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مترجم پيشگفتار

در را مـحرمانه و عـاشقانه رابـطة ك ي داسـتان ي, تراژد اين
فلوريا نام به زني را نامه ميگذارد/ ش نماي به طو�ني ي نامها

است/ نوشته گوستين, آ ايرليوس زندگياش مرد به آميليا
ي كـليساها اعـظم ش كشـي و گ بـزر مـتفكر گــوستين, آ
زنـدگي صل حا كرد/ زندگي فلوريا با ل سا دوازده ك, كاتولي
بـاعث گـوستين آ مادر نهايت در بود/ فرزند ك ي مشتركشان
ت سعاد ي برا مانعي نتواند او تا شد گوستين آ از فلوريا جدايي

باشد/ پسرش تنها مجدد زناشويي پيوند
هر بر ي انكار غيرقابل تأثير جدايي اين درد و زخم ظاهرا
و آثار از ك ي هيچ در فلوريا نام اين وجود با است, داشته دو

است/ نيامده گوستين آ اعترافات
س پ نامه اين است/ گوستين آ به فلوريا نامة ترجمة رمان اين
را او ت[ش و كرده مطالعه را گوستين آ اعترافات فلوريا اينكه از
به دريافته, شهواني ي دنيا از پرهيز و عشق شمردن مردود ي برا

است/ درآمده تحرير رشتة

بازياري مهرداد



عشق نيرنگ و رنگ در

مـيكنند تـعزير كـه باده خوريد پyان ميكنند تقرير چه عود چنگو كه æدا
مـيكنند تقرير كه است حكاي� مشكل مشـنويد و مگـوييد عشـق رمز گويند

حافظ

لَغَنَِّت ,æماسقو àحن� اجباُل ُسقُو لو و تُغَنَّ g قالوا سقوæو

آن آرام, صبور آن رازها, همة از پر سينة آن است/ ك خا ك, خا ك, خا
آدمها/ و چيزها حافظة

آن آغازين, معمار آن بزرگ, هنرمند آن دستهاي در كه است ك خا
آن بـيجسم, مـجسمهساز آن رنگ, هـزار هـزار هزار رنگآميز نقاش
ِگل نخستين, كلمة آن كلمه, نخستين معلم آن ازلي, موسيقي آهنگساز
ك خا آن جان و دل در دل, و جان از را خود روح او و شد, خمير شد,
است, فرشتگان معلم آدم شد/ <آدم> ك خا مشتي روي, اين از و نشاند
و ميتواند <ناميدن> او كه اينجاست از و ميداند را چيزها <نام> او زيرا
نخستين گفتهاند كه اينجاست از و ميكند ظهور شعر كه است <ناميدن> با
پـيدا جـديد> <خـلق شعر با و شعر در آدم و عالم بود/ نبي آدم شاعر,
ك خا از همه اينها ميشود/ آسمان و زمين مجدد خالق شاعر, و ميكند
محبتي ك, خا به محبت است/ كسار> <خا هستي همة با آدميزاد و است
گـرفته خـانه انسـان هستي �يههاي عميقترين در كه است <وجودي>
آنكـه مگـر كـاست فـرو وطـن به مهر به نميتوان را محبت اين است/
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نسبتي ك خا از قطعهاي با كسي هر نباشد/ شام و عراق و مصر <وطن>
از آدمي ندارد/ سياسي و جغرافيايي تقسيمات به ربطي نسبت, اين و دارد
هميشه كه خانهاي ميگيرد, <خانه> ك خا در است, كسار> <خا كه آنجا
رفتن/ شوق و ماندن شوق است: برانگيخته او در همزمان را اشتياق دو
لذا شـود <بـومي> بگزيند, سكنيى بماند, خود خانة در ميخواهد آدمي
هـنرهاي همه و معماري خواست, اين از ميخواهد; زيبا را خود خانة
از و است سـايه> <هم او خانة ساية به سايه ميآيد/ پيدا آن به وابستة
وجـود بـه وطـن و شـهر كه است يكديگر به همسايگان ساية پيوستن
رشد تمدن و علم و فلسفه و شعر و زبان وطن, و شهر ساية در ميآيد;
از كـه را خود روح اصلي خانة كه اينهاست همة بالش در او و ميكند;
و ميشود دلتنگ كه <وقت> هر فقط و ميكند فراموش است آمده آنجا
تنها و جدا ك اف[ و ك خا همة و شهر و خانه از را خود و ميكند بغض
آرام و <ماندن> براي جايگاهي <جايي>, هيچ و گاه> > هيچ در و ميبيند
شـود, همدست او با كه ميشود كسي با ماندن خواهان نمييابد ماندن
بـيبنياد پـير جـهان عـليه جهان, بيبنيادي همة عليه جهان, همة عليه
از ميخواهد او با همدردي با و او همدلي با او, همدستي با فرهادُكش;
چـنگ مـرگ, صـورت در برد; در به جان زمان, دم به دم فناي و ُدثور
و او; با الفت و انس با كه او بر سلطه و قهر با نه كند غلبه او بر و بيندازد
پوشيدة نسبت وجوه از يكي شايد است/ شدني عشق كسير ا با همه اين
روح از پـارهاي كشـف عشـق بـاشد; ايـنجا از مـرگ و عشـق مــيان
و ــ است انسان چون ديگري اين و است <ديگري> در خود غريبافتادة
�هـوتي, و فـرشته نه و ناسوتي, و است انسان كه دليل اين به درست

كه: چرا ميداند عشق
ـز ري آدم خـاك به èاÌ¾ و جام Rواه كهچيستقصهUوان نداند فرشتهعشق
ديـدهاي بـينايي و ديـدهاي عماي با چون ــ <معما>ست ذاتاً عشق
و دارد ك خا در ريشه ديگر, معماهاي همة مثل و ــ است همراه ديگر

آدمـي اينكه و بيزمان; مشتاق و است زمان به محفوف ك; اف[ در سر
كـمانابـرويي دست بـه <دل كه است آن از ميپزد, بحر حوصلة خيال
مـجازي عشـق را, حـقيقي عشـق اين را, حقيقت اين دارد/ كافركيش>
<حـقيقت> سرزمين به را رهروان كه پلي دانستهاند, پل را آن و گفتهاند
مـعرفت, از مـرتبهاي در گرچه مجازي> <عشق تعبير ميشود/ رهنمون
و عشق, ظريفتر نگاهي با و با�تر مرتبهاي در اما نيست حقيقت از خالي
عشق جوهر است/ حقيقت همه است, مجازي> <عشق به معروف آنچه
كـنهها جـوهرٌة <العـبوديُة كه: ربوبيت عبوديت, جوهر و است عبوديت
عبادت عبادتي, هر پس نميشود حق از غير معبود كه آنجا از الربوبيّة>/
نـميتوان كـ[م ايـن طبق اياه>; اّ� أّ�تعبدوا رّبك قضيى <و است: حق
نكته نه, ميپرستند; را خدا <حقيقت> در ميپرستند, بت كه كساني گفت,
كه برسد اين به نوبت تا پرستيد نميتوان را بت اصً[ است; ظريفتر اين از
يـا است حـقيقت پـرستش اين است شده پرستيده بت كه حا� بپرسيم
الهي حتم قضاي به مقضي اين و خداست پرستش فقط پرستش مجاز؟
پس است; نـيرنگ و رنگ هـزاران پـرستش از غـير را عشـق و است/
عبادت فقط عبادت, چون و نميشود عبوديت و عبادت بي عشقورزي,
صحرايي هر در عشق پس است محال تكويناً او غير عبادت و است حق
سلطنت و فتوح آن كند, فتح كه را سرزميني هر و زند سلطنت خيمة كه
وسـعت از بـرگرفته است وسـعتي را خـدا زمين و است <ارضا�> در
شام آخر تا ازل صبح دم <از كه او و واسعة� �ارضا� او بندگان قلبهاي
بـر نـدارد غـضب و سخط همچون مقابلي كه مطلقهاي رحمت با ابد>,
حقيقت در استوي�, العرش علي �الرحمن ميشود مستولي خود <عرش>
المـؤمن �قـلب است گذاشـته خود محبان و محبوبان خانة دل در قدم

الرحمن�/ عرش
به عشق عرض در مخلوق به عشق كه ميدانست زاهد گوستين آ گر ا
حـقيقت در كه كتاب اين امروز كند, پيدا تعارض آن با تا نيست خالق
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جـمله از و عشـق از كـه است تندخو>يي <پشمينهپوشان همة كمة محا

بـو است نشـنيده عشـق از تـندخو پشمينهپوش /١
كـند هشـياري تـرك تـا بگـو رمــزي مســتياش از
حافظ

از دسته آن ميشد/ نوشته ديگر گونهاي به نشنيدهاند,١ بويي انساني عشق
با معارض را ديگري انسان به آدمي محبت كه اس[مي و مسيحي عرفاي
تـوان قـطعاً كـه مـيگيرند قرار سؤا�تي مقابل در ميدانند, الهي محبت
طـرح ميخوانـيد, كتاب اين در آنچه اما ندارند; را آنها به گفتن پاسخ
نـويسنده بلكه نيست گوستين آ چون كساني مقابل در نظري پرسشهاي
تـصوير كي دردنا تعارضآميز> <وضعيت در را ايشان است, شده موفق
و شـهوت> بـه خـود قلب <نيالودن و آخرت نجات براي نهايتاً كه كند
دست شد, خواهد ننگي به منجر عاقبت و رنگيست> پي كز <عشقهايي
برگيرند ك خا از دل و چشم گر ا كه كنند خيال و بزنند ك دردنا انتخابي به
از غافل دادهاند نجات را خود روح بجويند آسمان در فقط را خداي و

/�٨٤ �الزخرف, اله> ا�رض في و اله السماء في الّذي هو <و اينكه:
دل و چشم گر ا او رنگ است/ بيشماري نيرنگهاي و رنگها را عشق
و الصبغه>; ا� من احسن من و <صبغةا� كه خداست صبّاغي از ميربايد

كرين>/ خيرالما <وا� كه خداست مكر و نيرنگ از نيز او نيرنگ
اشاره اختصار به عشق نيرنگ و رنگ چند به ميخواهم اينجا در من
كـتابي خـود برآييم, آنها تفسير و تفصيل مقام در گر ا كه اشاراتي كنم;

گر ا كه داد, قرار كتاب اين مقدمة را آن نميتوان و ميشود مستقل
اصل/ بر زائد بود خواهد فرعي شود چنين

ايـنجا در <حـقيقت> از منظور و ــ <حقيقـي> معناي به عشقـي هر
<مجازي> ــ فلسفه نه است متداول ادبيات حوزة در كه است اصط[حي
از نكـند, <تـجوز> حـقيقتاً خود, وجودي حوزة از آدمي تا يعني است/
گـاهي, آ مـيدان و مرزها و دروازهها از بيرون و نايستد بيرون خويش

نيست/ عاشق نيابد, حضور خويش گاهي ناخودآ حتي و گاهي, خودآ
بـر غـلبه بـراي كوشش يا و بيخودي, جذبه, آنكه از پيش عشق
هـمة بـا <مـن> ايـنكه از است عبارت باشد وحدت كسب و دوگانگي
نه هم آن <ميبيند>, فقط كه شود حقيقتي به تبديل خود, وجودي جهات
در بعدي احوال و اطوار تمام كه است روي اين از و را ديگري كه را خود
است, ديگر بودن, خود خوِد به را <خود است/ < اوليى <نظرة محتاج عشق

/٢٧٦ ص انح, >,سو ي غزال احمد ي فارس آثار مجموعه > /١

ديگر/>١ بودن, خود معشوِق به را خود و
افتد كار آنگهي بديد ديده چون افــتد ديدار ز عاش� Yه اصل

/٢٧٩ ص همان, /٢

افتد٢ بسيار مرغ طمع به دام در افـتد نار در نور طمع به پروانه

نـوآموزان و مـبتديان بـراي گـر ا مـجازي و حقيقي به عشق تقسيم
چـون شـود, فراموش فوراً آغازين مراحل طي از پس بايد باشد, درست
آن وجـود افـقهاي تـمام و عشق حقيقت درك مانع تفكيك اين بر اصرار
به عشق و حقيقي> <عشق خدا, به عشق ميگويد تقسيمبندي اين ميشود/
بايد پس نشايد> را دلبستگي نپايد, <آنچه چون و است <مجازي> خدا, غير
غير گوشي با گر ا را <استد�ل> اين است>/ باقي كو > جست را كسي عشق
آن از ديگر فهمي بشنويم, است كرده عادت منطقي قياس به كه گوشي از
ممكن نكنيم, گذر سخن اين منطقي> <صورت از گر ا اما ميشود حاصل

نباشد/ آسان و هموار عشق>, سخن <صداي شنيدن براي راه است
يا است <باقي> كه روي آن از جست؟ بايد رو چه از <باقي> به عشق
و ميخواهد را او عاشق و است معشوق حق� �حضرت او كه روي آن از
سـعة پس مـيآيد, <ُيـحبُّهم> اثر بر <ُيحّبونه> كه آنجا از دارد؟ دوست
بس آن آدم <خاصيت است: <ُيحبُّهم> ميدان وسعت تابع <ُيحّبونه> ميدان
ُيـحبُّهم نبود/ منقبتي اندك اين بود, محبّي از بيش محبوبياش كه است
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باقي هنوز ميكند, نوش اليا�بد كه او, آمدن از پيش فرستاد نزل چندان
كـرد؟ استيفا توان كي ابد در جز افكنند ازل در كه نُزلي ! جوانمردا بود/
ف[ كرد؟ تواند استيفا چون ابد در حدثان افكند, ازل در ِقدم كه نزلي �بل

/٢٦٧ ص انح, ي>,سو غزال احمد ي فارس آثار <مجموعه /١

اعين>/١ قرة ِمن لَُهم أخِفَي ما نفَس نعلُم
و <وقت> در او كه ميآيد آنجا از عاشقي در آدميزاد استغراق ميزان
و بـزرگ چـقدر قلبش است؟ داشته تقدير چه محبت, عرضة <عرصة>
مـنشور آيـا است؟ بوده بلند و گسترده و سبز اندازه چه جنونش ميدان
داشته خود در را رنگهايي چه و طعمها چه او عاشقِي ديوانگِي رنگارنگ
شـور شـوِر شـور, و شـيرين ؟ را سكـوتهايي چـه و بانگها چه است؟
مـوسيقيايي/ پـردههاي و نواها بلندترين با كت سا كِت سا و �شورهزار�
چه كه كند اقتضا چه وقت, تا بود; زمين روح, و بود آسمان عشق, گاه, >
عشق گاه, بَررويد/ چه خود تا زمين, روح, و بود تخم عشق, گاه, بارد/
گاه, بود/ كان چه و است گوهر چه خود تا كان, روح, و بود كاني گوهِر
هواي در بود شهاب گاه, تابد/ چون تا روح, آسمان در بود آفتاب چون
لگام گاه, نشيند/ بر كه تا روح, مركب بر بود زين گاه, سوزد/ چه تا روح,
قـهر سـ[سل گـاه, گرايـد/ جانب كدام به خود تا روح, سركشي بر بود
را كه خود تا قهر, در بود, نبا زهر گاه, روح/ بنِد در بود, معشوق كرشمة

/٢٦٠ ص همان, /٢

گزايد/>٢
عـاشقي, لحظة نيست/ <فنا> و <بقا> به توجه مقام عشقورزي مقام
<سـرمد> و <دهـر> حـتي و <آنات> و <لحظات> تمام فراموشي لحظة
و راست طرف نستوه قدرتمند دست يك با و دريدن را زمان پردة است/
زدن كنار را جادويي پردة اين چپ طرف ديگر تواناي قدرتمند دست با
َنَفس يك بيزماني, در و جستن بيزمان به گهان نا ايجادشده زاوية از و
داشـتن, دوست <بـيغرض> را كسـي است, زنـدگاني همة طول به كه

صحراي <هر و نميشود/ حاصل همه براي آساني به كه است تجربهاي

/٢٦٣ ص همان, /١

فرد, اين شد حاصل كسي براي گر ا اما ندارد>,١ فكرت اين گنجاي دلي
است/ عشق حقيقت و حقيقي عشق آن كه است كرده تجربه را حقيقتي
و است, سـايه بـه عشق است, مظهر و مجليى به عشق عشق, اين اينكه
هسـتند, حـق ازلي حسـن آيـنة كـه روي آن از مظاهر, و مجالي همة
بايد نظري عرفان در كه است درست سخناني همه بالعرضاند, معشوق
اصـالت بـه خدشهاي مطالب اين صحت اما آموخت تفصيل و دقت به

نميزند/ بشري عاشقانة تجربة
صدا از گذر است, معني به لفظ از گذر همچون معني, به ماده از گذر
آسان سخت سخت/ هم و است آسان هم موسيقي/ به است موج طول و
تغيير محض به كرد, عوض را ديد زاوية بايد فقط كه روي آن از است,
يك در است, بـيشتر آسـمان تا زمين فاصلة از كه فاصلهاي نگاه, افق

است/ شده طي لحظه
ميتوان كرد/ تحقيق آن سيم جنس دربارة كرد, وزن را تار ميتوان
مـربوط تـار جسم به اينسؤا�ت همة اما كرد/ سؤال آن چوب دربارة
شـينده تـار جـان نشـود, غايب تار جسم تا آن/ جان به نه و ميشود
جهت دو اينها است/ غيرممكن نيز آن جان و جسم بين جمع نميشود/
از عبور است/ محال يكديگر بر دو آن تطبيق مختلفاند/ افق دو و متضاد
و شعر/ گل به است گياهشناسي گل از عبور همچون آن جان به تار جسم
از عـبور يـعني ايـن و او جـان بـه مـعشوق جسم از عبور است چنين
از بـعضي است؟ مـمكن عـبوري چنين آيا عشقورزي/ به لذتجويي
از كنند, بيان را عشق و جنسي لذت ميان رابطة خواستهاند كه روانكاوان
ارتـباط تصعيد و تلطيف در كه حالي در گفتهاند سخن تصعيد و تلطيف
همچنان است, بوده صعود مبدأ كه آنچه و است كرده صعود آنچه ميان


