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به نام خداوند جان و خرد

قاضی همدان
 نمایشنامه -تألیف «حسن معاصر (کرمانی)»
ِ

ویرایش:
مهدی گنجوی

مجتبـی احـمدی

بازنشر :اول فروردین ۱۳۹۹

اشاره:
نمایشنامۀ «قاضی همدان» ،آنطور که
از مقدمۀ «حسن معاصر (کرمانی)» بر پردۀ
چهارم آن برمیآید ،پیش از فروردین ۱۳۰۷
در هفت پرده نوشته شده بود .در اواخر ۱۳۰6
حسن معاصر تصمیم میگیرد بهمناسبت
فروردین  1307و ملهم از سنت «فرنگی»ها که
شوخی اول ماه آوریل دارند ،پردۀ چهارم این
نمایشنامه را بهطور مجزا به قصد جاانداختن
و آغاز کردن «شوخی اول فروردین» در ایران
منتشر کند« .شوخی اول فروردین» با عنوان
فرعی «پردۀ چهارم از تئاتر قاضی همدان
در هفت پرده» در ۱۷صفحه توسط چاپخانۀ
فردوسی منتشر شد و به قیمت ۱۲شاهی،
در خیابان ناصریه (کتابخانۀ کاوه) ،بازار
تیمچۀ حاجبالدوله (حجرۀ آقاسیدمرتضی
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کتابفروش) و اللهزار (کتابخانۀ شرق) برای
فروش گذاشته شد .اما برخالف انتظار حسن
معاصر -آنطور که از مقدمۀ او بر پردۀ پنجم این
نمایشنامه برمیآید -چاپ پردۀ چهارم نه در
اول ماه فروردین ،بلکه در نهایت در شهریورماه
 ۱۳۰۷به سرانجام رسید.
دو ماه بعد ،یعنی در آبانماه ،1307
حسن معاصر پردۀ پنجم نمایشنامۀ «قاضی
همدان» را در  ۳۳صفحه با مطبعۀ تمدن و به
قیمت ۱۵شاهی منتشر کرد و در کتابخانههای
«کاوه»« ،شرق» و «طهران» برای فروش سپرد.
آنطور که از مقدمۀ پردۀ پنجم برمیآید ،گرچه
خود معاصر نیز میدانست ترجیح بر آن است
که هر هفت پرده را با هم منتشر کند ،اما دو
عامل مانع این کار شد :اولی نگرانی معاصر
از اینکه چاپ کل اثر باعث خستگی خواننده

شود و دومی آنکه «بهمناسبت مفصل بودن،
بالمالزمه قیمت آن گران تمام شده و در
جایی که مردم هنوز چنانچه باید ،عادت به
خریدن کتاب و مطبوعات ندارند ،چندان
راغب نمیشوند چند قرانی از خود جدا کرده
و یك کتاب یا جزوۀ تئاتر خریداری نمایند».
در نتیجۀ نگرانیهای فوق ،معاصر بر آن شد
که تنها پردۀ پنجم این نمایشنامه را که از نظر
ً
وی «متمم و مكمل پردۀ چهارم بوده و توأما
یك تئاتر مستقلی را میتوانند تشکیل دهند،
ً
عجالتا طبع و منتشر» کند ،با این امید که در
صورت استقبال از این دو پرده ،نقصانهایش
در صحنۀ تئاتر تکمیل شود.
متاسفانه در کتابخانهها و کتابشناسیها،
ّردی از انتشار سایر پردههای این نمایشنامه
وجود ندارد و به احتمال فراوان ،حسن

معاصر (کرمانی) هیچگاه مابقی پردههای
این نمایشنامه را منتشر نکرد .از دلیل آن
اطالعی در دست نیست ،همچنین از اینکه
آیا دستنوشتهای از سایر پردهها در آرشیو
خانوادگی باقی مانده است یا نه .با اینحال،
میتوان با معاصر همرأی بود که همین دو
پرده نیز در کنار یکدیگر ،یک نمایشنامۀ
کاملاند .ویرایش حاضر بر مبنای نسخهای از
این نمایشنامه صورت گرفته که در کتابخانۀ
مجلس ملی پیدا کردم .در این نسخه ،هر دو
پرده در یک جلد صحافی شده است .این
اولین بازنشر این نمایشنامه پس از 91سال
است .پانویسهای نمایشنامه و مقدمههای
نوشتهشده بر هریک از دو پرده ،از خود حسن
معاصر (کرمانی) است.
مهدی گنجوی
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مقدمه
بهطوریکه مطلعین میدانند ،روز اول
ماه آوریل فرنگی که همهساله اغلب مصادف
با دوازدهم فروردینماه ماست ،در میان ملل
متمدنه به «روز شوخی» نامیده میشود .در
این روز برای تفریح خاطر ،اقسام شوخی
و مزاحهای لفظی و کتبی (ولى در حدود
نزاکت) معمول و مبادله میشود .چه ضرر
دارد ما هم برای تفریح خاطرهای افسردۀ
خودمان ،بهجای «شوخی اول آوریل فرنگی»،
«شوخی اول فروردین» ایرانی را که تناسب
بیشتری هم دارد ،داشته باشیم .یا بهقول
یکی از دوستان ،ما که در قسمتهای ّ
جدی
از اروپاییها عقب نیستیم (!) در قسمت
ً
شوخی هم عقب نمانیم .اساسا اول فروردین
یعنی روز عید نوروز جمشیدی که بزرگترین
و شریفترین عید باستانی و ملی ما بوده و از
هر جهت سزاوار تفریح و جشن و خوشی است،
حقا بایستی از لحاظ مسرت و تفریح خاطر یك
مزیتی بر سایر اعیاد و جشنها داشته باشد .با
ً
این نظر ،نگارنده اخیرا تصمیم گرفت که برای
اولین مرتبه این موضوع را در ایران متداول
نموده و بهاصطالح فتحبابی کرده باشد و البته
تکمیل آن بر عهدۀ ارباب ذوق خواهد بود.
جای تأسف است که در مملکت ما ،شوخی و
تفریح و خنده و مزاح ،هرقدر هم که از روی
نزاکت باشد ،هنوز بهعقیدۀ اغلب جزو حركات
جلف و سبك شمرده شده و بالعكس بازار گریه
بهاندازۀ گریهآوری رونق و رواج دارد .باری ،در
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این زمینه ،یعنی متداول کردن «شوخی اول
ً
فروردین» ،اخیرا با چند نفر از دوستان محترم
ً
صحبت مینمودم؛ عموما اجرای این نظریه
را تشویق و ترغیب نمودند .بعد در کیفیت و
طریقۀ آن مذاکره و باالخره اینطور تصمیم
گرفته شد که افتتاح این باب بهوسیلۀ یك
كتابچه حاوی شوخیهای مطبوع و بانزاکت
صورت گیرد .در این ضمن ،موضوع تئاتر
موسوم به «قاضی همدان» که چندی قبل
نگارنده آن را در هفت پرده تصنیف نموده و
به جهاتی بهمعرض نمایشگذاردن آن میسر
نشده بود ،بهمیان آمد .یکی از همان آقایان
ً
پیشنهاد و سایرین متفقا تأیید نمودند که یکی
از قسمتهای تفریحی و جالب آن ،بهعنوان
«شوخی اول فروردین» به شكل کتابچۀ
کوچکی طبع و منتشر شود.
بدین مناسبت ،بعضی پردۀ سوم و برخی
دیگر پردۀ پنجم را برای این منظور پیشنهاد
کردند ،ولی عقیدۀ نگارنده که حق بیشتری
در تشخیص آن داشت ،بر انتخاب پردۀ چهارم
بود و لهذا پردۀ چهارم از تئاتر مزبور انتخاب
و همین است که به عنوان «شوخی اول
فروردین» به خوانندگان محترم تقدیم میشود؛
با این شرط که این شوخیّ ،
جدی تلقی نشود.
امید است که فروردینهای آتیه هم ،بدون
«شوخی» درنگذرد.
طهران -اول فروردین ۱۳۰۷
حسن معاصر
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پردۀ چهارم
از تئاتر «قاضی همدان» (در هفت پرده)
اشخاص این پرده:
مالباشی قاضی همدان ،مالمحسن معروف
به خلفالصدق (پیشکار و گماشتۀ مالباشی)،
آخوند مالرمضانعلی اولئك (طلبۀ اول حوزۀ درس
آقا) ،فراش تلگرافخانه ،شیخعبدالله معروف به
عاملنا (طلبۀ درجۀ دوم) و سه نفر طلبۀ دیگر.
ِ
حوزۀ درس آقاست .طالب مذکور نشسته ،منتظر
ورود آقا هستند .آقا با مالمحسن خلفالصدق
وارد میشوند .درس شروع میشود...
آقا :درس یوم ماضی کتاب الطهاره بود ،درس
امروز کتاب التیمم است.
(آقا درس را از این قرار قرائت میکند):
فیالتیمم -یجب طلب الماء ان امكن غلوة سهم
فی الخزنة و سهمین فی السهلة والیجب الطلب
الماء مع الخوف و اذا فقد الماء او تعذر استعماله
جاز التیمم بالتراب و اجزاءاألرض حتى الغبار.
میفرماید :در تیمم -واجب میشود طلب آب اگر
ممکن شود یك سهم در خزنة ،که مراد از زمین
سنگالخ باشد ،و دو سهم در سهلة كه مراد از
زمین نرم باشد و هرآینه واجب نمیشود طلب ماء
با خوف ،یعنی هرگاه اگر داشتی خوف پس در آن
صورت الیجب طلب الماء ،یا اینکه هرگاه اگر آب
حضور بههم نمیرسانید یا اینکه استعماله (هو
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ضمیر راجع به ماء است) متعذر به معاذیر باشد،
پس چطور میشود؟ پس در آنصورت (ـ توجه
میکنید؟ ـ حضار :بله بله ،آقا!) پس در آنصورت
جاز التیمم با تراب که خاك باشد و اجزاء ارض
که مراد از اجزاء زمین است؛ حتى الغبار ،یعنی
تا حتی با غبار هم قد جاز التیمم .ـ خوب ملتفت
شدید؟
چند نفر از حضار :بله بله ،آقا!
آقا :آقا شیخ عبدالله عاملنا جواب ندادند .معلوم
میشود حواسشان جایی دیگر بود و درس را
درست نفهمیدند .حاال من یکمرتبۀ دیگر هم
درس را ترجمه میکنم.
حضار :بفرمایید آقا ،بفرمایید!
(در این اثنا ،فراش تلگراف وارد میشود).
فراش تلگراف :سالم علیكم( .با حال تعظیم)
تلگرافی است مال سرکار حضرت آقا!
آقا :علیكم السالم ورحمةالله! بدهید ببینم
چیست.
آقا( :پس از خواندن تلگراف) این تلگراف از
نورچشمی شیخجعفرعلى است که در عتبات
عالیات بوده و حاال در اصفهان مشغول تحصیل
است .آقای مالمحسن خلفالصدق! بد نیست
این تلگراف را بلند قرائت کنید.
(مالمحسن تلگراف را گرفته ،اینطور قرائت
میکند):

«محضر مبارك خداوندگاری ،سرکار مالآقاباشی.
ً
ً
وجودا سالم وجوها غابن حسب الفرموده
استنفال متروج اقمشة فانی مترقب عنایات عالی
عبده الراجی شیخ جعفرعلى والسالم».
آخوند مالرمضانعلی اولئك :انشاء این تلگراف
خیلی عالی و كیف بلیغ بود ،بهطوریکه بنده و
شاید اغلب نفهمیدیم.
آقا :نورچشمی ماشاءالله خوب زحمت کشیده
است .پایۀ تحصیالتش حاال خیلیخوب است.
ماشاءالله ذوق خوبی دارد.
چند نفر از طالب( :همصدا) مسلم است آقا،
باید همینطور باشد.
آقا :خوب حاال من معانی این عبارات تلگراف
را برای شما توضیح میدهم .در این تلگراف،
نورچشمی ایجاز و اختصار را بهکار برده است.
درحقیقت ،این ترتیب نوشتن خیلی ممدوح
ّ
ّ
است .خیرالكالم ما قل و دل( .ترجمۀ تلگراف
ً
از این قرار« ):وجودا سالم»؛ این واضح است،
ً
ً
یعنی وجودا سالم« .وجوها غابن»؛ در این خیلی
مطلب گنجانیده است .آخوند مالرمضانعلی
اولئك! (رو به آخوند مالرمضانعلی) شما البته
معنی این عبارت را میفهمید.
آخوند مالرمضانعلی :به گمان حقیر ،اینطور
ً
باید مراد و معنی باشد :وجوها که همان وجوها
باشد که هم میتوان آن را وجوها از وجه و صورت
گرفت و هم از مادۀ وجوهات که فلوس رایج و به
قول عوام پول باشد .غابن هم ،اسم فاعل از غبن
یغبن ،از باب سوم بر وزن فتح یفتح ،چون فعل
یفعل ثالثی مجرد و ب ه معنى غبن آمده است که
مراد از غبن داشتن باشد ،اگر بهطور فعل الزم
استعمال شود و غبن آوردن اگر بهطور متعدی
استعمال شود.

آقا :آخوند مال اولئك! توضیحات و صیغهسازی
شما در اصل صحیح است ولی اینجا مقصود
ً
نورچشمی از «وجوها غابن» این است که پول
تمام کرده و بهاصطالح دستش عقب افتاده
است.
چند نفر از طالب :به به به ،صحیح است آقا!
خوب است بقیۀ تلگراف را هم خود حضرت آقا
بیان فرمایند.
آقا« :حسبالفرموده استنفال متروج»؛
نورچشمی خیلی پرهیزگار و متقی است،
میخواهد برساند که حسبالفرموده استنفال
متروج است ،یعنی علی نحو دستور داعى اداء
نماز نافلهاش کماکان برقرار است و ترك نمیشود.
خداوند حفظش کند( .طالب :حفظهالله
انشاءالله ).خوب ،آنوقت میآید به «اقمشة
بعبارة
فانی» ،یعنی اقمشۀ او فانی شده است و
ٍ
أخرى یعنی البسۀ او تمام شده است« .مترقب
عنایات» هم که واضح است ،یعنی مترقب است
که عنایت شود و در واقع انتظار دارد که همراهی
شود و وجوهاتی فرستاده شود.
حضار :احسنت ،احسنت!
آقا :ماشاءالله خط نورچشمی هم خوب پیش
آمده است .پنج ،شش ماه قبل یك تلگرافی از او
آمده بود ،خطش به این خوبی نبود ،حاال خیلی
بهتر شده است.
طالب حاضر :ماشاءالله ،ماشاءالله!
آخوند مالرمضانعلی أولئك :ماشاءالله
الرحمن ،آقازادۀ مكرم و مخدوم معظم ،جامع
کماالت است .مسلم است ب ه اصطالح میوه پای
درخت میافتد .شاعر عرب میگوید« :كذلك
تنشا لینة هو عرقها /و حسن نبات االرض من كرم
البذر».
حسن معاصر کرمانی
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آقا :احسنت ،احسنت! خیلی خوب گفته است.
این مال كدام یك از شعرا است؟
آخوند مالرمضانعلی :مال شاعر عرب است.
ً
آقا :باركالله شاعر عرب ،احسنت! واقعا شعر
خوب هم نعمتی است .داعی هم خیلی طالب
شعر و مشتاق طبع شعر و قصاید فارسی و عربی
ً
و مخصوصا ملمعات هستم و خیلی هم در این
موضوع صرف وقت و تعقیب کردهام.
آخوند مالرمضانعلی اولئك :بلی آقا ،در
حقیقت طبع سرشار سرکار عالی ،که یك بخش
خدایی و موهبت الهی است ،ممكن است چند
فردی از اشعار فارسی یا عربی یا ملمعاتی که
ً
اخیرا از طبع غراء عالی صفحات بیاض را زینت
بخشیده است قرائت بفرمایید تا این بندگان
ً
احقر استفاضه نماییم؟ مخصوصا که مدتهاست
نشنیدهایم و خیلی غبن داریم.
ً
آقا :واقعا سابق بر این ،فراغت و حوصله و دماغی
داشتیم .حاالها فراغت و حوصلۀ این قبیل
کارهایم خیلی کم شده است .باور میکنید از
بعد از عید اضحای گذشته تا یك مدت مدیدی
که حساب کردم  ۵۸روز بود من هیچ شعر نگفتم.
حضار :عجیب! خیلی غریب است!
مالمحسن خلفالصدق :بله بله ،همینطور
که فرمودند در ظرف این مدت که بنده خوب خبر
ً
دارم ،آقا ابدا شعر نفرمودند .میخواهم عرض
کنم حتی یك شعر هم نفرمودند.
ّ
شیخ عبداهلل عاملنا :لعل که از گرمی هوا بوده
است.
مالمحسن خلفالصدق :نخیر! هوا هم
آنقدرها گرم نبود .وانگهی ،تابستان سال گذشته
مگر خاطرتان رفته است چقدر هوا گرم بود؟
معهذا آقا اغلب شعر میفرمودند.
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ً
حضار :بله بله ،کرارا در خدمتشان بودیم که
شعر میفرمودند.
آقا :بههرحال ،این تازگیها چندان چیزی
نگفتهام .فقط این دوسهروزۀ قبل یكچیزی
ع به خواص صبر و در توحید گفتهام که دارای
راج 
مختصر منقبتی هم هست .گویا چندان بد نشده
باشد ،تا آخوند مالرمضانعلی اولئك چه بگویند.
آخوند مالرمضانعلی :اختیار دارید آقا،
چوبکاری میفرمایید! بنده چه قابل هستم که
اشعار آبدار حضرت سرکار عالى را تصدیق بکنم.
ً
حاال مخصوصا استدعا میکنم که همان قصیده
ً
که اخیرا در صبر و توحید و منقبت فرمودید
بفرمایید تا استفاضه نماییم.
چند نفر از طالب دیگر :استدعا میکنیم که
بفرمایید تا مستفیض بشویم.
آقا( :سری تکان داده ،سینه را صاف مینماید)
جایی یادداشت کرده بودم ،ببینم همراهم
هست یا خیر( .دست به جیب بغل میکند).
ً
خیلی کمحافظه شدهام .بله ،اتفاقا پیدا شد.
(کاغذ کوچکی که چندین تا خورده است بیرون
میآورد).
شیخ عبداهلل عاملنا :الحمدالله که پیدا شد.
(آقا کاغذ تاخورده را باز کرده ،در دست راست
خود میگیرد و با دست چپ همینطور بیخودی
پشت گوش خود را میخاراند و در شرف خواندن
است).
مالمحسن خلفالصدق :آقا یکدقیقه تأمل
بفرمایید قلم دوات بنده حاضر بشود.
(سایر طالب به عجله مشغول حاضر کردن قلم
دوات و کاغذ خود هستند).
آخوند مالرمضانعلی :حاضر هستیم آقا،
بفرمایید.

آقا( :با سینه صافکردن) بله ،میگوید« :گر به
صبر از غوره یمکن برخوری حلوای شهد /محض
این خاطر بود كالصبر مفتاح الفرج».
حضار :به به به ،طیبالله!
آقا« :گر لسانم ُبکم شد تا وصف حق را من کنم/
زآنکه ّانالله َ
كان َ
اكبر ِمن هرچه گفت».
حضار :احسنت! احسنت!
آقا :در مصراع اول این شعر ،یك صنعت شعری
مهمی ،که میتوان آن را بهاصطالح شعرا صنعت
«نوع االقسام» نامید ،بهكار برده شده است.
حاال من برایتان توضیح میدهم :مالحظه کنید
قسمت یا بند اول از این مصراع ،طوری تلفیق
شده است که میتوان آن را به اقسام مختلف
خواند که معنی آن همین باشد در حالتی که
وزن آن هم تغییر نکند .از این جهت آن را «نوع
االقسام» میگوییم و آخوند مالرمضانعلی اولئك
خوب میدانند که این یك كار آسانی نیست.
ً
آخوند مالرمضانعلی :واقعا خیلی مشکل است.
ً
حقیقتا بسی صعب است.
آقا :گفتیم «گر لسانم بکم شد تا وصف حق را من
کنم» حاال میگوییم «گر زبانم گنگ شد تا وصف
حق را من كنم» ،معنی همان است ولى كلمات
ً
تغییر داده شده ،درحالیکه وزن آن هم ابدا تغییر
نکرده است .قسم دیگر این است که بگوییم «گر
لسانم گنك شد» و یك قسم دیگر هم این است که
بگوییم «گر زبانم بکم شد» .خوب توجه کردید؟
چهار قسم شد .باری« ،نیست مثلش هیچ
مانندی ،ندارد همسری /قل هوالله را بخوان ،رو
ً
تا رسی کفوا احد».
حضار :به به به ،طیبالله ،طیبالله!
ّ
آقا« :شعر شاعر کی تواند مر خدا را مدح کرد /انه
ّ
باشد حکیم و انه باشد ودود».

حضار :طیبالله! به به به به ،طابالله فاك.
آقا« :گبر و ترسا و یهودش او وظیفهخوار داشت/
کی کند از رزق خود مر دوستان محروم را».
حضار :طیبالله! طابالله فاك.
آقا :كلمۀ «را» در آخر این شعر« ،رای وزنالشعر»
است که بهمناسبت وزن شعر آورده شده است
و این را میتوان یکی از صنایع عروض دانست
ً
که احقر آن را اختراع کردهام .سعدی هم ظاهرا
به همین مضمون ،یك دو بیتی گفته است که
میگوید« :ای کریمی که از خزانۀ غیب /گبر
و ترسا وظیفهخور داری /دوستان را کجا کنی
محروم /تو که با دشمنان نظر داری» ،ولى وزن
شعر احقر چیز دیگری است.
یکی از حضار :البته که بهتر است.
آخوند مالرمضانعلى اولئك :درحقیقت
حضرت آقا داد بالغت و فصاحت را دادهاند و
پرواضح است که شعر حضرت آقا هیچ نسبت به
آن دو بیت سعدی ندارد.
ً
شیخ عبداهلل عاملنا :اصال سعدی این مضمون
را از شعر حضرت آقا اخذ کرده است بالشك.
آقا :دیگر چه عرض کنم ،الیعلم الغیب االالله.
باری« ،خواست خواست او بود ،چون و چرا در
ً
ُ
کار نیست /فیالمثل گوید که کن ،فورا یكون
میشود».
حضار :به به به ،طیبالله!
آقا :توجه کردید اشاره به «كن فیكون» است.
حضار :بله بله بله ،ای طیبالله!
ل سوار/
آقا« :وصف موالیم علی ،آن حضرت دلد 
گوید آنکس کاو بداند وزن تیغ ذوالفقار».
حضار :طابالله فاك! طابالله فاك!
آقا :مالحظه کنید این شعر چقدر محکم و
استخواندار است« :کند حیدر در ز خیبر قلعه
حسن معاصر کرمانی
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یکدستی اال /بعد افكندش به باال ّثم زلزل
فیالسماء».
ً
حضار :به به به به ،طبیبالله! واقعا به به به به.
آقا« :بعد از آن بگرفت باالی یدش» (ـ یدش که
میدانید ،یعنی دستشان .حضار :بله بله بله!)
«بعد از آن بگرفت باالی یدش آن لنگ درب/
ً
مؤمنین از روی در رفتند کال تا الخ»( .ـ الخ
که میدانید مراد از الىآخر باشد ،یعنی کلهم
اجمعین از روی در عبور کردند .ـ بله بله بله).
حضار :به به به به ،ای طبیبالله!
آقا :خیلی سعی کردم كلمۀ «خندق» را هم در
این شعر بگنجانم که مطلب تمام و کامل باشد،
ولى آخر موفق نشدم.
شیخ عبداهلل عاملنا :معلوم میشود تقدیر نبوده
است آقا!
ً
آقا :ب ه قول شما شاید واقعا تقدیر نشده بوده
است .حاال یكچیزی بگویم تفریح کنید و به
اصطالح ادخال سروری در قلب مؤمن کرده باشم
(رو به نوکر که ایستاده است :قاسمعلى ،غلیان
بیار! قاسم علی :بله بله بله).
آقا :درست توجه کنید ،در این مصراع دویم این
شعر بهاصطالح یك ایماء مهمی درج شده است
که من خودم هم در موقع گفتن و جفتگیری
این شعر ملتفت آن نشده بودم .خدا به سالمتش
بدارد اسحقالذاکرین بندهزاده آقای اخوی را!
چند شب قبل همین قصیده را برای او تالوت
میکردم ،به این شعر که رسیدم دیدم خندید.
علت خنده را پرسیدم ،گفت :در این شعر یك
ایماء بزرگی بهکار رفته است که از آن خندهام
گرفت .سؤال کردم :کدام ایماء؟ گفت :همین
ً
مصراع دویم که «مؤمنین از روی در رفتند کال
تا الخ» ،ایماء دارد که غیر از عبور کردن از روی
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در ،اینطور معنی میدهد که «مؤمنین از رو
دررفتند» ،یعنی بهاصطالح عموم كوك شدند.
(خندۀ حضار ،خندۀ ممتد)
آقا :باری« ،از برای بندگان نیك ،جناتیاست
عدن /قد جرى از تحت آن گاهی عسل ٌ
حین
لبن» .اشاره به «جنات عدن تجری من تحتها
األنهار» است.
ّ
حضار :به به به به به ،لله در قائل.
آقا« :بندگان صادقش در مقعد صدق است
جای /نزد عند آن ملیك مقتدر این شد جزای».
حضار :به به به به ،طیبالله ،طیبالله! ّ
مکرر
مکرر! ّ
بفرمایید! أعدهاّ ،
مکرر!
ِ
آقا( :پس از تکرار) در این اشعار ،معانی زیادی به
کار برده شده است .آقاشیخ عبدالله عاملنا! (رو
به شیخ عبدالله) میخواهم این شعر را توضیح
نمایید.
شیخ عبداهلل :آقا ،بنده که زبانم قاصر است
ولی چون امر میفرمایید به قدر وسع توضیح
میدهم .میفرمایند که« :بندگان صادقش در
مقعد صدق است جای» ،یعنی جای بندگان
صاف و صادق در مقعد صدق است .مصراع دویم
هم میگوید ...خیر ،خیر ،میفرمایند که ...که...
(توقف) میفرمایند که ...بله ،بله ،خوب ملتفت
شدم ،این مثل شعر نصاب لف و نشر است؛ یعنی
نزد به معنى عند ،آن به معنی ملیك ،مقتدر به
معنی این ،شد هم البد به معنی جزای ،از این
قرار :نزد عند و آن ملیك و مقتدر این شد جزای،
بر وزن :جید گردن ،صدر سینه ،ركبه زانو ،رأس
سر .ولی خیلی شعر مشکلی است.
آقا :به به به ،عجب توضیح دادید آقاشیخ عبدالله!
من که نخواستم شعر نصاب بگویم .میدانم
آخوند مالرمضانعلی اولئك خوب معنی این شعر

را فهمیدند ،ولی حاال من خودم معنی میکنم.
میگوید« :بندگان صادقش در مقعد صدق است
ً
جای» ،این تقریبا همانطوری است که آقاشیخ
عبدالله معنی کردند؛ یعنی جای بندگان صادق
در مقعد صدق است .مصراع دویم میگوید «نزد
عند آن ملیك مقتدر ،این شد جزای» ،در اینجا
اشاره شده است به آیۀ شریفۀ «فی مقعد صدق
عند ملیك مقتدر» ،یعنی در نزد آن خداوند
ملیك و مقتدر به جزای بودن صادق .نزد هم که
میدانید همان معنی فارسی عند است و اینجا
برای تاکید ،هردو استعمال شده است.
ً
حضار :به به به به ،واقعا به به به ،طیبالله!
آقا« :زندگانی ماء فی الظلمات کشفش کار
علیه-
هر /كس نباشد جز جناب خضر موالنا ِ
السالم» .اینجا برای ضرورت شعرى بین «علیه»
و «السالم» مختصر وقفی است.
حضار :طابالله ،طابالله فاك انشاءالله!
آقا :خوب حاال شعر آخر را درست توجه کنید.
حضار :بفرمایید ،بفرمایید آقا!
آقا« :متقی ...متقی كه میدانید بهاصطالح
تخلص شعری داعی است« ...متقی این طبع
ً
سرشار تو زد آتش به دل /زآنکه قال آنست نارا
کرد موسی اقتباس» .اینجا اشاره شده است به
ً
ّ
آیۀ شریفۀ «قال انی آنست نارا لعلى آتیكم منها
بقبس».
حضار :احسنت ،احسنت! حبذا ،حبذا!
ك دنیا
آخوند مالرمضانعلی :درحقیقت ی 
فصاحت و بالغت در این اشعار بهکار برده شده
است .روح انسان را تازه میکند.
ً
شیخ عبداهلل عاملنا :واقعا شعر خوب یك نعمتی
است.
مالمحسن خلفالصدق :نعمت! چه نعمتی!

آقا( :بعد از سینه صافکردن) شعر شعرفهم
میخواهد .به قول سعدی« :فهم سخن گر
نکند مستمع /قوت طبع از متكلم مجوی/
وسعت میدان ارادت بیار /تا بزند مرد سخنگوی
گوی» .از حق نگذریم خود سعدی هم گاهی
شعرهای خوب گفته است .اگرچه بعضی اوقات
پارهای كلمات سبك در اشعار او دیده میشود.
ً
داعی غالبا سعی میکنم هرکجا كلمات سبك
و ناموزونی در اشعار سعدی ببینم ،آنها را
فیالجمله اصالحی نموده و باوزنشان کنم .روز
ً
گذشته اتفاقا به این شعر برخوردم که میگوید:
«مزن بی تأمل به گفتار دم /نکو گوی ،گر دیر
گفتی چه غم» .این شعر رویهمرفته بد نیست،
فقط در آخر مصراع دویم یك كلمه دارد که قدری
ً
سبك و جلف است و چون واقعا حیف بود شعر
ً
سعدی که شاعر نسبتا خوبی است اینطور باشد،
من آن كلمۀ سبك را حذف کردم و طوری آن را
اصالح کردهام که شاید تصدیق کنید که بهتر
شده باشد.
حضار :البته آقا مسلم است که بهتر میشود.
شیخ عبداهلل عاملنا :خیلی خیلی بهتر شده
است.
آقا :بله ،موضوع اصالح شعر سعدی بود ،میگوید
«مزن بی تأمل به گفتار دم»؛ بسیارخوب ،این،
طوری نیست .در مصراع دوم میگوید« :نکو
گوی ،گر دیر گفتی چه غم»؛ این کلمۀ «چغم»،
سبك و نامناسب است .مالحظه میکنید ،صوت
آن موافق سمع نیست؛ چغم! چغم! حاال داعی
اینطور آن را درست کردهام« :مزن بی تأمل به
گفتار دم /نکو گوی ،اگر دیر گفتی مهم نیست».
حضار :به به به به ،حبذا! حبذا! درواقع خیلی
بهتر شده است.
حسن معاصر کرمانی
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شیخ عبداهلل عاملنا :عرض نکردم؟
حضار :بله بله ،فرمودید ،فرمودید.
ً
آخوند مالرمضانعلی( :خطاب به آقا) واقعا
آقا میخواهم عرض کنم اگر ممکن است در
هفته ،یك یا دو روز شعر درس بفرمایید .ما که از
تمام معلومات حضرت آقا استفاده و استفاضه
میکنیم ،غنیمت است که از این علم هم بهره
ببریم.
حضار( :همصدا) احسنت احسنت! خیلی خوب
پیشنهادی است.
شیخ عبداهلل عاملنا :بنده که بینهایت مشتاقم
که این ترتیب داده شود.
آقا :داعی حرفی ندارم و حاضر هستم هفتهای
ً
یك یا دو روز هم شعر درس بگویم ،ولی باید قبال به
شما بگویم که عمل شاعری یك كار خیلی پر دق و
دل و پر زحمتی است ،آن هم بدون فایده و نتیجه.
فکر کنید خود داعی که شاید حاال پانزدهشانزده
سال است داخل این کار هستم ،چه طرفی
بربستهام جز( ...قدری مکث) گرچه نمیخواستم
این حرف را بزنم ولی پیش آمد ،جز حسادت
بعضیها که نمیخواهم اسمشان را ذکر کنم.
آخوند مالرمضانعلی اولئك :ای آقا! به این
چیزها اعتنا نفرمایید .بگذارید حسادت بکنند.
خودشان همیشه در تعب هستند.
آقا :از این میترسم که اگر بنا باشد هفتهای دوسه
روز ترتیب درس شعری بدهیم ،آنوقت همین
مسأله هم سر زبانها افتاده و بیشتر اسباب رشک
و حسد بعضیها بشود.
شیخ عبداهلل عاملنا :الهی! «چشم بد از محفل
شعری آقا دور باد /هرکه را یارای دیدن نیست،
ِ
1
چشمش کور باد!»
حضار :احسنت! احسنت!
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آقا :راستی آقای آقا شیخ عبدالله عاملنا! طبع
شما حاال چطور است؟
آقا شیخ عبداهلل :قدری رطوبتی هست آقا و حاال
چندوقت است برای رفع رطوبت ،صبحها زنجبیل
میخورم.
آقا( :با خندۀ طوالنی) آقای آقا شیخ عبدالله
عاملنا! من مقصودم مزاجتان نبود که گفتید
رطوبتی است (خندۀ مجدد) ،مقصودم طبع و
ذوق شعر گفتنتان بود.
آقا شیخ عبداهلل :خیلی معذرت میخواهم آقا،
احقر خیال کردم از راه عنایت استفسار حالم را
فرمودید .بله ،از مرحمت حضرت آقا طبعم گاهی
ً
یك مختصر شعری میدهد ،ولی غالبا نصفهشعر
ً
است و کمتر شعر درست و تمام میدهد .اخیرا
اندکی بهتر شده است .دیگر با خداست.
آقا :خیلی خوب ،پس برای شما الزم است تعقیب
کنید و چون استعداد خوبی دارید انشاءالله
موفق خواهید شد.
آقا شیخ عبداهلل عاملنا :بله آقا ،مشغول تعقیب
هستم و امیدوارم از پرتو عنایت حضرت آقا توفیق
بیابم.
آقا :انشاءالله .امروز درس و صحبت خیلی به
طول انجامید .گویا ظهر هم شده است .خوب
است برویم برای ادای فریضه.
حضار :بله بله آقا!
آخوند مالرمضانعلی :درحقیقت امروز
فوقالعاده مستفید و مستفیض شدیم.
حضار( :همصدا) مستفیض مستفیض.
(آقا در شرف حرکت است .حاجی قاسمعلی نوکر
آقا با صدای بلند):
حاجی قاسمعلی :کفش!
(با بلند شدن آقا و حضار ،پرده پایین میآید).

 .1این فرد «شعر» ،با جزئی تحریفی از «آثار ادبی» (!) دیگری اقتباس شده و نگارنده را نسبت به آن
ادعای ابتکاری نیست و معلوم است که الفضل للمتقدم؛ معاصر.
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مقدمه
پردۀ چهارم از تئاتر «قاضی همدان»،
بهعنوان «شوخی اول فروردین» ،چندی قبل
بهطبع رسیده و بنا بود همچنانکه از عنوان
آن معلوم است ،روز عید نوروز امسال منتشر
شود ،ولی انتشار آن مدتی به تأخیر افتاده و
باالخره در شهریورماه منتشر شد .در اثر انتشار
پردۀ چهارم ،عدۀ زیادی از آقایان ارباب ذوق و
ً
دوستان محترم ،مصرا طبع و انتشار کلیۀ هفت
پردۀ تئاتر «قاضی همدان» را خواستار شده
و بدین اقدام ترغیب و تشویقم نمودند .راست
است اگر هر هفت پردۀ این تئاتر در یکجا
طبع و منتشر میشد ،البته ترجیح داشت؛
ولی دو علت نگارنده را از این اقدام ،یعنی طبع
ً
هر هفت پرده در یکجا ،منصرف ساخت :اوال
مفصل شدن آن و تصور اینکه ممکن است
ً
موجب خستگی خواننده شود ،مخصوصا در
محیطی که هنوز استعداد كاملی برای این قبیل
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ً
مطبوعات و تصانیف موجود نیست؛ ثانیا اینکه
ب ه مناسبت مفصل بودن ،بالمالزمه قیمت آن
گران تمام شده و در جایی که مردم هنوز چنانچه
باید عادت به خریدن کتاب و مطبوعات ندارند،
چندان راغب نمیشوند چند قرانی از خود جدا
کرده و یك کتاب یا جزوۀ تئاتر خریداری نمایند.
لهذا تصمیم گرفت که پردۀ پنجم این تئاتر را
ً
که متمم و مكمل پردۀ چهارم بوده و توأما یك
ً
تئاتر مستقلی را میتوانند تشکیل دهند عجالتا
طبع و منتشر نماید و امید است در آتیۀ نزدیك
این تئاتر جالب توجه به معرض نمایش درآمده
و اگر قسمتهایی در اینجا ناقص است ،در
صحنۀ تئاتر تکمیل گردد .تصور میرود بهعنوان
مقدمه ،همین چند سطر کافی باشد و بهتر
است ورق را گردانده ،به ذیالمقدمه بپردازیم.
طهران -آبانماه ۱۳۰۷
حسن معاصر

پردۀ پنجم
از تئاتر «قاضی همدان» (در هفت پرده)
اشخاص این پرده:
مالباشی قاضی همدان ،مالمحسن خلفالصدق
(پیشکار آقا) ،آخوند مالرمضانعلی اولئك ،شیخ
عباس معروف به فمنیعمل ،آقاشیخ عبدالله
ّ
خ میرزا قاسم
ذیحجه ،شی 
عاملنا ،حاجمحمدقلی
معروف به التیئسوا ،حاجمحمدرفیع عباباف،
قاسمعلی (نوکر آقا).
صحنۀنمایش:
ً
اتاقی است تقریبا به طول پنج ذرع و عرض سه
ذرع ،مفروش با قالی و گلیم .در ضلع شرقی اتاق
که عرض آن است ،یك در از وسط باز میشود .دو
طرف این در ،دو طاقچۀ عریض واقع و عقب آنها
دریچهای است که به روی حیاط باز میشود .در
زاویۀ ضلع غربی اطاق ،دوشکچۀ بزرگ راهراهی
افتاده است .آقا (مالباشی قاضی همدان) باالی
ً
این دوشکچه نشسته به غلیان کشیدن و ضمنا
[به] خواندن و مهر کردن کاغذهایی که جلو و
اطراف او ریخته است مشغول میباشند .طالب
فوقالذکر دو طرف آقا نشسته ،کتابهای بزرگی
در دست و در جلوی خود دارند.
شیخ عباس فمن یعمل( :خطاب به آقا) در
َّ
التل ُّهف ،احقر
جلسۀ درس قبل ،معالتأسف و
بهواسطۀ عارضۀ کسالت شرف حضور نداشته،

أعنی توفیق استفاضه و استفاده نیافتم .حال ،نه
تأسف نافع است و نه ّ
تلهف مفید .یفعلالله مایشاء
و یحكم مایرید .ولكن ،از خارج مسموع افتاد که
حضرت مستطاب آقا ،سلمهالله تعالی ،تصمیم بر
ُ
آن گرفتهاند که در هر اسبوعی که دون یومالجمعه
َُ
عبارت از شش روز و بعباره أخرىِ ،س ّته ّأی ٍام اخر
است ،دو روز هم شعر درس بفرمایند« .بدین مژده
گر جان فشانم رواست /که این مژده ،آسایش جان
ماست»ً .
بناء علیهذا ،امروز با وجود حال کسالت
َ
َ
و نقاهت حاضر شدم« .ما فات مضی و ما سیأتیك
بین َ
فأینُ ،قم واغتنم الفرصه َ
العد َمین».
آخوند مالرمضانعلی اولئك :این است و جز این
نیست و انشاءالله الرحمن درس شعر حضرت آقا
از یومنا هذا شروع خواهد شد.
آقا :بلی ،یك همچو مذاکره و عنوانی در بین بود،
کمااینکه مطلب بالقطع والیقین فیصله نیافت،
ولكن هرگاه كافه و قاطبۀ آقایان هممباحثۀ داعی
ّ
(مالمحسن خلفالصدق :یعنی ما أقل تالمیذ)
مایل و متمایل باشند هرآینه مضایقه نخواهد شد.
حضار( :همصدا) البته ،الف البته ،حاضر هستیم.
شیخ عبداهلل عاملنا :حاضریم و منت هم داریم
َ َّ
ً َ
«من َعل َمنی حرفا فقد َص َّی َرنی
و بندۀ احسانیم.
ً
َعبدا».
ً
ف کردن) مسلما در خاطر
آقا( :با سینه صا 
محفوظ دارید که در جلسۀ ماضیه عرض کردم
حسن معاصر کرمانی
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(مالمحسن :فرمایش فرمودید) که عمل شاعری
یك عمل پر زحمت و مشقتی است .خالصه،
عملی است که استقامت میخواهد ،حوصله
و صبر میخواهد ،جدیت و ثبات قدم میطلبد
و باالتر از همه ،بهاصطالح ما شعرا ،دود چراغ
خوردن ،یا بهقول مرحوم حاجآقا عمو َ
–طابثراه و
ُ
جعل ّ
الجنه مأواه– شرب ُدخانالسراج میخواهد.
با مراعات تلكالشرایط ،أرجو که نتیجه حاصل
افتد و مسلم است که َ
«من َج َّد َو َجد».
آخوند مالرمضانعلى أولئك :البته آقا ،هر عمل
و كاری كه تصور فرماید ،جدیت و استقامت
ُّ
والسیما ،این عمل.
الزم دارد .علىالخصوص
َ ُ
و نسألالله تعالی که توفیق جدیت و استقامت
عنایت فرماید و ما را به این صراط مستقیم که
درحقیقت «صراط الذین أنعمت علیهم» است،
ً
َ ًَ ُ
«فحمدا ل ُه ث ّم َحمدا له».
هدایت فرماید.
حاج مالمحمدقلی ذیحجه( :خطاب به آقا)
لوازم و ضروریات و شرایط تدریس و تدرس و
تعلیم و تعلم شعر و شاعری را که حضرت آقا بیان
و تبیان فرمودند ،كما ینبغی ملتفت و متوجه
گشتم ،ولكن فقط دربارۀ دود چراغ خوردن یا
ّ
ً
شرب دخانالسراج ،كامال مفهوم اقل عباد نشد
که مطلب به چه نحو و موضوع از چه قرار است.
ً
اوال چه نوع چراغ الزم است؟ و آیا همین چراغهای
قصیرالقامه ساخت و مصنوع حضرت معصومه
علیها سالم کفایت از مقصود و موضوع مانحنفیه
میکند؟ یا بایستی نوع چراغی دیگر و قسم
ً
سراجی بهتر باشد؟ و ثانیا مقدار دود چراغی که
ً
ً
بایستی خورد شرعا چقدر الزم است؟ و ثالثا خوردن
آن منحیثالفاصله و منجهت ُ
الم ّده از چه قرار
ِ
ِ
ً
است؟ و رابعا آنکه آیا شمع كافوری هم جایز است
و همان خواص را حائز؟ یا امر به نحو دیگری است
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ّ
که بر اقل عباد مجهول است .استدعا است بیان
فرمایند تا عندالحاجة ّ
حجة باشد.
ً
ّ
آقا :جزاكالله خیرا .الحق واالنصاف خوب مسأله
را مطرح کردید و شبهۀ مهمی را از اذهان سایرین
مرتفع ساختیدِ .منالعجب آنکه خود داعی هم
در اوایل امر که شروع به عمل شاعری کردم ،تا
مدتی در همین خیال متفکر بودم که این دود
چراغی که معروف است برای شعر گفتن ضرورت
دارد ،از چه قرار است و مدتها گذشت که داعی
به شعرگویی اشتغال داشتم و حال آنکه دود
ً
چراغی هم وجها منالوجوه تناول نشده بود .تا
اینکه علیحسباالتفاق ،یومى از ایام در محضر
حاجآقا عموی مرحوم –رحمةالله علیه رحمة
واسعه– که البته شنیدهاید در شعر و شاعری یكتای
عصر خود بودند ،همین مسأله مطرح شد .داعى
ً
شخصا حضور داشتم که آن مرحوم در جواب
َ
سائلی فرمودند« :إعلم َّأن ُدخان ّ
السراج ،یا دود
ّ
چراغِ ،من حیث أن َه ُه َو دود چراغ ،در شعر گفتن
تأثیری نبخشد ،بل مقصود شبنشینی و احیاء
نگا ه داشتن است که صرف اصالح و تغییر و
جرح و تعدیل شعر شود ،تا اینکه شعر صحیح و
بیعیب و نقص و خالص حاصل گردد ،ولو اینکه
شب از نیمه هم بگذرد و مر چراغ را هم روغن
تمام گردد و شروع به دخان زدن نماید ،ب ه نحوی
ّ
که دود چراغ عندالتنفس داخل حلقوم شاعر
شود» .این ّ
نص فرمایش آن مرحوم جنتمکان
ن روز فهمیدم كه خود دود
خلدآشیان بود و از آ 
چراغ ،فی نفساالمر ،در خوبی و بدی شعر اثری
ندارد و مقصود شبنشینی و ّ
جد و جهد در اصالح
و تبدیل شعر است ،و حاال شماها که اول کارتان
است این مسأله را در مدنظر داشته باشید و منظور
ً
از دود چراغ خوردن را هم بدانید ،و بایستی انصافا

ج مالمحمدقلی ذیحجه امتنان داشته
از آقای حا 
باشید كه این سؤال را [طرح] نمودند تا رفع این
شبهه از همه بشود.
ً
شیخ میرزا قاسم التیئسوا :واقعا بایست امتنان
ً
داشته باشیم .جزاكمالله خیرا.
ّ
حاجمحمدقلیذیحجه:وفقكمالله.
ً
آقا :باری ،حاال برویم بر سر فقرۀ اصلی .اوال باید
ّ
تاریخچۀ شعر راِ ،منحیث أنه ُه َو شعر ،و علت
غائی ظهور و بروز شعر را برایتان بگویم که مسبوق
و مستحضر و مطلع باشید و آن بماند برای جلسۀ
ّ
آتی و مستقبل ،كما ُه َو حقه مطالعۀ کاملی
ً
قبال کرده باشم .علیالعجاله شروع میكنیم به
مقدمات شعر که درحقیقت درس اول شاعری
است و خوب است قلم و دوات و بیاض خود را
حاضر سازید ،چون مسائل مهمهای است که
بایستی مكتوب افتد.
(طالب ب ه عجله مشغول حاضر کردن قلم و دوات و
بیاض خود میشوند).
مالمحسن خلفالصدق( :پس از حاضر شدن)
همه حاضر و ناظریم آقا ،بفرمایید.
آقا( :با سینه صافکردن) بدانّ ،أیدكالله
فیالدارین ،که اصول عمدۀ شعر عبارت است
از سجع و وزن و قافیه و بحر ،بهطوریکه در این
قطعه مذکور افتاده است« :چار اصل شعر را از
بر بخوان /سجع و وزن و قافیه ،هم بحر دان/
شعر بی سجع و بدون قافیه /مثل جسمی شد
که آن را روح نه» .و هریك از این اصول را فروعی
است که جداگانه ذکر افتد .شعر در اصل دارای
مراحل و بحور مختلفه است .مرحلۀ ابتدایی آن
عبارت است از تركیب كلمات مفرده ،از دو إلی
پنج كلمه ،خواه در ترکیب معنی داشته باشد
خواه نداشته باشد .مثال« :نوشتم من»« ،نوشتم

من خطی»« ،اگر رفتی چرا گفتی»« ،دال گفتی
ولی آخر نرفتی» .و هرآینه به تحقیق و تکمیل
ّ
مصراعیات مفرده باشد.
این مرحله همان مقدمۀ
مثل اینکه «دال گفتی ولی آخر نرفتی» که مرکب
از پنج كلمه است ،در عینحال یك مصراعی را
تشکیل داده است ،ولی این قاعده کلیت هم
َ ّ
نداردُ .ملخص کالم آنکه مرحلۀ ابتدایی ،یعنی
«تركیب كلمات مفرده» ،اساس اولیۀ شعر است
و در این قسمت بایستی خیلی تمرین و مشق
نمود و این مرحله ،بهطوریکه مذکور افتاد ،دارای
چهار حالت است :حالت اول را مثل «نوشتم من»،
مصراعالمولود گوییم ،بدین معنی که مصراعی
باشد تاز ه تولدیافته و در حال صباوت؛ حالت دوم
را مثل «نوشتم من خطی» ،مصراعالرشد گوییم
که نزدیك است به ّ
حد رشد برسد؛ حالت سوم را
مثل «اگر رفتی چرا گفتی» ،مصراعالناقص و هم
ُمصیراع (به ّ
ضم میم) نامیم؛ و حالت چهارم را مثل
«دال گفتی ولى آخر نرفتی» ،مصراعالكامل و هم
مصراعالبلوغ گوییم ،زیرا که مصراعی است که به
ّ
حد کمال و رشد رسیده است .خالصه این مرحله
بهاتفاق علماء فنّ ،
اهم مراحل شعر است و پس از
طی این مرحله ،به مرحلۀ ثانی که عبارت از «بحر
طویل» باشد ،میرسیم .كمااینکه شیخ ابومحمد
کرندی در حاشیۀ کتاب «اصول الشعر» اینطور
اظهار عقیده داشته است که« :البحرالطویل و
ً
هو اول مرحله الشعر» ،ولی عجالتا اتفاق آراء ،فی
یومنا هذا ،بر این است که بحر طویل در مرحلۀ دوم
است و البته ما هم بایستی مقلد و تابع عقیدهای
باشیم که اتفاق علماء فن بر آن است ،ولی در هر
حال بحر طویل یك مرحلۀ خیلی مهمی است و
میتوان آن را ،به قول مرحوم طبرزهای« ،معیار
االذواق» دانست ،زیرا ذوق شخص شاعر یا متشاعر
حسن معاصر کرمانی
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در این قسمت به مورد امتحان گذارده میشود ،و
بحر طویل هم دارای شقوق مختلفه است از این
قرار :مطلق ،مقید ّ
مقید بهمعنی ،منقطع ،متصل،
مسلسل محدود ب ه قوافی ،وراءالسجع ،مسلسل
محدود ،مسلسل نامحدودّ .
شق آخر و مشکل آن،
همان مسلسل نامحدود است .خوب ب ه خاطر دارم
که خود داعی در اوایلى كه داخل این فن شعر
شدم ،قریب چهاردهماه در خدمت مرحوم حاجآقا
عمو َ
–طاب ثراه– در بحر طویل کار میکردم.
حضار( :همصدا) ماشاءالله ،ماشاء الله!
چهاردهماه؟ماشاءالله!
آقا :به خاطرم رسید که در اخبار دیدم که جناب
هارون ،اخوی جناب موسی (على ّ
نبینا و آله و
علیهالسالم) ،در فن بحر طویل فوقالعاده قوی و
ماهر بوده است و علىالظاهر از همین جهت هم
بوده است که جناب موسى به درگاه حضرت باری
ّ
أرسل معی أخی هارون
تعالی عرض می
کند« :رب ِ
ً
ّ
انه أفصح منی لسانا» ،و این آیۀ شریفه دال بر این
است كه جناب موسی بهاندازۀ اخوی مكرم خود
سرکار هارون ،در فن بحر طویل استعداد نداشته
است ،طوریکه عند البیان و التبیان ،محتاج به
مساعدت آقای هارون بوده است .باری (ـ غلیان
بیار ـ ! بله ،بله!)
شیخ عباس فمن یعمل :اینکه فرمودید ّ
شق
آخر بحر طویل كه مسلسل نامحدود باشد مشکل
است ،از چه حیث مشکل است؟ و آیا ممکن
است على سبیلالمثال یك مختصر «مسلسل
نامحدودی»بفرمایید؟
آقا :به عقیدۀ داعی برای شما هنوز زود است و
خوب است پلهپله باال برویم .شنیدهاید گفتهاند
«الدرجه ُث ّم ّ
ّ
الدرجه».
شیخ عبداهلل عاملنا :آیا حاال ممكن نیست یك
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اندكیبفرمایید؟
آقا :برای اینکه دماغتان نسوزد ،علىالعجاله یك
مختصر نمانهای 1از فقرۀ مسلسل محدود بحر
طویل دستتان میدهم .نامحدودش حاال برای
شماها خیلی مشکل است و آن از این قرار است:
«تو که در جهان بهجز از وجود عطای بخش کرم
اگر رسدت هزار گنج بدون معترض که بگویدت که
نمای قسمت و سهم خود و من ب ه طریق خود ِبر هر
ً
دو عدال منقسم».
حضار( :همصدا) به به به بهّ ،
حبذا! احسنت!
احسنت!
ً
ً
شیخمیرزاقاسمالتیئسوا :واقعا و حقیقتا اینطور
بحر طویل گفتن فوقالتصور مشکل است.
مالمحسن خلفالصدق( :به آقا) ممکن است
بفرمایید احقر تا چند سال دیگر اگر حیات باشد و
کار بکنم میتوانم بحر طویل عرض کنم و آیا عمر
ّ
اقل عباد به بحرطویلگویی کفاف میدهد؟
آقا :البته میدانید درک این فقره ،بسته به
استعداد است .ممکن است در ظرف یکسال
شما از عهدۀ تمام شقوق مختلفۀ بحر طویل برآیید
و هم ممکن است خداینخواسته پس از سهسال
تازه نتوانید همان بحر طویل مطلق را ،که ّ
مقید به
معنی هم نیست ،بگویید .ولی چون استعداد شما
خوب است أرجو که به سرعت پیشرفت نمایید.
شیخ عبداهلل عاملنا( :به آقا) حاال كه بحمدالله
ّ
والمنه سعادت هدایت کرده و توفیق یافتیم و از
پرتو عنایات حضرت آقا داخل این فن شعر بشویم،
خوب است بفرمایید چه نوع کتبی الزم است
تهیه نماییم که مثل سایر دروس خود برای درس
شعر هم کتاب مخصوص به خود داشته باشیم که
ّ
والحاجه به آن مراجعه افتد ،و مقصود
عنداللزوم
احقر البته کتاب ابتدایی شعر است که با استعداد

 .1مقصود آقا همان «نمونه» است که مصطلح دیگران است و البته به مفاد «خذ العلم من افواه الرجال
الاعتبار بالقرطاس» ،همین کلمه را که آقا استعمال کردهاند بایستی (به شرط ارادت و با حسن نیت)
صحیح و معتبر شناخت؛ مصنف.

ٌ
منطبقعلیه باشد.
یومنا هذای ما موافق و
آقا :سؤالی را کردید که جواب آن چندان ساده و
آسان نیست و محتاج به توضیحات مفصلی خواهد
بود .در این فقره ،بر متقدمین از این فن خیلی
ُ
ّ
جای ایراد و محل اعتراض –با ع و ض اختالضاد–
است كه قواعد و اصول این فن را مثل سایر علوم
ّ
ّ
فاألهم،
االهم
بهترتیب األقدم فاالقدم و از روی
تحت نظم و قاعده درنیاوردهاند که معلوم باشد
کتاب ابتدایی طالب شعر چیست و ب ه ترتیبی که
پیش میروند چه کت ابهایی را بایستی بخوانند،
ً
نه مثل وضع امروز که میبینیم مثال شخصی
که هنوز از عهدۀ گفتن چهارتا «مصراعالمولود»
حسابی برنمیآید کتاب التذكره را میخواند،
حالکونیکه كتاب التذكره برای شخصی است که
فقرۀ بحر طویل را به نحو ّ
اتم دیده و درك كرده
ً
مثال دیگری هنوز در «بحر طویل ّ
مقید»
باشد؛ یا
ّ
کار میکند ،آنوقت «حاشیۀ مالعباس عمامه»
را میخواند ،حالکونیکه کتاب حاشیۀ مالعباس
ّ
عمامه مربوط به شخصی است که در «باب
ّ
القصاید» یا أقل ما یقنع در «باب المدیحه» با حاء
َ
َ َ
ّ
حطی کار میکند و قسعلیهذا فعلل و تفعلل.
میل ندارم اسالف و متقدمین را مورد مالمت قرار
دهم ،چون فرمودهاند« :اذکرو امواتكم بالخیر»،
ّ
وال با ادلۀ كافی و براهین وافی برای شماها ثابت
مینمودم که اینکه در این عصر و زمان به هر
بیسروپایی و بیاطالعی شاعر میگویند و قدر
و قیمت شعرای حقیقی كه یكعمر در این رشته
زحمت کشیده و جان کندهاند (با حال عصبانی)
و چه قدرها ُدخان ّ
السراج خوردهاند ،مجهول
است و بایستی مثل( ...توقف) مثل( ...توقف)
نمیخواهم اسم ببرم و خودستایی کنم که ریا
بشود؛ مثل بعضی اشخاص خانهنشین بشوند

(با حال عصبانی) بهواسطۀ همین بینظمی و
بیترتیبی در کار است!
آخوند مالرمضانعلى اولئك :همینطور است
ً
که میفرمایید و واقعا اگر امر به همین نهج
بماند معلوم نیست عاقبةاالمر چه خواهد شد.
أرجو که خدای متعال قوۀ تحمل و استقامت به
حضرت آقا عنایت فرماید .ولی به عقیدۀ این بندۀ
احوجالخلیقه ،نخواهد گذشت زمانی مگر اینکه
البته ،الف البته اذهان ناس مشتحذ خواهد شد.
آقا :به هر حال ،موضوع کتاب ابتدایی شعر بود.
همانطور كه مذکور افتاد ،از كتب متقدمین
چیزی سراغ ندارم ولی از متاخرین چند دوره
كتاب هست که میتوان از آنها استفاده نمود.
از آنجمله است «تفسیر حاشیۀ مالعباس
ّ
عمامه»؛ کتابی است که فصول و ابواب شعر و
مدارج آن را طبقهبهطبقه تشریح کرده است ،و
هكذا «تذكره الطالب» که آنهم بد نیست .یکی
ُ
«گلدان المومنین» خود داعی است که
هم کتاب
ّ
لعل آن را مالحظه کرده باشید .این کتاب دارای
اسلوب مطبوع و مخصوصی است .کتاب «گلدان
المومنین» دارای هشت باب است و هر بابی دارای
حکایات و روایات متعدده و مختلفه .دیدن این
کتاب برای کسی که میخواهد در فن شاعری کار
بکند یا اینکه متشاعر باشد ،خالی از ثمر نخواهد
ً
بود .مخصوصا باب چهارم آن ،کلیۀ فصول و ابواب
ّ
و مدارج و مراتب شعر را -كما ُه َو حقه -به نحو
اکمل بیان میکند .ولی سعی کنید چاپ مصر آن
را تهیه نمایید ،از حیث طبع بهتر و کمتر هم غلط
چاپی در آن دیده میشود .گویا آقای مالمحسن
خلفالصدق یك نسخه از آن را داشته باشند.
ّ
مالمحسن خلف الصدق :بلی ،اقل عباد یك
جلد کتاب «گلدان المومنین» داشتم و مدتها
حسن معاصر کرمانی
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نزد یكی از دوستان امانت بوده و چون در جلسۀ
ماضی صحبت درس شعر شد ،رفتم و کتاب را
ً
پس گرفتم و مخصوصا امروز آن را با خود آوردهام.
(کتاب را ارائه میدهد).
شیخ عباس فمن یعمل :لطف کنید زیارت
ً
کنم( .کتاب را میگیرد ).واقعا چقدر بیسعادتی
میخواست که تاکنون چنین کتاب مستطابی را
زیارت نکرده باشم .خیلی غبن داریم.
آقا( :به قاسمعلى) غلیان بیار!
قاسمعلی :بله بله( .میرود).
شیخ عبداهلل عاملنا( :به شیخعباس) تا غلیان
آقا حاضر میشود و صرف میفرمایند ،کتاب
را بدهید داعی میخواهد یك تفألی بزند .اگر
حضرت آقا اجازه فرمایند.
آقا:مختارید.
(پس از آداب تفأل و نیت کردن و باز کردن کتاب)
آقا :عینك داعی همراهم نیست .خواهشمندم
این تفأل را شما ،آقای خلفالصدق بخوانید.
(قاسمعلی با غلیان وارد میشود .آقا شروع به
کشیدن غلیان و دیدن کاغذهای جلوی خود
میکند .مالمحسن کتاب را گرفته و پس از
لحظهای به قرار ذیل شروع به خواندن مینماید).
مالمحسن:حکایت...
آخوند مالرمضا نعلی اولئك :بر وزن سعادت؛ به
به ،چه تفأل خوبی است!
شیخ عبداهلل عاملناَ :
أسعدالله.
حاج مالمحمدقلی ذیحجه :و كذالك بر وزن
هدایت؛ بسیار تفأل نیکویی است!
ً
شیخ عبداهلل عاملنا :جزاكم الله خیرا.
شیخ میرزا قاسم التیئسوا :و كذالك بر وزن
ً
کرامت؛ واقعا نیکو تفألی است!
َ
شیخ عبداهلل عاملنا :ط ّول الله ُعمركم .بله
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بفرمایید! (خطاب به مالمحسن)
(مالمحسن با لحن مخصوص میخواند).
مالمحسن :حکایتّ *:نمامی را حکایت و روایت
میکردندی که لیل و نهار به سخنچینی و غیبت
سر و کار داشت .چه تصدیع دهم؟ نزد زید از عمر
ُ
سخن میآورد و پیش عمر از زید میبرد .مگر قطن
غفلت چنان آذانش را انبانیده بودی که از حدیث
شریف «الغیبه ّ
أشد من الزنا» هیچش علم و خبری
در خاطر ٌ
مشارالیه نبودی .قضا را روزی طرف عصر
در سوقالصحافین بر سبیل تالقی او را مالقی
شدم .به جنب خود کشانیده و طرف خطابش قرار
دادم و بهقدری عتابش کردم که چه عرض کنم ،و
به زبان حال گفتم:
قطعه
«ای گشوده لسان به عیب ناس /علم داری که
عیب خود داری /ور ندانی بپرس از داعی /تا
بگویم چقدر معیوبی» .این بشنید و لختی به
تأمالت و تفکرات فرد اندر شدی و بعد ذلك ،رأس
خود را رفع داده ،خواست به ّ
ذم احقر شروع نماید
ّ
ولی اقل عباد را میگویی ،مهلتش نداده و تا زبان
قوۀ بیان داشت ایشان را نصیحت کردم ،ولكن
ملحوظ خاطرم افتاد و مشهود عینم آراست که
نصایح كیف مفیدم بیثمر باشد و در دل آن بیدل
به قدر یك خردل ،كمثل الموعظه و تعلیم التجوید
َ
َ َّ
ّ
على ِاالبل او کاستغاثه مسافر الذی ظل طریقه
َ
ُّ
و َب ُع َد من المنزل او کتلذذ األعرابی ِمن صوت
َ ُ
ّ
األعجمی حین یقول «دل ایدل»
موسیغاء ُمغنى
اثر نبخشیده و سودی نمیدهد.
شیخ عبداهلل عاملنا( :به حضار) قوافی را
مالحظهکنید!
حاج مالمحمدقلی ذیحجه :وزن و سجع را
مشاهدهنمایید!

شیخ میرزا ابوالقاسم التیئسوا :تشبیهات را
ببینید!
مالمحسن خلفالصدق :استعارات را فکر
کنید!
شیخ عباس فمن یعمل :كنایات را توجه کنید!
آخوند مالرمضانعلی أولئك :کرامت است!
الحق کرامت است.
(مالمحسن خواندن را ادامه میدهد).
مالمحسن :بیت ـ «وعظ کردن به قلب مرد
قسی /مثل میخ حدید و یك حجر است».
ً
آخوند مالرمضانعلی اولئك :به به به به ،واقعا
طیبالله ،ماشاءالله ،ماشاءالله! خدایا به هر که
علم دادی چه ندادی؟ ماشاءالله! ماشاءالله! (به
حضار) شنیدهاید هر وقت میخواهند از یك شعر
خوبی تعریف بکنند میگویند «سهل ممتنع»
است؟ بگویید بیایند و «مشكل ممتنع» را ببینید،
مشکل ممتنع را مالحظه نمایند.
ّ
(در این اثناء شخص كاسبمانندی با عبا و عمامۀ
شیر و شکری و قد کوتاه [و] ریش قرمز دورهدار،
وارد شده ،سالمی متواضعانه به آقا نموده ،نزدیك
میرود .آقا اجازۀ جلوس به او داده و شخص
مذکور نزدیك دوشکچۀ آقا مینشیند .این شخص،
حاجیمحمدرفیععبابافاست).
آقا :یا الله! (حاجی بلند شده ،مجدد مینشیند).
دیگری :یا الله! (حاجی بلند شده ،مجدد
مینشیند).
دیگری :یا الله! (حاجی بلند شده ،مجدد
مینشیند).
دیگری :یا الله! (حاجی بلند شده ،مجدد
مینشیند).
دیگری :یا الله! (حاجی بلند شده ،مجدد
مینشیند).

دیگری :یا الله! (حاجی بلند شده ،مجدد
مینشیند).
(پس از تمام شدن تعارفات و نشستن ،چندین
کاغذ از توی دستمالی بیرون آورده و جلوی
آقا میگذارد .آقا مشغول دیدن کاغذ و آرامآرام
صحبت کردن با او میشود).
آخوند مالرمضانعلی أولئک( :ادامۀ صحبت
ً
سابق ،به حضار) واقعا این «گلستان» سعدی
ن همه تعریف و توصیف میکنند دیده
را که ای 
و خواندهاید؟ احقر که چندان چیزی از آن
نفهمیدهام.
ً
شیخ عبداهلل عاملنا :اجماال دیدهام و ِمنالعجب
ّ
آنکه اقل عباد هم چیزی از آن نفهمیدهام.
کتابی است ولی كجا به كجا؛ «گلدانالمؤمنین»
ً
آقا کجا و «گلستان» سعدی كجا؟ ابدا قابل
مقایسه نیستند .چرا جای دور میرویم؟ برای
«نمانه» ،همین حکایتی که االن آقای مالمحسن
خلفالصدق مشغول خواندن و طباللسان
هستند كافی است که ّ
علو مقام این کتاب
ً
مستطاب «گلدانالمؤمنین» را ،که حقیقتا اسم
بامسمایی است ،برساند .انصاف بدهید در همین
شعر آخر که حضرت آقا فرمودهاند ،درست به
عمق بروید سعدی هم قریب به همین مضمون
یك چیزی گفته است .درست خاطرم نیست،
ّ
لعل که این باشد« :بر سیهدل چه سود خواندن
وعظ /نرود میخ آهنین بر سنگ» .آنوقت شعر
حضرت آقا را هم در نظر بیاورید که میفرمایند:
«وعظ کردن به قلب مرد قسی /مثل میخ حدید
و یك حجر است» .حضرت آقا از قلب قسی و
قساوت قلب سخن راندهاند ،سعدی از دل سیاه.
حضرت آقا با میخ حدید سروکار دارند ،سعدی از
میخ آهنین .هیهات ،هیهات! تصدیق فرمایید آیا
حسن معاصر کرمانی
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کلمۀ سنگ را که سعدی با آنهمه ادعا در این شعر
ب ه کار برده است بهتر و مطبوعتر است یا حجر که
در شعر پر از مهر آقا مندرج رفته است؟ در همین
«میخ حدید» آقا چقدر معانی و اشارات بهکار رفته
ٌ
است؛ «و أنزلنا الحدید فیه ٌ
منافع
بأس شدید و
للناس» .حاال در كلمۀ حجر چقدر معانی و رموز
خاصه مستتر است ،الله اعلم( .سر به طرف باال با
حرکت سر) خدایا ،به هرکه علم دادی چه ندادی؟
و به هرکه علم ندادی چه دادی؟
چند نفر از طالب( :همصدا) چه دادی؟
ً
ً
شیخ عباس فمن یعمل :واقعا و حقیقتا وجود
مبارك حضرت آقا یك فیض عظیمی است و برای
ّ
ما اقلهای عباد مغتنم است.
َ
سایر حضار :مغتنم و کیف مغتنم!
(آقا این مدت را مشغول مهر کردن کاغذها و
صحبت با حاجی محمدرفیع بوده و گاهی هم
گوش به حرفها که تعریف از خودشان است
میدهد .حاال از کاغذها و صحبت با حاجی
فراغت حاصل کرده است).
شیخ عبداهلل عاملنا( :به آقا) چند سال است که
حضرت آقا در فن شعر کار میکنند؟
آقا :گویا پانزده شانزده سال باشد.
[]...
حاجی محمدرفیع :خدا ما سگ روسیاه را ،که
عامی و بیسوادیم و با این سن و سال نمیتوانیم
شعر بگوییم ،از آبروی شما که دسترسی دارید
بیامرزد( .سر به آسمان).
آقا :راستی الزم است جناب خیر الحاج و العمار،
حاج محمدرفیع را (اشاره به حاجی) به آقایان
ً
معرفی کنم .حاجی واقعا یکی از اشخاص نیك
روزگار است.
حاجی( :به طور زیر زبانی و حرکت سر) نوکری
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هستم از آقا.
آقا :آدمی است خیلی بیاذیت ،سادهلوح،
صاف و صادق ،دینباور ،خداپرست ،پرهیزکار.
از واجبات گذشته ،تمام مستحبات را هم بهجا
میآورد و حتی یك ترك اولی هم از او دیده یا
شنیده نشده است.
حاجی( :به طور زیر زبانی) بنده چه قابل هستم؟
نوکری هستم از آقا.
آقا( :ادامۀ صحبت) غیر از زیارت بیتاللهالحرام،
چندینمرتبه هم به زیارت عتبات عالیات عرش
درجات و به زیارت آستان ملكپاسبان حضرت
رضا –علیه آالفالتحیه و الثناء– مشرف شدهاند.
بهطوریكه مسموع افتاد ،شش سفر هم به زیارت
حضرت معصومه علیها سالم مشرف شدهاند( .رو
به حاجی) همینطور است جناب حاجی؟
حاج محمدرفیع :بحله .عرض میکنم به
خدمت باسعادت آقای خودم ،اگر خدا قبول کند
(سر به آسمان ،با آه کشیدن) به سفر به ّ
عتبات
مشرف شدم و دو سفر هم به پابوس امام هشتم
رفتم .دیگر ،آقایی که شما را داریم ،شش سفر
هم به معصومه قوم علیهالسالم مشرف شدم
که یك سفرش سعادت یارایی کرد و در خدمت
رکاب مرحوم آقابزرگ خودتان رفتم .خداوند این
شب جمعه رحمتشان کند .مرحوم آقاتون هم
بالتشویش مثل خودتان به چاکر کمال آقایی و
ّ
التفات داشتند .خیال میکنید کانه همین دیروز
بود که با هم توی صحن مطهر راه میرفتیم...
[ ]...تا چشم بههم زدی گذشت .عجب دنیایی
است! بحله ،راهی است که همه باید برویم،
بگذشت نیست .خدا عاقبتمون بهخیر كند( .با
آه کشیدن)
مالمحسن خلفالصدق :بلی جناب حاجی،

ُ
همینطور است ،بگذشت نیست« .الموت یأتی
ُ
صندوق العمل».
َبغته و القبر
حاجی :بحله! در عمل بر عمل ،خداوند خودش
عاقبتمون بهخیر کند( .یك آ ه کشیدن طوالنی)
آقا( :به حاجی) جناب حاجی ،از آن سالی که در
خدمت مرحوم آقا –اعلیالله مقامه– به قم مشرف
شدهاید در خاطر دارید تا حاال چند سال است؟
حاجی :عرض میکنم ،غلومزاده که چند دقیقه
پیش صحبتش بود ،در همان سفر در معصومه
قوم علیهالسالم بهدنیا آمد که محض خاطر همان
ُ
هم اسمش را «قمعلی» گذاردیم و حاال قمعلى
ما تازه پا به هفده میگذارد .حساب کنید ببینید
چندسالمیشود.
آقا :به این حساب ،آخرین سفری که مرحوم آقا
اعلىالله مقامه به اتفاق شما به زیارت حضرت
معصومه –علیها سالم– مشرف شدند ،ده یازده
سال قبل بود .عمر چه زود میگذرد!
حاجی :خیال دارم اگر امام بطلبد یك سفر دیگر
هم به َع ِتبات مشرف شوم .خدا خودش نصیب
کند.
شیخ عبداهلل عاملنا :جناب حاجی ،ببخشید،
میخواستم علی سبیلالتذكار عرض کنم که
ایندفعه لدیالبیان خوب است اگر ممکن است
تاء عتبات عالیات رفیع ّ
الدرجات را فتحه بدهید و
سعی كنید دون ّ
التشدید هم باشد تا قواعد اعراب
كماینبغی رعایت شده باشد.
ً
حاجی( :که مطلب را ابدا ملتفت نشده) البته که
ممکن میشه و بندگی میکنم .بفرمایید دولتسرا
کجاست که از حاال مسبوق باشم .در كاظمین
علیهالسالم تسبیحهای شاهمقصود خوب از
ّ
این رقم (تسبیح خودش را نشان میدهد) فت و
ً
فراوان پیدا میشود .عجالتا همین تسبیح خودم

را پیشکش میکنم( .تسبیح را دودستی به آقای
عاملنامیدهد).
ُ
شیخ عبداهلل عاملنا( :با تبسم) جزاكمالله
فیالدارین.
حاجی :قابل ندارد.
آقا( :با سینه صافکردن) خالصه ،از معرفی
جناب حاجی منظور و مقصودی هم داشتم.
حضار :بله بله ،بفرمایید.
آقا :جناب حاج مذکور میخواهند نورچشمی
خود را (حاجی :غلومزادهای است از خودتان و
دلخی به چاکر ندارد) به سالمتی و میمنت ُم ّ
عمم
کنند و در سلك طالب علوم دینیه منسلك سازند.
از روی تقویم ،روز و ساعت را معین کردهاند.
پسفردا عصر چهارشنبه  ۱۲شهر شوالالمکرم،
ساعت خوب و راه داده است و ً
بناء علیهذا در
آن ساعت میمنتآیت میخواهند به مبارکی و
سعادت ،نورچشمی خود –حفظهالله تعالی– را
ّ
معمم نموده و از این راه ،تحصیل اجر اخروی برای
خودبکنند.
حاجی :ما سگ روسیاه که به درگاه خدا کاری
که نکردیم .مگر خدا خودش رحم کند( .با آه
کشیدن)
آقا :خالصه امروز آمدهاند که در معنا از داعی و
هم از شما آقایان ذوالعز واالحترام دعوت نمایند که
پسفردا عصر در معنا برای صرف شربت و شیرینی
عمامهگذاری به منزل ایشان برویم.
حضار( :همصدا) مبارك است انشاءالله ،مبارك
است.
ً
آقا( :ادامۀ صحبت) و مخصوصا خواهش کردهاند
در ساعت معین احقر به دست خودم در معنا
عمامه را که حاضر کردهاند ،بر سر نورچشمی
ُ
جان حال و آخوند مالقمعلى
ایشان ،آقاقمعلی ِ
حسن معاصر کرمانی

27

استقبالبگذارم.
حاجی( :آهسته به آقا) در باب «لقم» هم
بفرمایید.
ً
آقا :راستی ضمنا جناب حاج مزبور از احقر
خواهش کردهاند که یك لقبی هم برای
نورچشمیشان تعیین کنیم که در همان جلسه
دفعة واحدة ،هم ّ
معمم شوند و هم ملقب گردند.
حضار( :همصدا) مبارك است انشاء الله .به به،
زهی سعادت که به دست مبارک حضرت آقا ،هم
ّ
معمم شوند و هم ملقبٌ .
نور على نور.
حاجی( :با حرکت سر) از التفات شما.
شیخ میرزا قاسم التیئسوا( :به آقا) چه لقبی برای
ایشان تعیین فرمودید؟
آقا :چندین لقب در نظر گرفتم و باالخره برای
هرکدام استخاره کردم« ،كاتب الحروف» خوب آمد
و ً
بناء علیهذا انشاءالله الرحمن ،پسفردا عصر
نورچشمی جناب حاجی پس از صرف شربت و
شیرینی با ّ
عمامه آخوند مالقمعلی كاتبالحروف
خوانده خواهد شد.
حضار :به به به ،تباركالله ،تباركالله ،مبارك است
انشاءالله.
حاجی :از التفات شما.
مالمحسن خلفالصدق :البته جناب حاجی
خودشان اهل کمال و سواد و خط هستند.
آقا :جناب حاجی ،كمال و معرفتشان و دیانت
و صداقتشان بهمراتب از خط و سوادشان بیشتر
است و مقصود هم درواقع همان است ،کمااینکه
مختصر سوادی هم بهقدر احتیاج گویا دارند.
اینطور نیست جناب حاجی؟
حاجی :بحله ،عرض میکنم به خدمت باسعادت
آقای خودم كه یك كورهسوادی که بتوانم قرآنم را
بخوانم ،از التفات شما دارم و همینقدر را هم از
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ّ
ّ
جدیت خودم یاد گرفتم ،وال پیش از آنکه مرحوم
پدرم عمرش را به شما ببخشد ،در حیات بود،
چاکر آنوقت مکتبخانۀ مال زیالبدین خدابیامرز
میرفتم و تازه به سورۀ ّ
یسبح رسیده بودم که
مرحوم پدرم عمرش را به شما بخشید و دیگر درس
و مشق چاکر هم برچیده شد و حاال آرزویم این
است که غلومزاده اهل درس و علم بشود ،ولو از
آنکه والدۀ بچهها خیلی میل دارد که قمعلىجان
زیارتخوان بشود و اهل منبر هم باشد ،اما
چاکر بیشتر مایلم اگر سعادت داشته باشد توی
دستوپای علماهون باشد .در هر حال ،اختیارش
با آقاست و هیچ دلخی به چاکر ندارد.
مالمحسن خلفالصدق :جناب حاجی ،باز هم
اوالد دارید؟
حاجی :بحله ،دست شما را میبوسند ،دوتا
غلومزاده و یك مختصر کمینۀ دیگر هم دارم.
مالمحسن خلفالصدق :خداوند حفظشان
کندانشاءالله.
حاجی :خدا عاقبت شما را هم ب ه خیر کند.
(دودقیقهسکوت.صدایغلیان آقا .مالرمضانعلی
اولئك با صدای مستهجنی دماغ خود را پاك
میكند .شیخ عبدالله عاملنا سبیل میکشد و
خود را حرکت میدهد).
حاج محمدقلی ذیحجه :امروز گمان نمیکنم
دیگر موفق به استدامۀ درس شعرمان بشویم،
ً
چون ظاهرا چندان وقتی باقی نمانده است .ولی،
ّ
ُ
مع تلكالمراتب كله ،بحمدالله ّ
َ
والمنه ،استفاضه و
استفادۀ کاملی کردیم.
آقا :قسمت دوم را انشاءالله تعالی روز بعد بحث
خواهیم کرد.
[]...
شیخ عباس فمن یعمل( :به آقا) چه میفرمایید

ً
ً
دربارۀ زیدی که عالما عامدا استعمال کند
«ذالك» را در جایی که مورد با استعمال ذالك
ممتنعاالنطباق است و به تحقیق بایستی
استعمال کرد کذالك را.
ٌّ
تأمل ،اما باید مورد را دانست و فتوی داد،
آقا :و فیه
زیرا که ُیمكن مراد زید ،ایجازالكلمه باشد.
َ
شیخ عباس فمن یعمل :مثال این عبارت ش َر َب
زید ماء و َش َر َب ٌ
ٌ
زید كذالك ،مراد این است که در
چنین موضعی بهجای كذالك ،ذالك را استعمال
کنند.
ُ ً
الیجوز ابدا و هرآینه بهعقیدۀ
آقا :در اینصورت
احقر ،فی هذا المورد ال ذالك و ال كذالك ،بل
ً
ً َ
َ
استعمال «ایضا» احوط ،كما تقول و ل ُه ایضا.
حضار :حبذا ،حبذا! طابالله فاك!
شیخ میرزا قاسم التیئسوا( :به آقا) اجازه
میفرمایید احقر فقط یك سؤالی بکنم؟ چون
موقع تدریس شعر فراموشم شد.
آقا :اگر مختصر است بفرمایید.
شیخ میرزا قاسم :میخواستم سؤال کنم که آیا
شعر ِمنحیث التذكیر و التانیث ،مذکر است یا
ُ
مونث؟ و بعبارة اخری ،با ضمیر مذكر بایستی آن
را استعمال نمود یا مع ضمیر المؤنث؟ «فتوای ده
كدامیك از ایندو معتبر /ای آیت سمائی و ای نجم
باختر!»
شیخ عبداهلل عاملنا( :قبل از جواب آقا) این
ُپرواضح است که شعر مذکر است و اگر مؤنث بود
المحاله دارای تاء تانیث بود.
شیخ عباس فمن یعمل( :قبل از جواب آقا)
گمان نمیکنم چندان هم مذکر باشد ،البته آقا
خواهندفرمود.
مالرمضانعلى أولئك :حالکونیکه از حضرت آقا
استفتاء و استعالم شده است ،به عقیدۀ احقر

جایز نیست قبل از جواب دادن حضرت آقا اظهار
عقیده بشود .على ّ
أی نحو كان ،البته حضرت آقا
خواهند فرمود و رفع شبهه را از اذهان خواهند
نمود.
آقا( :با سینه صافکردن) و ِمنالعجب آنکه
تاکنون راجعبه مذکر یا مونث بودن شعر ،چیزی
که تصریح به ّ
نص باشد ،در اخبار ندیدهام .ولی
علیالقاعده نبایستی مؤنث باشد ،کمااینکه
چندان هم مذكر نیست .اجازه بدهید ،من االن به
قدر دو دقیقه تجدید وضویی میكنم و برمیگردم
ً
و بعد در این فقره کامال بحث خواهیم کرد.
آقا( :اشاره به قاسمعلى) یك آفتابه بگذار من
تجدید وضویی بکنم.
قاسمعلی :بله ،بله( .میرود ...پس از چند
دقیقه) حاضر است آقا ،بفرمایید!
(آقا عبا را همان جای خود گذارده و با قبا راسته
بلند شده میرود .طالب برای احترام از جلوی آقا
نیمخیزمیشوند)
(پس از رفتن آقا)
مالرمضانعلی أولئك :از فرمایش آقا اینطور
ّ
استنباط میشد که لعل شعر خنثی باشد ،زیرا که
فرمودند چیزی که تصریح به ّ
نص باشد در اخبار
دیده نشده است و با اینکه نبایستی مؤنث باشد
چندان هم مذکر نیستً .
بناء علیهذا بایستی
خنثیباشد.
مالمحسن خلفالصدق( :با صدای کمی بلند)
ً
ابدا مقصود آقا این نبود که شعر خنثی است.
شیخ عبداهلل عاملنا( :با صدایی بلندتر و حال
عصبانی) پس مقصودشان چه بود؟ آخر بایستی
یکی از این سه باشد.
حاج محمدقلی ذیحجه :بیانات آقا ،كمثل
الشمس فی وسط السماء ،واضح و مبرهن بود.
حسن معاصر کرمانی
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حال شما میخواهید بیربط مجادله نمایید
موضوع دیگری است.
مالمحسن خلفالصدق( :با حال عصبانی
ّ
العلی المدرک،
و صدای خیلی بلند) والله
میخواهیدمغلطهکنید!
حاج مالمحمدقلی ذیحجه( :با فریاد) شما
اهل مغالطه هستید! شما! شما! قباحت دارد!
شیخ میرزا قاسم التیئسوا( :با حال عصبانی و
فریاد) خیلی غریب است .همۀ شماها بیربط
مجادله و منازعه میکنید و هیچکدام مقصود آقا
ّ
را–كما ُه َو حقه– درك نكرده ،همینطور بیجهت
ّ
محاجه میکنید ،واقع و نفساالمر مستقبح است.
(با حال عصبانی) مستقبح است! مستغرب است!
مستعجب است! (با فریاد)
شیخ عبداهلل عاملنا( :با فریاد و جیغ) به خدای
الیزال قسم است که تمام شماها بیربط حرف
میزنید .انسان به مرض شقاقلوس گرفتار شود
بهتر از این است که با آدم جاهل و مغالطهکن
دوچار شود! (کتاب دستش را به شدت پرت
میکند روی زمین).
مالرمضانعلی اولئك :بس است آقایان ،فضاحت
بس است! رسوایی کافی است! این طرز مباحثه
نیست.
ً
شیخ عباس فمن یعمل :واقعا رسوای خاص و
ّ
ولدالزنا باشم اگر من دیگر با شما سر
عام شدیم.
درس یك كلمه بحث و مباحثه بکنم( .کتاب خود
را پرت میکند به طرف دیوار .کتاب میگیرد به
عمامۀ شیخ التیئسوا و ّ
ّ
عمامه میافتد روی زمین).
شیخ میرزا قاسم التیئسوا( :با سر برهنه و حاال
عصبانی شدید) به دركاألسفل که حاضر نشوی
مردکه! مثل االغ میماند! باورش شده است
گفتهاند آقای آقاشیخ فمنیعمل!
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مالمحسن خلفالصدق( :به التیئسوا ،با کمال
عصبانیت) االغ شما هستید که میگویید چقدر
َ َ َ
آدم نفهم و بیمدرك و بیشعور باشد ...اه اه اه!
(كتاب را پرت میکند روی زمین).
(حاجمحمدرفیع از مشاهدۀ این وقایع هاجوواج
شده است .از ترس اینکه مبادا این جنگ و نزاع
سخت بشود ،به فكر پناهگاهی برای خود میافتد.
پاشده و به طرف یکی از طاقچههای عریض
دوطرف در که عقب آن پنجره است ،میرود.
بهزحمت ،با قد کوتاه ،خود را توی طاقچه جای
میدهد).
(منظرۀ اتاق :تمام طالب به جیغ زدن و فحش
دادن و كتاب توی سر یکدیگر پرتاب کردن
مشغولاند).
حاجی( :توی طاقچه ،پنجره را باز کرده ،فریاد
میزند) دالوندار! دالوندار ! دالوندار! بیا! بدو!
بیا! این علماهون هم را خرد و خمیر میکنند.
بیا اینها را از هم جدا کن! دالوندار! دالوندار!
دالوندار!
(قاسمعلى بهعجله وارد اتاق میشود).
قاسمعلی( :به حاجی) حاجی ،چرا داد
میزنی؟! (به تندی) چه خبر است؟! دالوندار
کیست؟! مگر اینجا کاروانسرا یا طویله است؟!
دالوندار کیست حاجی؟! حرفته بفهم حاجی!
حاجی :بحله ،آخر من مقصودم شما بودید که
بیایید این آقایون را از هم جدا کنید .االن والنسبت،
والنسبت همدیگر را ...آهان ،ببین ،ببین! آهان،
زد( ...مجدد فریاد میزند ):دالوندار! دالوندار!
(منظرۀ اتاق :همۀ طالب پاشده و مشغول جیغ
و داد زدن ،فحش دادن وكتاب بهطرف یکدیگر
پرتابکردن هستندّ .
عمامهها روی زمین افتاده
است).

مالرمضانعلی اولئك ( :فریادکنان) ای امان! چه
خبر است؟! []...
حاجی( :از توی طاقچه) دالوندار! دالوندار!
قاسمعلى( :به حاجی) حاجی قباحت دارد!
چرا داد میزنی؟! این آقایون علماهون همهروزه
همینجور مباحثه میکنند .این لولیبازی
چیست درآوردی حاجی؟! بسه حاجی ،بسه!
حاجی :پس من میترسم اینجا بمانم .من
را از توی این طاقچه بگذار پایین تا زودتر بروم.
توپای علماهون له بشوم .من
میترسم زیر دس 
پیرمردی هستم ،قوه و بنیهای ندارم.
قاسمعلی( :با حال عصبانی) از همان اول
میخواستی بگویی ،حاجی! عجب مكافاتی
گرفتار شدیم! (حاجی را از توی طاقچه بغل
گرفته ،پایین میگذارد ).بهسالمت!
(حاجی کفشهای خود را برداشته ،بهعجله راه
میافتد).
حاجی( :در موقع رفتن) به جهنم که سر و دست
َ
و پای همدیگر را بجوند! اه! اینها دیگر چه نوع
مخلوقی هستند؟! خدایا ،بنازم بزرگیته! چلصد
جور مخلوق جورواجور داری! خدایا ،توبه کردم!
من غلط میکنم قمعلیجون توی اینها راه
میدم! نمیخوام از علماهون بشه ،نمیخوام!
َ َ َ
هرچی میبایست بفهمم فهمیدم .اه اه اه،
تف!(حاجی رفته است).
(آقا از تجدید وضو برمیگردد).
آقا :چه خبر است؟ دیگر مباحثه سر چیست؟
(کسی جواب نمیدهد).
آقا( :به قاسمعلی) نزاع آقایان سر چه بوده؟
قاسمعلی :چه عرض کنم آقا؟ گناه که را پاک
کنم؟ چاکر بیرون بودم .وقتی وارد اتاق شدم دیدم
جیغ و فریادشان بلند است ]...[ .خدا داناست.

(آقا مختصر ّ
تبسمی نموده و به طرف مالمحسن
میرود).
آقا :چه خبر است؟ چه شده است؟ ساکت شوید
ببینم! دیگر نزاع و مباحثه سر چیست؟
مالمحسنخلفالصدق:هیچی،نزاعسرمذکر
و مؤنث بودن شعر است .چون شما درست تصریح
نفرمودید ،اینجا در غیابتان مشغول بحث در آن
بودیم و هنوز هم فقره روشن نشده است.
آقا( :با حال عصبانی) سبحانالله المالك الملك!
آقایان نزاع بس است! مباحثه و مجادله کافی
است! مشاجره و مجادله ُمكفی است! شعر مذکر
نیست ،مؤنث هم نیست( ،با صدای بلند و حال
عصبانی) خنثی هم نیست( ،با فریاد) ذوجنبتین
است! ذوجنبتین است! ذوجنبتین! (با فریاد) آیا
حاال دست برمیدارید؟!
(آقا ّ
عمامۀ خود را از شدت عصبانیت به زمین
میزند).
(پرده میافتد).
در تصنیف تئاتر «قاضی همدان» ،اشخاص
معین و خاصی منظور نظر نبودهاند؛ معاصر.

* اگر طبع و انتشار و نمایش تئاتر «قاضی همدان» منجر
به موفقیت گردد کتاب «گلدان المومنین» قاضی همدان
نیز با اسلوبی که امید است دلچسب باشد به صاحبان ذوق
سلیم تقدیم خواهد شد ،خاصه در جایی که خود قاضی
همدان مدعی است که «گلدان المومنین» وی همیشه
موجب انبساط خاطر تواند بود ،چه در دیباچه آن اینطور
ترقیم شده است« :منتهی گل روز چارم میشود پژمارده/
لکن این مومن در این گلدان همیشه گل عطور /فاعالت
فاعالت فاعالت فاعالت/کان ذالک یادگار از کمترین
عبدالغفور».
حسن معاصر کرمانی
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