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  توضيح

  
 و نوجواناِن ايراني ـ که با گروهي از کودکان، ١٩٨٣ـ٨٤در سالِ تحصيليِ بيست و سه سال پيش، 

 در »يِر بروسوِلت پي«ر انجمنِ ايرانيِ  داي دو روز هفتههاشان به پاريس مهاجرت کرده بودند ـ  خانواده
ترينِ آنها  سال  بزرگهايِ  معلّم، ازيِ اين سطرها من، نويسنده .دادند  به آموختنِ زباِن فارسي ادامه ميپاريس
نوشتند يا دوست   مي داستان ومقاله نفر از آنها چند .گذراندند ميرستان را هايِ دبي  که آخرين سالبودم

داريِ کارهايِ   برانگيختنِ شورِ يادگيريِ زباِن فارسي در آنها، و به هدِف نگهنّيِتبه . داشتند که بنويسند
 در اژِ بسيار محدود،، در تير خوِد آنها و برايِ خوِد آنها کارهايِ از ُجنِگ کوچکيشان، فکرِ انتشارِ اولّيه

 يک از  باشداي  و مصاحبه  نامه، در کنارِ کارهايِ آنها، رؤيا اين بود که در هر شماره. سرِ آنها و من افتاد
 تينبرايِ نخسآنها .  فرانسوي ايراني ياهنرمنِد يا شاعرِ ايراني، يا گزارشي از ديدارِ آنها با يک  نويسنده
زاده  علي جمال  محّمدبه اي نامه من پيشنهاِدباشد ـ به » گام«ش  ود اسم ـ که قرار بِ خود  ُجنگيِ شماره
زاده و تورنيه را پيشنهاد داده بودم چون  جمال .درخواست کردند ميشل تورنيه از ي و ديدارندنوشت
  نه شد، شان مزاحمشان نشود  گيري ِ گوشه خاطرِ احترام به انتخاب گير اند که به  نه گوشه کهمدانست مي
گاماِن   ـ از پيش زاده محّمدعلي جمال. سردشان کنند تجربه اند که با رد کردِن درخواسِت آنها دل يب

نويسِ   ـ رمان  ميشل تورنيه در پاسخ به آنها نوشت، وحاضر رامفّصلِ يِ   نامه ـ در ايران مدرننويسيِ داستان
 به  ـيِ پاريس پذيرفت و يِ خود در حومه ه آنها را در خان ـ همان آکادمي گُنکور و عضوِيِ  جايزهيِ برنده
 برايِ آنها  خوديِ کارِ  از شيوهبا بزرگواري و صمّيمّيت  ـ خوِد آنهانه خالي از شوق و ذوقِ يِ گفته

  .صحبت کرد
 دارمان يِ نام نويسندهيِ  نوشته  فتوکپيِ دست، خودمهايِ بايگانيِ گشتم پيِ چيزي در جعبه  ميها تازگي

 در ويژه  تغييرِ عمدي، بهگونه  من آن را بدوِن هيچکه ـ اين نامه.  ديدم دو باره و سه سال  پس از بيسترا
 هدِف من از .شود منتشر مي  برايِ نخستين بار به احتمالِ قريب به يقين ـ کرده ام نگارش، تايپيِ شيوه

  در آن جالبيهايِ نکته  او  چون. برسدزاده به دسِت مسؤالِن چاپِ آثارِ جمال انتشارِ آن فقط اين است که
  .ه باشدننوشت  که شايد در جايِ ديگري نوشته استد زندگيِ خواز

  کهي »گام«آن نوجواِن ِ  »گروِه نويسندگان« نوشت به  زاده  که محّمدعلي جمالي اين آن پاسخ،پس
  .دبرداشته شوکه نشد سرانجام 

  ،اه ل در آن سا آن گروهمعلّمِ
٢٠٠٧  
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و هموطنانم که همه را دوست و عزيز ميدارم ) از دختر و پسر(خدمت هشتاد تن از جوانان ايراني 
 آذرتان بدستم رسيد و برايم لطف و صفا آورد و از دل و جان برايتان دعا گفتم ٦بعرض ميرساند که نامهء 

وشي و آسايش و سالمتي و کاميابي شما را در کارهاي خوب و سودمند و معقول از خداوند و خ
اگر آسايش را قبل از سالمتي در عبارت فوق آوردم براي اين است که در اين عمر دراز . خواستار شدم

برايم مسلّم گرديده است که سالمتي بدون خوشي و آسايش تن و جان چندان )  سال هجري قمري٩٣(
نوشته ايد که هشتاد نفر دختران و پسران ايراني هشت تا هفده ساله هستيد که در . ش دهانسوزي نيستآ

ير بروسولت در پاريس بتحصيل زبان فارسي مشغلوليد و با کمک مالي مدرسه و همراهي  مدرسهء ايراني پي
تهنيت ميگويم .  انتشار بدهيدبزبان فارسي» گام«اي با عنوان  نامه ايد فصل يک نفر معلمهايتان تصميم گرفته

اي  و بسيار دوستانه و از روي نهايت محّبت قلبي به شما ميگويم که شما هنوز قدري زود است تا نوشته
اّما خود من هم وقتي به سن شما عزيزان بودم و در . بصورت رساله و يا دفتر و يا بلکه مجله منتشر بسازيد

روزي بود و کشيشهاي فرانسوي موسوم به الزاريست  شبانهمدرسهء آنطورا در جبل لبنان که مدرسهء 
)Lazaristes ( آنرا ساخته بودند و اداره ميکردند و مدرسهء بسيار خوبي بود درس ميخواندم با يک

جوان عرب از جبال لبنان موسوم به وجيه خوري که بعدها در لبنان بمقامات بلند رسيد و امروز سالهاي 
 شتافته و من هنوز داغدار جدائي ازو هستم با هم روزنامهء کوچکي که در بسياري است که بجهان دگر

اين لحظه عنوانش بخاطرم نيامد هر ماه دو بار در چهار صفحهء کوچک بخطّ خودمان و بزبان فرانسه 
نوشتيم و بدوستان و رفقايي که آنها هم محصلين داخلي بودند  منتشر ميساختيم يعني بدست خود مي

پس . خوانند و پس بدهند و در حقيقت کار و شغل نويسندگي من از همانجا سرچشمه ميگيردميداديم که ب
شما را زياد مشغول نکند و وقتتان را زياد نگيرد و از کار درس و مشق مدرسه باز » گام«اگر انتشار 

ا ميدانيد که شم. ندارد نه تنها هيچ عيبي ندارد بلکه بسيار کار خوبي است و مستحّق مرحبا و آفرين هستيد
داري است و همه بايد با هم يکصدا دعا کنيم که به نفع و صالح  مملکت ما دچار انقالب عظيم و دامنه

مملکت و ملّت ايران پايان مبارکي بگيرد و از قراري که اشخاص دانشمند و فهميده و انديشمند و عارف 
رن تاريخ آن همه بالها و مصيبتهاي  ق٢٦ الي ٢٥اند ايران ما که در طول  شناس مکّرر گفته و سياست
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غريب و عجيب ديده و باز زنده مانده است از برکت همين زبان ماست که نگذاشته است ما مردم بيچاره 
 پرست  که هميشه از استبداد مطلق و بي حّد و اندازهء پادشاهان ظالم و نفهم و خودستا و ثروت و عشرت

ئيم و ملّيت خود را از دست بدهيم و مملکتمان جزو ممالک در نهايت بيچارگي بوده ايم از پا در بيا
مقتدرتر ديگري بشود از برکت همين زبان است و چنانکه خودتان خوب ميدانيد در اين دورهء اخير حّتي 

) الخصوص انگليسي و فرانسه علي(بسياري از پدرها و مادرها ترجيح ميدادند که فرزندانشان زبانهاي بيگانه 
چندان اهمّيتي بزبان مادري ما که فارسي نام دارد و داراي ادبّياتي است که در سرتاسر جهان ياد بگيرند و 

پس بايد بکوشيد که بهر ترتيبي هست زبان فارسي . مورد ستايش و تمجيد و آفرين و مرحباست نميدادند
و سعدي و را خوب خوب خوب ياد بگيريد بطوري که بآساني اشعار فردوسي و سنائي و عطّار و مولوي 

بندهء آنيد که «حافظ را بفهميد و وقتي بوسعيد ابوالخير از پيران طريقت بسيار عالي مقام به شما ميگويد 
من تا بجال با چندين گروه از جوانان ايراني که در خارج از . معني اين کالم را خوب بفهميد» در بند آنيد

مکاتبه پيدا کرده ام که مجلّه بزبان فارسي ) تانعلي الخصوص در آلمان و در انگلس(ايران تحصيل ميکردند 
من هم دريغ نداشتم و فرستادم ولي افسوس و صد . طلبيدند تأسيس کرده بودند و از من مقاله و داستان مي

بود يعني اندکي پس از » دولت مستعجل«ها باصطالح خودماني  ها و مجلّه افسوس که تمام اين روزنامه
عيبي هم . »بود) عجله در ناپديد شدن(خوش درخشيد ولي دولت ُمستعجل «و ء فنا رسيد  تولّد بمرحله

ء  ايم و کارهاي خوب را دوست ميداريم و از آينده اصل کار اين است که بايد نشان داد که زنده. ندارد
  .نامعلوم هراسي نداريم

  .گانه شما حاال ميرسيم به سؤالهاي سه
ميشود که نثر فارسي رو به بهبود ميرود و ديگر نويسندگان ما نيم قرني : در تحّول ادبّيات جديد = ١

پس ميتوان گفت که ادبّيات ما قدم در . نويسند فروشي و خودنمائي و تملّق و مّداحي چيز نمي براي فضل
اي گذاشته است و در همين اواخر براي من از طرف دو نويسنده کتابهاي ُرماني بزبان فارسي  راه پسنديده
ء بسيار ممتازي بنام محمود  رف نويسندهيکي از ط. سيده است که موجب تعّجب من شده استاز تهران ر

 جلد آن بچاپ رسيده است در همين سه چهار ٤ُرمانش در شش جلد بزرگ که ) سبزواري(آبادي  دولت
سال اخير و من چشم براه هستم که دو جلد ديگرش هم بچاپ برسد و بدستم برسد و چشم و دلم را 

خيابان (» نشر پارس«ء انتشارات   از طرف ادارهو) klidar(» کليدر«اين رمان عاليقدر . روشن بسازد
کتاب در شرح حال و روزگار . بچاپ رسيده است)  در تهران١٢٦ء  جمهوري، خيابان دانشگاه، شماره

ها و ايالت کوچکي است از کُرد و بلوچ و ترکمن و غيره که در قسمت جنوب  و وضع زندگي طايفه
بيني عجيبي تمام  نشنود کافر نبيند و نويسنده با دقّت و واقعغربي خراسان زندگي عجيبي دارند که مسلمان 

) مثلها و اصطالحات و عادات و رسوم خوب و بد. حّتي لهجه و کلمات مخصوص (جزئيات کار را 
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گمان ميکنم . بين و منقاش و دستگاه عکّاسي کار ميکرده است چنان توصيف کرده است که گويي با ذّره
  .انيد قدري زيادي باشد و بهتر است کتابهاي مختصرتر و آسانتري بخوانيدبراي شما که هنوز زياد جو

نويسندهء جوان ديگري هم بنام مرادي کرماني که در تهران زندگي ميکند چند کتاب خود را که 
  :شاهکارش چنين عنوان دارد .  صفحه تجاوز نميکند لطفاً برايم فرستاده است١٥٠کوچک است و از 

  »انهها در قالبافخ بچه«
و باز چند مجموعه داستانهاي کوچک با عنوان ) درخت خرما(نخل «و کتاب ديگري با عنوان 

بآدرس تهران خيابان دکتر علي شريعتي (» سحابِ کتاب«که همه در ادارهء انتشارات » هاي مجيد قّصه«
رسانيده است و بصورت خوبي بچاپ ) ثرّياي سابق(چهارراه حقوقي خيابان سمّيه ) ء قديم شميران جاّده(

آخرين کتاب داستان خود . خوب است به کسانتان در تهران بنويسيد تا خريداري کنند و برايتان بفرستند
بچاپ رسيده ) کتابفروشي معرفت(درست قبل از انقالب در تهران » ء ما بسر رسيد قّصه«من هم با عنوان 

  .است
مثالً کتابهاي خيلي مشهور (خوانيد شما خيلي خيلي الزم است کتابهاي خوب و آسان فرانسوي ب

کتاب خر ـ يا اُالغ ـ «که حّتي يکي از آن کتابها را که گويا ) Mme. de Ségure(مادام دو سگور 
مترجم گويا پدر (عنوان دارد و در تمام جهان معروف است بفارسي هم بترجمه رسيده و انتشار يافته است 

و البّته زير ( با کمک يکديگر يدب است اگر کتابي را پسنديدو حّتي خو) آقاي دکتر علي اميني بوده است
کم آنرا بفارسي ترجمه کنيد تا به خواست خداوند روزي بچاپ هم  کم) نظر استاد زبان فارسي خودتان

  .شاءاللّه ان. برسانيد
صادق هدايت دوست بسيار عزيز من بود و يکي و سه . سؤال دوم شما در بارهء صادق هدايت است

بل از خودکشي وقتي از تهران بپاريس ميرفت در ژنو از هواپيما پياده شد و شب را در منزل ما و ماه ق
هدايت نويسندهء بسيار خوب و . حّتي در تختخواب من خوابيد و فرداي آن روز عازم پاريس شد

ن ايراني يک تن از جوانا. بود و نامش در ادبيات فارسي جاودان باقي خواهد ماند» ژِني«قلب و با  خوش
اللّه  شاء هباز در آلمان غربي مشغول نوشتن کتاب مفّصلي است در بارهء صادق هدايت که انابنام حسن ط

  .بزودي بزبان فارسي بچاپ خواهد رسيد و خدا بخواهد بدستتان برسد و بخوانيد
ه خدا گواه است که يقين دارم که اگر زود يتيم نشد. ء شخص خودم است سؤال سوم شما در باره

و مرّبي خوب ) هاي مشروطّيت بود و بفرمان محّمدعلي شاه در بروجرد به قتل رسيد پدرم از خطيب(بودم 
آمدم ولي از کار خودم و آنچيز بوجود  داشتم و ترتبيت خوب در کار ادب يافته بودم چيزي از آب در مي

ام راضي هستم و شکر   ساده کردهام و خدمت ناقابلي که به داستانسرائي و به تشويق به انشاء روان و آورده
دانم آيا عمرم وفا خواهد کرد که بجايي  آورم ـ کارهايي که هنوز بچاپ نرسيده دارم و نمي خدا را بجا مي
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ولي يقين دارم که بعد از من اشخاص ديگري از هموطنان بهتر از . برسانم يا نه و فکر ميکنم ناتمام بماند
ء مقالهء باالبلندي بزبان فارسي دربارهء نويسندگي و  ون مشغول تهّيههمين اکن. آنرا بوجود خواهند آورد

دانستانسرائي در ايران هستم که بناست بزودي بيايند در ژنو ضبط صوت بکنند و در لندن بوسيلهء راديوي 
. در تمام ايران پخش بکنند و شايد در سه قسمت و در سه نوبت پخش بشود) بزبان فارسي(سي  بي بي

  .دانم ز روز و ساعتش را نميدرست هنو
اي از رشت  چند سال پيش نامه. اکنون دلم ميخواهد يک داستان واقعي هم برايتان حکايت کنم

دختر جواني از اهالي رشت نوشته بود که با دختران ديگري خيال . در ژنو بدستم رسيد) ايران، گيالن(
سؤالها ازين . د و جواب فوري خواسته بودنداي منتشر بسازند و چند سؤال از من کرده بودن دارند مجلّه
  :قرار بود

  آيا شما به روح و زنده ماندن روح بعد از مرگ اعتقاد داريد
  دهد بيند و بآن اهمّيت مي آيا شما معتقديد که خدا هر جزئي کار ما را مي

ه فارسي در خواهيد مجلّ در جواب نوشتم مرحبا به هّمت شما که مي. و باز چند سؤال ديگر از همين دست
درست يا (من بايد خيلي خيلي فکر بکنم و کتاب مطالعه بکنم تا بتوانم جوابي . شهر رشت انتشار بدهيد

  :به سؤالهاي شما بدهم ولي قبالً من هم بخود اجاز ميدهم که چند سؤال از شما بکنم) نادرست
  .آيا شما خورش فسنجان ميتوانيد بپزيد

  تنهء شوهر شما افتاد ميتوانيد آنرا از نو بدوزيد آيا اگر شوهر داريد و دگمهء نيم
آيا اگر چربي روي قاليچه ابريشمي منزل شما افتاد و لک کرد ميدانيد بچه وسيله ميتوان آن لکّه را 

  پاک کرد؟
  .نشاني بهمان نشاني که مکاتبه قطع شد و ديگر خبري نرسيد که نرسيد

 Antouraکه با دوستم وجيه خوري در آنطورا همين لحظه بيادم آمد که عنوان روزنامهء کوچکي 
  .معني ميدهد» شعار«بود که ) ال دوويز (La deviseعنوانش . نوشتيم چه عنوان داشت مي

خدا يار و . فرستم از صميم قلب به يکايک شما هشتاد پسر و دختر نازنين ايراني سالم و دعا مي
خوب ياد بگيريد و ) ولو بي معلّم هم باشد(سي را خيلي با ميل و رغبت درس بخوانيد و فار. ياورتان باشد

کارم زياد است و زنم که آلماني . اين چند بيت فارسي خوب را هم از حفظ بکنيد و براي من دعا بکنيد
 سال دارد بستري و بيمار است و هر چند دلم ميخواهد باز مّدتي از دور با شما صحبت بدارم ٧٨است و 

  .بت خواهم داشتولي با فکر و قلب با شما صح
سعدي که بيشتر از هفتصد سال پيش اين ابيات را گفته است چند بيت » بوستان«برايتان از کتاب 

نويسم بياد دوست خودتان جمالزاده از حفظ بکنيد و ببينيد در چند بيت کوتاه چقدر لطف و معني و  مي



 ٧ يِ گام زاده ـ پاسخِ نامه محّمدعلي جمال

ولي آنچه ميگوئيم با ) ّراجي بکنيمنه مثل من و(ما نيز بايد ياد بگيريم که کم بگوئيم ! ذوق آورده است
  .معني و سودمند و زيبا باشد

  گويم باز يکبار ديگر به همه سالم مي
  و با دل و جان خواستار توفيق و شادماني شما هستم

  زاده سّيد محّمدعلي جمال
  
  

  ء خودتان بجاي امضاء که مرسوم است به  در نامه
  »گروه نويسندگان«

يوهء فرنگيها يک نفر از اين نويسندگان گرامي از جانب گروه و به انتخاب کاش به ش ايد اي قناعت کرده
اکنون اميد دارم اين عريضه بدستتان . آنها نام خود را هم داده بود که بدانم جواب را بنام چه کسي بنويسم

  برسد، باميد خدا
  

  مگر ديده باشي که در باغ و راغ
  بتابد به شب کرمکي چون چراغ    

  فروز رمک شبيکي گفتش اي ک
  چه باشد که بيرون نيائي به روز    

  ببين کاتشي کرمک خاکزاد
  جواب از سر روشنائي چه داد    

  که من روز و شب جز به صحرا نيم
  ولي پيش خورشيد پيدا نيم    
  سعدي» بوستان«از       

 که از دختران و پسران ايراني و هموطنان نازنينم) يا قريب به هشتاد نفر(براي گروه هشتاد نفري 
 درس Pierre Brossoletteء ايراني پير بروسولت  هشت تا هفده ساله هستند و در پاريس در مدرسه

ء فتوکپي يک نسخه بدهند که  خوانند برسم يادگار نوشتم و اميدوارم که بهر يک از اين جوانان بوسيله مي
  خدا نگهدار. خط بماند و ما رفتني هستيم

  زاده ي جمال سّيد محّمدعل١٣٦٢ آذر ١٧ژنو 
 


