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چکيده
پس از زاده شدن رتت اا آ کفیف
از نوزاد از پرنفا درتددد

اا

که در شاناامه آمنه ات

میکاان و ار چهرۀ او نقش نانفن و مهر مینگارنن ار اازوانش

اژدنایی تصدویر میکاان و اه دتد

او چف ی نمانان چاگال شدفر میدنان .عروتک را ار

تمانی مینشانان و ارای زال اه زاالستا میفرتتان .درت
گرشدات نامه ناگام زاده شن تام از پرنن درت
حضدور گرشاتب میفرتتان .پرتش این ات
و اهاصدو

پفکرکی (عروتکی)

نظفر این پفکرک ااا ار روای

میکاان و او را ار اتبی مینشانان و اه

که آیا رتانن ابر زاده شن نواده ا رگا

پهلوانا ال اما اا فرتدتاد پفکرک نوزاد رورم میگرفته ات ؟ چرا در این

مورد از نگارگری اهره نمیجسددتان؟ در این مقاله کوتاه این دو پرتددش مه مطرحشددنه تا
پژونشگرا ارای آ پاتخی دراور افااان.
کليدواژهها :رتت پفکرک نوزاد تام گرشات نامه.
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رانادنایی که در شداناامه اه زایش رتدت مراو میشدونن یکی دیگر از شانکارنای فردوتی ات .
نمدة ما اارنا و اارنا این رددد اهنا را اا اشدددتفاو اواننهای  1و پس از پفونن عاشدددقانه زال و رودااه
ادارداری رودااده را گاماهگام دنبال کردهای  :از زمانی که «...اه آزاد تدددرو اننر آمن نِهار»(اف

 )1390تا

آنجا که «شدک کرد فرای و تن شدن گرا » (اف  )1399و تد س « ...تا گهِ زاد آمن فراز» (اف )1391
و تا زمانی که اروشی از این ابر « ...از ایوا دتتا ارآمن»(اف

 )1393پفش رفتهای .

تدراتدفمه آمن تفانا و زال ار االفن رودااه مجمر آورد توزانن پر تفمرغ تررتفن این
مرغ مهراا که غ از چهرۀ زال میزداین رد اهنای اعنی نسدتان .تفمرغ اه زال نوین میدنن «ک ین
تدددرو تدددفمفنار مانروی» شدددفری زاده شدددود که «از آواز او اننر آین ز پای /دل مرد جاگی ارآین ز
جای»»(اف  )1349و تد س راه درما را نشا میدنن :نخس مانروی را اا می از اود ایاود کاان
و پ شددکی (در متن موانی) چر دتدد و مانر پهلوی او را اشددکافن و نوزاد را ایگ نن افرو آورد؛
چافن میکاان .گوِ شدددفرفش الاناالا و پفلتن زاده میشدددود که از دینارر مرد و ز در شدددگیتی فرو
میرونن و «درزگانی» که فرزنن را از آ افرو آوردهانن میدوزنن و تد س گفانی را اا شددفر و مشددک
میکواان و میتدددایان و ار پهلوی مادر مینهان و پر تدددفمرغ را ار آ میمالان .زا التفام میپذیرد و
چو رودااه اه اود میآین در آ تدرو تهی که اه دنفا آورده ات فرهه را میافان و دلشاد میشود« :ار
او زره و گونر ارافشدانننن -اار کردگار آفرین اوانننن»»(اف  )1312و او را رتدت نامفننن .ت س آیفن
جالب دیگری اهجای آوردنن که انا کمتر پردااته شنه ات .
در نما گرماگرم شدددادمانینا پفکرکی( 0در متن کودکی) از پرنفا انواتان ن االای نوزاد شدددفرِ
«نااورده شددفر» .درو پفکرک را اا موی تددمور آکاننن و ار را او نقش نانفن و نور (واورشددفن)
ارنگاشددتان (و نقاشددی کردنن) و ار اازوانش اژدنایی دلفر را تصددویر کردنن و ار چا

او شددفنی نمانان

چاگال شددفر دادنن و« :اه زیر کَش اننر نگارتددتا  /اه یک دتدد گوپال و دیگر عاا »»(اف .)1311
این عروتددک ا رر را «ار اتددب تددمان» ااشددانننن و چاکرا چانی دورر کردنن و اا تکاوری این
ارمغا را اه زاالسدتا پفش زال گسدفک کردنن .فرتدتاده اه انم تدام رتفن پفکرک رتت شفراوا ِر
گرزدار را اه تدام عرهه کرد .اا دین این پفکرک« :اار تامِ یک موی ار پای اات  /مرا مانن این پرنفا
 .1شاناامة فردوتی اه کوشش جلال االقی مطلق مرک دایرهالمعارف ا رر اتلامی چاپ اول  1911دفتر یک
ری ام  014تا .012
 .0جلال االقی مطلق یادداش نای شاناامه مرک دایرهالمعارف ا رر اتلامی  1913اخش یک

 911اه اعن

تال پاجان
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گی راتدد »»(اف  .)1331ار فرتددتاده درم و دیاار ارافشددانن و او را اا پفامنای مهرآمف اه پفش زال
اازفرتتاد.
نمانان چافن آیفای در گرشداتب نامه 1نف آمنه ات  .مطالب گرشاتب نامه در این مورد کوتاهتر ات
ولی شبان

فراوانی اه روای

شاناامه دارد( .نما  :ری ام  303تا .)399

نریما پس از اازگش د از چفن اه دراار شدداه فرینو میرود و پس از گیتارنایی در نکو داشددتن
نمسدر گ ین و فرزنن داشدتن از شداه دراوات میکان که داتر شاه الخ اامی که اسفار زیبارو ات
و موردقبول او اده نمسدددری وی درآورد .فریدنو میپدذیرد و از شددداه الخ داترر را ارای نریما
اواتدتگاری میکان و مراتد این پفونن اا شدکوه تمام ارگ ار میشدود .تدف و زر میافشانان و نی
روز جشن میتازنن و عروس و داماد ترانجام «در ایوا نشستان ار گاهِ اویش»(نما .)391 :
پس از چانی ماهاانو اار میگفرد و چو ناگام اه دنفا آمن نوزاد فرا میرتدن دشدوارینای اسفار
پفش میآین نمانان دشددوارینای زایما رودااه پ شددکی از ففلسددوفا نان اا دارونای اا

درد

زایمدا را ار مدادر آتدددا میکادن و پسدددری نممو مداه زاده میشدددود« :اده دیدنار گیتی پنر اود
رات د »(نما  .)390 :نریما شددادما او را تددام نام کرد .ای نفد درنگی اتددبی تانرو اه تددوی شدداه
فرینو گسفک کردنن تا این مژده را اه او ارتانان.
تد س پفکرکی (در متن کودکی) از پرنن تدااتان و او را ن چو پهلوانا ار اتب نشانننن« :کمان
و کما در فکانه اه یال /یکی گرز شدانا گرفته اه اال»(نمانجا) .نف ه ار دتددتش گذاشتان و ااجر اه
چاگش دادندن تددد ر ار پشدددتش آویختادن و کمر را تا

اراسدددتان .نریما نامهای اطا اه پنرر

گرشداتدب نوشد و اا مشدک و گلا و می و زعیرا نشانی از دت

کودک ار آ نامه نهاد و این

نامه را نمراه اا پفکرک اه دتدد فرتددتادهای تدد رد که نممو مرغ پرها راهنا را درنوردین و در نر
ما لی اتدددب تانرویِ تازهنیس دیگری را ارگرف و در کمترین زما اود را اه درگاه گرشددداتدددب
تد هنار رتدانن و پفکرک را ار او عرهه کرد .گرشاتب اا دین ِ پفکرکِ شفرامه شاد و شگی زده شن
و ت س اه نفایش پرداا

و پفشانی ار زمفن تایفن و فرتتاده را غرو ننیهنا کرد.

من نشدددانی از چافن آیفای در جای دیگری ننینهام اردددال نقک این آیفن اه شددداناامه اازمیگردد و
مطلب گرشداتدبنامه ت

تأثفر روای شاناامه اه نگارر درآمنه ات  .ولی مطلب اسفار جالبی که

 .1اثر ارزننه اتنی طوتی که در حنود نف قر پس از شاناامة فردوتی اه نظ در آمنه ات  :ااونصر احمن اتنی طوتی
گرشاتبنامه اه انتمام حبفب یغمایی تهرا .1911
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در شداناامه نفامنه ات و ااتصا

شمارۀ اول

اه گرشاتبنامه دارد آ ات که نریما نشانی از دت

نوزاد را

اا مشک و زعیرا و گلا ار نامهای که اه پفشگاه گرشاتب میفرتتن نقش میکان!
طبعا چافن پرتشنایی پفش میآین:
آیا چافن رتمی تناول داشته ات ؟
آیا رتددانن ابر زاده شددن نواده ا رگا و اهاصددو

پهلوانا ال اما اا فرتددتاد پفکرک نوزاد

رورم میگرفته ات ؟
چرا در این مورد از نگارگری اهره نمیجستان؟
آیا چافن رتدمی تاها ارای پنر ا رر پهلوا انجام میشدن؟ چو در روای

گرشاتبنامه میافاف

که مژدۀ زاده شدن تدام را اا پفکی اه دراار فرینو میفرتدتان و پفکرک فقط ارای گرشدداتب گسفک
میگردد.

