

نشر اطراف به تازگی مجموعه سفرنامه هایی 
را با عنوان »تماشای شهر« با گزینش و ویرایش 
علی اکبر شیروانی منتشــر کرده است. »پاریس 
از دور نمایان شــد«، »قهوه ی اســتانبول نیکو 
می ســوزد«، »آســمان لندن زیــاده می بارد« و 
»ســن پترزبورگ موزیکانچــی دارد« نام چهار 
عنوان کتابی اســت که تاکنون در این مجموعه 
منتشر شده اســت و هریک به ترتیب به روایت 
مســافران دوره ی قاجار از شــهرهای پاریس، 
استانبول، لندن و ســن پترزبورگ می پردازند و 
به نقاط دیدنی این چهار شهر سرک می کشند. 
ارتفاع برج ایفل پاریس و آسانسورش علی خان 
ظهیرالدوله را شگفت زده می کند. عمادالسلطنه، 
اســتانبول را در سه کلمه تعریف می کند: ابنیه ی 

پاکیــزه، عمــارت نظیفه و مســجد ایاصوفیه. 
حاج سیاح از آسمان لندن و ابر تیره اش و رطوبتی 
که از آن ابر نشــر می کند و ریش و ســبیلش را  
تر می کنــد گله دارد و خســرومیرزا بین همه ی 
زیبایی های سن پترزبورگ به تماشای قورخانه و 

توپ ها و تفنگ ها و تپانچه هاش می رود.
در قرن شــانزده تا هجده میالدی در حالی که 
غرب، عصر مدرنیته را پشــت سر می گذاشت 
و اندیشــه ی ترقــی از اصالح و پیشــرفت رو 
به جلو صحبت می کــرد،  ایراِن عصر صفوی که 
پایتخت اش اصفهان، مرکز رفت و آمد ســیاحان 
بود و از یکپارچگی و ثباتی نسبی برخوردار شده 
بود، به قدرت خود می بالید و با ساختن دوگانه ی 
داراالســالم و دارالکفر، اروپاییــان را کافرانی 
قلمداد می کرد که شایستگی الگو بودن در هیچ 
زمینه ای، حتی علم را نداشتند. این وضعیت در 
اوایل دوره ی قاجار پس از شکســت های ایران 
از روســیه و انگلیس دگرگون شد. در این زمان، 

ایرانی دیگر به قدرت خود نمی نازید و احساس 
برتری نمی کرد. مواجهه با مدنّیت غرب، تفکر 
درباره ی علل برتری کشورهای غربی و عوامل 
انحطاط ایران، معدودی از مــردم آن روزگار را 
به تفکر واداشت. شــالوده ی تحوالت فکری، 
فرهنگی و سیاســی در ایران از آغازین سال های 
قرن نوزدهم ریخته شــد و از نیمــه ی دوم قرن 
نوزدهم میالدی روشنفکر ایرانی با شک و تردید 
به سنت های بازدارنده ی خود نگریست و حتی 
به گذار از این سنت ها اندیشید. جنبش اندیشه ی 
تجددخواهی مراحلی را پشت ســر گذاشــت و 

در نهایت به جنبش مشروطه خواهی رسید. 
از جمله نتایج این دوراِن گذار، بهبود شرایط 
حمل ونقل بود. قطار و اتومبیل سفر را تسهیل کرد 
و از رنج و زمان سفر کاست. در چنین شرایطی 
بود که سفرنامه نویســی در دوره ی قاجار رونق 
گرفت. ایرانیان پا به شــهرهای بزرگ گذاشتند 
و در سفرنامه هایشــان از مظاهر تجدد در غرب 

نوشتند. سفرنامه های این دوران اگرچه به مظاهر 
تجدد در شهرهای پیشرفته ی جهان می پردازند 
و بناها، خیابان هــا و نقاط چشــم نواز آن ها را 
روایــت می کنند، اما توأمان تفکــرات، تأمالت 
و تردیدهــای مردم قاجار را نیز برایمان آشــکار 
می کنند. پاریس، استانبول، لندن و سن پترزبورگ 
برای مســافران قاجار اوج همان تجددی است 
که هم از اشــاعه اش می ترسند و هم به آن عالقه 
دارند. این گونه است که در خالل روایتی از تاالر 
رقص باله ی سن پترزبورگ یا کافه ای در پاریس 
مهم ترین دغدغه ی سفرنامه نویس نه لذت بردن از 
هنر رقاص که بی غیرتی مردان پاریسی یا روسی 
است که این چنین زنان خود را آزاد گذاشته اند. 
تهران آن روزها خالی از مظاهر شهرنشــینی در 
دوران تجدد است و از همین روست که مسافران 
قاجار در روایت ســفر به شهر مدرنی که به آن پا 
گذاشــته اند به این مظاهر بیش از هرچیز توجه 

دارند. 

 خیابان ها
»... طرفین کوچه عمارت ســه مرتبه و پنج 
مرتبه. فرش طرفین کوچه ها از سنگ و وسط از 
تخته است که کالسکه صدا نکند، هر وقت عراده از 
روی سنگ فرش می گذرد صدای بدی می  آید اما از 
روی تخته بی صدا و راحت می رود.« )ناصرالدین 

شاه، سن پترزبورگ موزیکانچی دارد(
عمارت های ســه مرتبــه و پنــج مرتبه ی رو 
به خیابان و خیابان های فرش شــده و تمیز یکی 
از مظاهر شهری اســت که تهران آن روزها از آن 
بی بهره اســت و به همین ســبب توجه مسافران 
قاجاری را در ســفر به شــهرهای مدرن به خود 
جلب می کند. ناصرالدین شــاه به دلیل عالقه اش 
به معماری در همه جای ســفرنامه هایش از بناها 
و خیابان هــا می گویــد. از عمارت هایــی کــه با 
خانه هــای تهران متفاوت انــد، اندرونی و حیاط 
بزرگ ندارند و از شیشه های تمام قد شان می شود 
خیابان را دید زد. بی راه نیســت اگر بگوییم همین 
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به نظر شــما چرا نوع نگاه مسافران 
عهد قاجار به شهرهای بزرگ جهان در آن 

روزگار و روایت آن اهمیت دارد؟
به نظرم دوره قاجار برای ما از جنبه های 
مختلــف حائــز اهمیت اســت. جهان در 
آن دوره در خیــزش علمــی، فرهنگــی، 
سیاســی و اجتماعــی بــوده اســت و در 
برخی زمینه ها ثمــرات دوره ای را که به نام 
رنســانس می شناســیم برداشــت می کرد 
و در برخــی از زمینه های دیگــر پایه گذار 
تحول در حوزه های مختلف بوده اســت. 
در این ایــام اولین مواجهه هــای جدی و 
گسترده ایرانیان با غرب صورت می پذیرد. 
این مواجهه ها عمدتا در ســفرها شــکل 
می گرفت و ســفرنامه ها محملی برای نوع 
مواجهه ایرانیان با غرب بوده اســت. پس 
ســفرنامه های دوره قاجار از نظر من صرفا 

سفرنامه نیســتند که بخواهیم از ساخت و 
معمــاری و فرهنگ شــهرهای دیگر بهره 
ببریم، گرچه همه اینها هم هســت و خیلی 

مهم است، اما فراتر از آن ریشه های بسیاری 
از اندیشــه های کنونی ما از غرب و درباره 

غرب، از همان جا نشأت می گیرد. 
در اکثر ســفرنامه ها می بینیم مستقیم یا 
غیر مستقیم مسافر قضاوتی درباره شهری 
که به آن سفر کرده است دارد. به گمانم هنوز 
هم کسانی که به همین شهرها سفر می کنند 
قضاوت هایی از همان دست قضاوت های 
آن دوره دارند و نوع نگاهی که امروزه به این 
شهرها هست تفاوت آشکاری با آن نگاه ها 
ندارد. اگر این کتاب ها بتوانند این ســوال 
جدی را برای خواننده اش ایجاد کنند که ما 
در این صد یا دویست سال گذشته چه قدر 
حرکت کرده ایم و از کجا به کجا رسیده ایم 
و وضع اکنون ما با گذشته چه تفاوتی دارد 
به نظرم کافی اســت. گرچــه طرح چنین 
ســواالتی نباید خواننده را از لذت متن دور 

کند اما لذت متن جدا از طرح ســوال برای 
خواننده نیســت. خواننده می تواند همراه 
مســافران دوره قاجار شود، از بودن با آنها 
لذت ببرد و درباره این موضوعات فکر کند.  
آیا در مورد سفر قاجاری ها به هر یک 
از این شهرها منابع دیگری هم در دسترس 

بوده یا آن چه شما گردآوری کرده اید همه ی 
آن چیزی اســت که در منابــع مکتوب 
به جامانده از زمان قاجــار در مورد مثال 

پاریس یا لندن یافت می شود؟ 
آنچه از دوره قاجار به جا مانده یا منتشر 
شده اســت یا نه. از طرفی آن ها که منتشر 

وایت مسافران قاجار همراه شوید با ر
گفت وگو با علی اکبر شیروانی

حنانه سلطانی
روزنامه نگار
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  ناصرالدین شاه از تاالری در استانبول می گوید که در آن بساط حقه بازی چیده اند و حقه باز بدترکیب یا همان شعبده باز امروزی از چوبی باریک، یک قناری زنده درمی آورد و انگشتر یاقوت اعتضاد السلطنه 
را توی دستش غیب می کند.مظفرالدین شاه نیز از تاالر پاریس و سینموفتگراف اش سخن به میان می آورد و فیلم هایی که تماشا کرده و به عکاس باشی دستور می دهد که همه قسِم آن را بخرند و به تهران بیاورند. 

دستور وی اجابت می شود. سینما در ایران برای نخستین بار در تیرماه ۱۲۷۹ شمسی یعنی پنج سال پس از گسترش اختراع برادران لومیر،  به فرمان مظفرالدین شاه تأسیس می شود.  

کافه: راه نمای ادب و هنر

ادبیات

سال سی
احمد ابوالفتحی

نشر چشمه

بعد از مجموعه داستان موفق »پل ها« 
این اثــر اولین رمان احمــد ابوالفتحی 
است. »ساِل سی« رمانی است مفصل، 
مملــو از قصه هــا و خرده قصه هایی از 
چند نسل تا تصویری واقعی از زمانه ی 
معاصرمان را به نمایش بگذارد. عنوان 
کتاب در وهله نخست خواننده را به یاد 
فردوســی و اثــر جاودانش شــاهنامه 

می اندازد. 
این یادآوری البته در سراسر رمان برای 
بخش های  آغــاز  می شــود.  تکرار  ما 
شاهنامه وار  سرفصل هایی  که  داستانی 
کتــاب  بــا  گفت وگویــی  بــا  و  دارد 
فردوسی آغاز می شــود، مثل سرفصل 
رزم  »کنون  داســتان؛  قســمت  اولین 
سهراب...« یا نخستین جمالت رمان: 
»چه زوری! پاها صاف و ســتون، کمر 
خم، سر و سرشانه باال، خیمه زده روی 

حریف سه خرواری. 
دســت ها را از پشــت چفــت کــرده 
به لبه هایش، چپ و راســتش می کند. 
بازوها فشار  بیاوردش وســط میدان. 
پــاره کنند. نعره  پیراهــن را  می آورند 
می زند. شــلوارش از زور عرق خیس 
خیس اســت.« در این کتاب می توانید 
روایت متفاوتــی از واقعه ی ۲۸ مرداد، 
کودتای سیاه و صنعت ملی شدن نفت 
نوشتن قصه ی  در  ابوالفتحی  بخوانید. 
»سال ســی« با طمأنینه و مراقبت قلم 

زده است. 
عبــور  بــه زودی  داســتان هایش  از 
نکــرده، و به دنبــال زدن مهر مختومه 
به خرده قصه های رمان نبوده اســت. 
اما نکته ی مهم در ایــن میان، نحوه ی 
برخورد مولــف اثر با وجــوه تماتیک 
کارش است. با این که در »سال سی« 
نوعی تقارن تاریخــی میان تاریخ پیش 
از انقالب و زمانه ی حاضر وجود دارد 
و با این که رمان سرشــار از اشاره های 
تاریخی ـ اجتماعی اســت اما نویسنده 
بــر آن نبوده اســت تا در فرجــام کار 
پیامی مهم و کلیشــه ای برای مخاطب 
رویکــرد، رویکردی  این  کند.  مخابره 
شایع اســت که بسیاری از داستان های 
اجتماعی از گزند آن در امان نیســتند. 
نویســنده ی کتاب »سال سی« توانسته 
نســبت به صــادر کردن حکــم نهایی 
کارش بی اعتنا باشد و این بی اعتنایی را 
تا پایان داســتان حفظ کند. این نگرش 
ابوالفتحی باعث می شــود تا مخاطب، 
خصوصا در پایان داســتان، بیشــتر در 

تاویل داستان مشارکت کند. 
او روایــت مفصلی از تاریــخ و جامعه 
خوانده اســت و اکنون خــودش باید 
درباره آن قضــاوت کند. با این توضیح 
 حتی می توان گفت در رمان »سال سی«

امر خطرنــاک، یعنی قضاوت کردن بر 
عهده ی مخاطب است. اوست که باید 
زنجیره حوادث را پشــت سر هم بچیند 
و از آن نوعــی انســجام معنایی بیرون 

بکشد.

فصل نامه

فصل نامه ی آنگاه
ویژه نامه ی کتاب هفته

پنجمیــن شــماره مجله  از  رونمایــی 
فرهنگی، هنــری »آنــگاه« با حضور 
جمعی از هنرمندان و نویســندگان در 
انتشار کتاب  پنجاه و ششمین ســالگرد 
هفتــه در خانه هنرمندان برگزار شــد. 
شــماره پنجم نشــریه آنگاه با موضوع 
»کتــاب هفتــه« باحضــور جمعی از 
نویســندگان، هنرمندان و پیشکسوتان 
عصر روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ساعت 
١٨ در خانــه هنرمندان، ســالن جلیل 

شهناز رونمایی شد.
 شماره پنجم آنگاه ویژه »کتاب هفته« 
مجله ای کــه پس از گذشــت پنجاه و 
انتشارش، همچنان یکی  از  شش سال 
از مجله هــای جذاب فرهنگــی ایران 
اســت و هنوز هم شــکل و محتوایش 
مخاطــب را مجذوب خــود می کند و 
ســوالی بزرگ را در ذهن تکرار می کند 
که چرا نشریات ما پس از پنجاه و شش 
ســال، هنوز نتوانســته به بلنــدای آن 

نزدیک شود؟
»آنــگاه« در ایــن شــماره بــا گفتار 
امرایــی،  اســدالله  از:  نوشــتاری  و 
آیدا  شیشــه گران،  بهزاد  ع.پاشــایی، 
شاملو، مرتضی ممیز، رسول نظر زاده، 
ریاحی،  امیر  قاســمی، علی  سیدفرید 
حســین شــهرابی، هنگامــه عابدین، 
فــرزاد مقدم، حســین گنجــی، جواد 
مجابــی، هــادی آقاجانــزاده، علــی 
بختیــاری، ابوتراب خســروی، کبوتر 
ارشدی، امیر سقراطی، ساعد مشکی، 
محمد ابراهیمیان، محمدعلی عمویی، 
علی اصغر حاج ســید جــوادی، علی 
بلوک باشی، فاتح صهبا، فرزانه قبادی 
و بــا ســردبیری آرش تنهایی و دبیری 
تحریریه حسین گنجی، در ۲40 صفحه 
در قطــع وزیــری و با جلــد گالینگور 

به چاپ رسیده است. 
»آنــگاه« طی این مراســم و با حضور 
و دوست داران  نویســندگان  از  جمعی 
کتاب هفته در خانه هنرمندان رونمایی 
شــد و در کتابفروشــی های معتبــر و 
توزیــع  مطبوعاتــی،  کیوســک های 
می شود و در دســترس عالقه مندان و 

مشتاقان خواهد بود.
آنــگاه در چهــار شــماره ی قبلــی به 
ســوژه هایی ماننــد کارنامــه ی کانون 
پرورشــی فکری کودکان و نوجوانان، 
کافه و کافه نشینی در ایران و پرونده ای 
دربــاب ظهــور و ســقوط پیــکان و 
ویژه نامه ای پیرامــون خیابان انقالب و 

تاریخچه آن تدارک دیده بود.

شگفتی ناصرالدین شاه از بناهای غربی و خیابان 
سنگ فرش شــده و تمیز اســت که ســنگ  بنای 
الله زار در تهراِن ســال های بعــد را می گذارد. در 
همه ی سفرنامه های این چهار مجموعه، مسافران 
قاجاری از خیابان هایی حرف می زنند که با سنگ 
فــرش شــده اند و تمیزنــد و از گل والی در آن ها 
خبری نیست. گل والیی که به گفته ی راوی رمان 
»ســوءقصد به ذات همایونی«، نوشــته ی رضا 
جوالیی، شــاخصه ی بارز تمام خیابان های شهر 
و مملکت اســت. »همه چیــز در ِگل فرو رفته یا 
قرار اســت فرو رود. آدم ها، سیاست، شاه. چرخ 

مملکت قرن هاست که در ِگل می چرخد.« 

 تماشاخانه ها
»... در ایــن تاالر ســینموُفُتگراف نشــان 
می دهند. پرده ی بسیار بزرگی در وسط تاالر بلند 
کردند و تمام چراغ هــای الکتریک را خاموش 
و تاریک نموده، عکس ســینموفتگراف را با آن 
پرده ی بــزرگ انداختند. خیلی تماشــا دادند. 
ِمن جمله مسافرین افریقا و عربســتان را که در 
صحرای آفریقا با شــتر راه می پیمایند نمودند که 
خیلی دیدنی بود. دیگر اکسپوزیسیون و کوچه ی 
متحرک و رودخانه ی ســن و رفتن کشــتی در 
رودخانه و شــناوری و آب بازی مــردم و انواع 
چیزهای دیگر دیده شد که خیلی تماشا داشت. 
به عکاس باشی دســتورالعمل داده ایم همه قسم 
آن ها را خریده و به طهران بیاورند که ان شاء الله 
همان جا درست کرده، به نوکرهای خودمان نشان 
بدهیم.« )مظفرالدین شاه، پاریس از دور نمایان 

شد.(
ســینماها، تماشــاخانه ها و تاالرهــا دیگر 
مکان هایی از شــهرها هســتند که جایشان در 
تهران آن ســال ها خالی اســت و از همین رو در 
سفرنامه های هر چهار شهر پاریس، استانبول، 
لندن و ســن پترزبورگ بارها ازشان یاد می شود. 
تماشاخانه ی ســن پترزبورگ  از  خســرومیرزا 
می گوید و پانصــد عمله اش که همــه هنرمنِد 
صاحب سوادند و در فنون محاوره و رقص و غنا 
مهارت کامل دارند و برای تربیت آن ها مدرسه ی 
مخصوص بنا کرده انــد و از اهل طرب و فصحا 
معلم ها تعیین نموده اند. از رقص باله ی دختران 
و مردان حیرت می کند و گمان می برد که در بدن 
 آن ها استخوانی نیست که این چنین یک پا را بر 
زمین ثابت می گذارند و پای دیگر را چندان بلند 

نگاه می  دارند که بر آن پای دیگر عمود می شود و 
بعــد از آن بر پای ثابت چند دوره چرخ می زنند. 
ناصرالدین شــاه از تاالری در استانبول می گوید 
که در آن بســاط حقه بــازی چیده اند و حقه باز 
بدترکیب یا همان شــعبده باز امروزی از چوبی 
باریک، یک قناری زنده درمی آورد و انگشــتر 
یاقوت اعتضاد الســلطنه را توی دســتش غیب 
می کند. مظفرالدین شــاه نیز از تــاالر پاریس و 
ســینموفتگراف اش ســخن به میان می آورد و 
فیلم هایی که تماشا کرده و به عکاس باشی دستور 
می دهد که همه قســِم آن را بخرنــد و به تهران 
بیاورند. دســتور وی اجابت می شود. سینما در 
ایران برای نخســتین بار در تیرماه ۱۲۷۹ شمسی 
یعنی پنج ســال پس از گسترش اختراع برادران 
لومیر،  به فرمان مظفرالدین شاه تأسیس می شود. 
دستگاه ســینماتوگراف نیز خریداری می شود و 
در روز سه شنبه بیست و سوم مرداد ۱۲۷۹ میرزا 
ابراهیم خان عکاس باشــی فیلمی با حضور شاه 
قاجار ساخته و در دربار نمایش می دهد. به این 
ترتیب »مراسم جشن گل ها« اولین اثری است 
که توسط یک فیلمبردار ایرانی و به شکل مستند 
بعد مظفرالدین  تصویربرداری می شود. چندی 
شــاه خود نیز به پشت دســتگاه سینماتوگراف 

می رود و از خواجه های حرم اش فیلم می گیرد! 

 حمام ها
»صبــح رفتم حمــام، خیلی چــرک بودیم. 
حمام بسیار خوبی در شــهر، امین السلطان پیدا 
کرده بود. حاجی حیدر لخت شــده بود، سیاچی 
هم لخت شــد. شست وشوی کامل شد، حقیقتًا 
حظی کردیم. شیرهای متعدد داشت آب های گرم 
و سرد و غیره.« )ناصرالدین شاه، سن پترزبورگ 

موزیکانچی دارد(
مســافران قاجاری همگــی دغدغه ی حمام 
کردن دارند! با ورودشان به شهر و پس از گذشتن 
از خیابان های سنگ فرش و ابنیه های آن چنانی، پا 
به حمام تمیز و مدرن محل اقامت شان می گذارند 
و از لحظات حضورشــان در حمام شــهر حظی 
وافر می برند. حمام هایی که آب گرم و سردشــان 
از شــیر خارج می شــود و از خزینه دیگر خبری 
نیســت و آن طور که ناصرالدین شاه حمام پاریس 
را توصیف می کند هر قدر آدم دلش بخواهد شــیر 
گرم و ســرد را باز می کند و آب گرم بسیار صاف یا 
مالیم یا سرد حاضر می شود برای شست وشو. در 

مقابل برگردیم به حمام های طهران و آنچه جعفر 
شــهری از خزینه ها و چاله حوض هاش توصیف 
می کند: آب خزینه ها در ســال تنهــا یک یا دو بار 
تعویض می شود و کسر آن ها که برای صابون زنی 
و لیف زنی برداشــت می شود از آب چاله حوض و 
آب انبار حمام تامین می شــود. آبی که آلوده است 
به عرق تن و چرک های کبره بسته ی چندهفته ای 
و چندماهه ی تن مشتری ها که مگر در شب های 
نیت ماه رمضان و شــب های عید نوروز و مثل آن 
به حمام می روند یا عروسی و امری مانند آن وادار 
به حمام شــان می کند! واقعه ی عوض شدن آب 
حمام از امور مهمی است که با کوس و کرنا به سمع 
اهالی می رسد و در آن روزها بوق حمام و جارچی 
و منبــری و... به کار گرفته می شــوند و هرکس 
بتواند از آن در هفته های اول اســتفاده کند از افراد 

خوش طالع و موفق به حساب می  آید! 

 چراغ ها
»برای چراغ برقی که الکتریسیته می گویند 
که قوه ی چراغ الماس اســت یک نفر مهندس 
روسیه که اسمش یابلوچوکوف است یعنی موسیو 
سیب، به زبان روسی سیب را یابلوچو می گویند، 
ایــن اختراع عجیب را کرده اســت و در پاریس 
رواج داده اســت. در خود شهر سن پترزبورگ یا 
جای دیگر فرنگستان هنوز رواجی ندارد مگر در 
پاریس. در همین کوچه از جلو همین مهمانخانه 
و گرند اپراالی پاله رویال که بازار معتبری اســت 
به قدر پنجاه شصت فانوس از این چراغ می سوزد 
و این کوچه را مثل روز روشن کرده است. هیچ 
معلوم نیست که شب شــده است. مثل روشنی 
بین الطلوعین خیلی روشــن است و چراغ های 
دیگر که از بخار گاز و غیره اســت پیش این مثل 
مفاد این شــعر است: ابلهی کو روز روشن شمع 
کافوری نهد.« )ناصرالدین شاه، پاریس از دور 

نمایان شد(
نور در نگاه ایرانیان مایه ی برکت است. آن را 
از مواهب الهی و مایه ی خیر و نعمت و آسایش 
می داننــد و برعکس ظلمت را مظهر شــیطان 
و از عالئم قهر و غضب و تنگی و ســختی. هر 
شــب چراغ ها را نفت گیــری و تمیز می کنند و 
فتیله هاشــان را با ســالم و صلوات پایین و باال 
می کشــند. نور چراغ از نظر آن ها وسیله ی طرد 
مفســده ها و ســبب رونق کار و وسعت معاش 
است و از آداب و رسوم است که هرکس تا یکی 

دو ســاعت از شب گذشته وارد دکانی شود باید 
»چراغ روشــن« بگوید و صاحب دکان جواب 

بدهد: »چراغ عمرت روشن«.
شاید به همین دلیل است که در مجموعه ی 
ســفرنامه ها نیــز توجهی ویژه به چــراغ و در 
معنای گســترده تر آن، برق می شود. علی خان 
ظهیرالدوله از برج ایفل فقــط چراغ هاش را 
توصیف می کند که قد و باالی مردانه ی برج را 
غرق نور کرده اند. عمادالسلطنه از گنبد مسجد 
استانبول می گوید که باالی آن با چراغ نوشته اند 
در  ابوالحســن خان  بالنیــات«.  »االعمــال 
سن پترزبورگ و خانه ی پادشاه بیش از هرچیز 
چشمش به چلچراغ هاست و تعداد چراغ ها و 
شمع های کافوری را می شمارد و ناصرالدین شاه 
در پاریــس از اختراع مهندس روســی به نام 
الکتریسیته می گوید و چراغ هایی که کوچه را 
مثل روز روشن کرده اند. بعدها پای الکتریسیته 
و کارخانــه ی چــراغ بــرق به تهــران هم باز 
می شود، اما کارخانه ی برق حاج امین الضرب 
که ترانسفورماتوری ندارد تا نور برق را یکسان 
تنظیم و توزیع کند فقط قادر است چراغ های 
دور و بر کارخانه را روشن و پرنور نگه دارد و در 
اواخر خط، سیم های المپ بیشتر به نخی زرد 
رنگ شباهت دارند! با این همه مردم برای دیدن 
نور همان چند المپ اطراف کارخانه هر غروب 
به تماشایش می روند و مدت ها به شگفتی اش 

لب به دندان می گزند و ال حول می گویند!
سفرنامه را نوعی گزارش می دانند که نویسنده 
در قالب آن مشــاهدات خود را از اوضاع شهرها 
یا ســرزمین هایی که به آن ســفر کرده است شرح 
می دهــد و اطالعاتی دربــاره ی بناهای تاریخی، 
کتابخانه ها، بازارها، بــزرگان، آب و هوا و آداب و 
رســوم آن شهر در اختیار خواننده می گذارد، اما با 
این توضیحات باید گفت مجموعه ی روایت های 
مســافران دوره ی قاجار از نوشتاری معمولی در 
قالب سفرنامه فراتر می رود. مسافران قاجاری این 
مجموعه همان قدر که از شهرهای پاریس و لندن و 
سن پترزبورگ و استانبول برایمان حکایت می کنند 
از ظاهر و اوضاع طهران نیز روایتی منحصربه فرد 
ارائه می دهند و خواندن سفرنامه شان بیش از آنکه 
به شناخت ما از شــهرهای جهان کمک کند، از 
تأمالت و تفکرات مردمــان قاجار و دغدغه های 
کوچک اولیه ای که ســنگ بنای تجدد در ایران را 

گذاشتند حکایت می کند. 

نشده یا در کتابخانه های اصلی ایران موجود 
اســت یا نــه، ممکن اســت روزی منبعی 
به دست بیاید و منتشــر شود که در اختیار 
کسی بوده یا در یکی از کتابخانه های خارج 
از کشور بوده و بنده از آن اطالع نداشته ام، 
امــا آنچه منتشــر شــده و آنچه از نســخ 
کتابخانه هــای اصلی ایــران مثل کتابخانه 
ملی، کتابخانه مجلس و کتابخانه تخصصی 
تاریخ قابل دسترس بود احصاء شده است. 
گرچه چون شهرها برایم موضوعیت داشت 

از منابعی که صرفا ســفرنامه نبودند و مثال 
خاطرات سفارت ســفیر وقت ایران در آن 
شهر بوده اســت و تعدادشان محدود بود، 

استفاده کرده ام. 
در مقدمه ی یکی از کتاب ها گفته اید 
این ها بخش هایی از روایت های موجود در 
مــورد هرکدام از این شــهرها هســتند. 
معیارتان برای گزینش از میان روایت های 

موجود چه بوده است؟
بعد از اینکه هر آنچه درباره شهرهای مد 

نظر در منابع موجود بــود گردآوری کردیم 
به چند نوع نوشــته برخــوردم که به نظرم 
رسید برای خواننده مفید فایده نیست. اول 
روایت هایی خیلی کوتاه از یک شــهر بود. 
فرض کنید در سفرنامه ای به هر دلیل فقط 
یک صفحه درباره پاریس یا استانبول مطلب 
وجود داشت و این یک صفحه هیچ نکته و 
اشاره مفیدی درباره آن شهر نداشت. این ها 
را نیاوردم. یا در ســفرنامه ای چند صفحه 
درباره موضوعی غیرمرتبط با سفر مسافر 
و شهری که در آن حضور دارد نوشته شده 

است. این را هم حذف کردم. 
کتاب »پاریس از دور نمایان شد« چون 
کتاب اول این مجموعه بود بســیار بیشتر 
کار بــرد، چراکه می خواســتم به مالک و 
معیــاری برای روایت ها برســم. بعضی از 
سفرنامه هایی که در مجموعه تماشای شهر 
آمده اســت هیچ حذفی نــدارد و عین آن 
چیزی اســت که در همان دوره نوشته شده 
است، اما برخی از روایت ها جرح و تعدیل 
شــده اند و آنچه ما را از شناخت روح شهر 

مد نظرمان دور می کرد، حذف شده اند. البته 
باید بگویم که حذفیات چندان زیاد نیست 
و اگر کســی به متن اصلی این سفرنامه ها 
مراجعــه کنــد خواهــد دید کــه به دلیل 
نانویسنده بودن یا طرز نگاه و تلقی برخی از 
سفرنامه نویسان آن دوره، مطالب غیر مرتبط 
در برخی ســفرنامه ها وجود دارد که برای 

خواننده مالل آور و زائد است. 


