ادب و هنر

دوشنبه اول اردیبهشت 1399
 26شعبان .1441شماره 20358

باز نشر یک سند ادبی منحصر به فرد پس از  66سال

واکسنمقابله
با کرونا درکالس
«سعدی»

یادمانملکالشعرایبهاردرروزنامهخراسانبهقلمدکترشریعتی
تأکید دکتر شریعتی بر آغاز انتشار روزنامه خراسان توسط ملکالشعرای  22ساله

جواد نوائیان رودسری – متن حاضر یادداشتی است به قلم روانشاد دکتر علی شریعتی که در 17خرداد
،1333درشماره 1421روزنامهخراسانبهمناسبتسومینسالگرددرگذشتملکالشعرایبهارمنتشر
شدهاست .اینکه چرا این نوشتار در مناسبت خود ،یعنی روز اول اردیبهشت منتشر نشد ،معلوم نیست؛ اما
میتوان آن را به شرایط کشور پس از کودتای  28مرداد  1332مربوط دانست .دکتر شریعتی در این زمان،
جوانی 21ساله و دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد بود .وی که فعالیتهای روزنامهنگاری خود را
در روزنامه خراسان آغاز کرد ،طی چند سال ،یادداشتهای مبسوطی درباره مشاهیر ایران و جهان اسالم
در این روزنامه دیرپا به رشته تحریر درآورد که در مناسبتهای مختلف ،به عالقهمندان ارائه شده و خواهد
شد .برای تکمیل بحث ،توضیحاتی به صورت پاورقی در انتهای متن افزوده شدهاست .تالشم بر این بود
که متن ،بدون پیراستگی تقدیم خوانندگان شود ،اما از باب تسهیل در قرائت ،افزودن برخی نشانههای
سجاوندی گریز ناپذیر بود .این سند ادبی ،تاریخی و مطبوعاتی را در سالروز درگذشت ستاره تابناک ادبیات
معاصر خراسان ،زندهیاد ملکالشعرای بهار ،به همه دوستداران فرهنگ و ادب ایران زمین تقدیم می کنیم.

گفت و گوی خراسان
با دکتر قدمعلی سرامی
استاد پیش کسوت ادبیات
به مناسبت روز بزرگداشت
خداوندگار سخن

الهه آرانیان   -اول اردیبهشت ماه جاللی
که از راه میرسد ،تنها یک نــام به ذهن
ـام بلند و پــرآوازه
متبادر میشود و آن نـ ِ
سعدی است .شاعر و نویسنده بزرگ قرن
هفتمهجریکهجزئیازهویتوشناسنامه
ایرانیها شد و ادیبان بــزرگ جهان را از
ویکتور هوگو تا شیلر شیفته خــود کرد.
سعدی تنها یک نــام نیست ،یک مکتب
اســت .با گلستان و بوستانش میشود
رسم زندگی در سایه اخالق و انسانیت را
آموخت و همین است که باعث شده هنوز
هم بعد از قر نها ،ذر های گرد کهنگی بر
کالمش ننشیند و همچنان تازه و باطراوت
باشد .به مناسبت امروزکه روز بزرگداشت
خداوندگار سخن است ،با دکتر قدمعلی
سر امی ،استاد ادبیات فارسی ،شاعر و
ّ
نویسنده نام آشنای کشورمان همکالم
شدیم.
▪درسه ــای سعدی بــرای ایــن روزهــای
جهان

دکتر سرامی ،آثار سعدی به ویژه گلستان
را پناهگاهی امــن ب ــرای ایــن روزه ــای
کرونایی توصیف میکند« :سعدی معتقد
به وحدت کل کیهان است؛ همان چیزی
که بعدها در قرن بیستم به نام نسبیت از
سوی اینشتین بیان میشود .سعدی در
گلستان میگوید« :ابر و باد و مه و خورشید
و فلک در کارند /تا تو نانی به کف آری و به
غفلت بخوری» .به همهمان یاد داد هانــد
که «به غفلت نخوری» اســت ،اما تا حاال
دیدهاید کسی را که در حال خوردن نان،
به این فکر کند که این نان چطور درست
شده است؟ هیچ کس .سعدی میگوید
با این که کسی به این فکر نمیکند ،اما
کائنات دارند کار خودشان را میکنند و
ذر های در این عالم بیکار نیست .سعدی
میگوید« :بنی آدم اعضای یکدیگرند/
که در آفرینش ز یک گوهرند /چو عضوی

موسیقی

شدن نوازندههای جوان
جهانی
ِ
ایرانی در قرنطینه

نوازندههای جوان ایرانی در قرنطینه ،جهانی
شــدنــد .بــه گــــزارش موسیقی م ــا ،بــه تازگی
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی تصویری
عکسهایی از چند نوازنده جوان ایرانی منتشر
کرده است که در روزهای قرنطینه ،از بام ،حیاط
یا داخل منازل خود و چند ساختمان قدیمی،
ســاز مینوازند .عکسهای ایــن پــروژه توسط
ابراهیم نوروزی ثبت شده و حاال بازتاب جهانی
پیدا کرده است .در فاصله ای کوتاه ،جمعی از
سرشناسترین رسانههای خبری دنیا ،مانند
واشنگتن پست ،روزنامه ایندیپندنت ،نیویورک
تایمز ،ام اس ان ،یاهو نیوز ،رکورد ایگل و چند
سایت شناخته شده دیگر ،نسبت به بازنشر این
گزارشتصویریاقدامکردهاند.درتوضیحاتاین
عکسها ،در تمامی رسانهها ،به این نکته اشاره
شده است که طی مدتی که از شیوع گسترده
ویروسکووید19وقرنطینهاغلبمردممیگذرد،
اهالی موسیقی ایران هم از راههای متفاوتی با
مخاطبان خود در ارتباط هستند؛ راههایی که
همگی آنالین هستند و تالشی برای عدم سکون
موسیقیدرکشورمحسوبمیشوند.
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به درد آورد روزگار /دگر عضوها را نماند
قــرار /تو کز محنت دیــگــران بی غمی/
نشاید که نامت نهند آدمی» .سعدی معتقد
است شرط انسان بــودن ،در اندیشه هم
بودن است .این روزها مردم کل دنیا دارند
با یکدیگر همکاری میکنند و بحث نژاد و
ملیت مطرح نیست .این مرد کل جهان را
مثل یک بدن واحد میداند .ما اگر نتوانیم
واکسن درست کنیم ،میتوانیم یک حرف
قشنگ برای دنیا بزنیم یا یک موسیقی زیبا
خلق کنیم .وظیفهمان این است که روحیه
آدمها را شاد نگه داریم و این را از سعدی و
امثال او یاد گرفتهایم».
سعدی جامعهشناس و روانشناس
▪
ِ

دکتر سرامی درباره جذابیتهای جهان
سعدی میگوید« :سعدی آدمی است که
در عین حــال که اهــل عرفان بــوده ،اهل
عین
زندگی با آدمها هم بوده است .او در ِ
مردمی بــودن ،با حاکمان هم رفت و آمد
داشته اســت .سعدی دوگانگیها را در
خود جمع دارد .او در آثارش هم حرفهای
مورد فهم عوام را زده و هم سخنانی گفته
که خــواص را خــوش بیاید .مث ً
ال یکی از
سخنان عامیانهاش در گلستان این است:
«مــرغ جایی پــرد که چینه بــود ،نه جایی
رود که چی نبود» .این میگوید ما آدمها
خواری همدیگر ،دنبال منافع
در عین غم
ِ
خودمان هم هستیم .سعدی را میتوان
یک جامعهشناس و روانشناس تمام عیار
دانست .سید رضی میرصادقی در کتابی
به نام «لعل پــاره»  95اندیشه سعدی در
گلستان را گــردآوری کرده که خواندنی
است».
بین سعدی
▪باران و مورچه و ...زیر ذره ِ

این پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی تأثیر
سعدی بر جریان شعری بعد از خــود را
انکار نشدنی میداند و معتقد است حتی

شاعران معاصر ما هم تحت تأثیر او بودهاند
چون« :سعدی در همه جزئیات عالم سیر
کرده است؛ از باران گرفته تا مورچه ،پشه
و . ...در نتیجه اندیشههایی دارد که کهنه
نمیشوند و ادامه دارند .اندیشه سعدی
جهان شمول است و بعضی از افکارش در
خارج از کشور شیفته دارد .به یاد میآورم
که نام یکی از رؤســای جمهوری فرانسه
سعدی بود .سعدی خیلی تأثیر گذاشته
است .مث ً
ال میگوید« :کس نخارد پشت
من /جز ناخن انگشت من» .شاعری بعد
از او گفته« :تــا بخارد پشت من انگشت
من /خم شود از بار منت پشت من /همتی
کو تا نخارم پشت خویش /وا رهم از منت
انگشت خــویــش» .درســت اســت که این
شاعر روی دست سعدی بلند شده و بهتر از
او گفته ،ولی مبدأ اندیشهاش کالم سعدی
است .حافظ به شدت از سعدی متأثر بوده
و چندین غزل از او استقبال کرده است.
همچنین صائب تبریزی و حتی شاعران
امروزی».

«پــس از هفتصد ســال در آسمان شعر و ادب ایــران
ستارهایدرخشیدکهبیشکازبعدازجامی،شاعری
بدین پایه و مایه نداشتهایم .اگر تاریخ ادبیات ایران را به
سه دوره تقسیم کنیم ،بهار سرآمد شعرای دوره اخیر
خواهدبود.مرحومبهارتنهالکهایراکهبردامنادبیات
ما نمودار بود ،شست و شعر و ادب فارسی را از صورت
تملقات و مدح و ثناهای بیجا بیرون آورد و در خدمت
مردم محروم و رنجدیده که خود از این دسته بود ،به کار
برد .اگرچه شعرای گرانمایه و آزادهای داریم که به عمر
خویش مدح کس نگفتند و حتی سالهای متمادی در
سیاهچالهای زندان ،زندگی را تباه کردهاند؛ ولی یا
گوشهایگرفتهاندوبهخودپرداختهاندیادرزیرشکنجه
وآزار،شکایتهاونالههاییکردهاندکهبرپیکرآزادگی
ومردانگیخودضربهایجبرانناپذیرواردساختهاند:
کاروانشهیدرفتازپیش
وآنمارفتهگیرومیاندیش
ازشماردوچشمیکتنکم
وزشمارخردهزارانبیش()1
بهار تنها نابغه شعر و ادبی است که چون یک قهرمان
سیاسی و یک مرد آهنین ،در مبارزات خود همهگونه
مصائب و محرومیتها را تحمل کرده و در سختترین
شرایط ،از زنــدان مــردم را به آزادی خواهی ترغیب
و تشویق کـــرده اســـت .زندگی
سیاسی بــهــار بــا انقالب
مشروطیت شروع شد و
تا آخرین دقایق حیات
خــود دســت از مبارزه
نکشید .در این هنگام،
بــهــار جــوانــی بیست و
دوساله بود که روزنامه
سیاسی «خـــراســـان» را
منتشر م ـیکــرد و یکی از
سران انجمن سعادت
بـــــه شـــمـــار
میرفت.
ایـــــــن

انجمن که از آزادیخواهان و روشنفکران تشکیل یافته
بود ،در قیام مشروطیت تأثیر به سزایی داشت و مردم
رابرایتشکیلیکحزبقویسیاسیآمادهمیکرد.
حزبدموکراتدر 1328قمری()2درخراسانتشکیل
شدوبهارعضوکمیتهمرکزیآنشدواولینباردرمسجد
گوهرشاد دستبهتظاهراتیزدندوبهارسخنرانیتندی
علیه مداخالت روس و انگلیس ایراد کرد و در روزنامه
نوبهارنیزمقاالتآتشینیبرضدبیگانههاوعمالاستبداد
مینوشت که به دستور سفیر روس توقیف و خود او به
تهرانتبعیدشد.بهاردرزمانناصرالملک()3درمشهد
تحولی برپا کرد .مردم تعطیل عمومی اعالم کردند و در
تلگرافخانهمتحصنشدند.دردورهسوم،ویازخراسان
انتخابشدولیفراکسیوناعتدال()4بااعتبارنامهاش
مخالفتکردولیبعدازششماهتصویبشد.درکابینه
سپهساالر ( )5به بجنورد تبعید شد و در دوره چهارم
از آنجا انتخاب شد .در این دوره فعالیتهای ادبی و
سیاسیاوبهقدریزیاداستکهازبحثاینمقالهخارج
است.دردورهپنجمازکاشمربهنمایندگیانتخابشد.
درایندوره،بهارعضوفراکسیوناقلیتبودکهبهرهبری
مدرسبرایمبارزهباحکومتوقتتشکیلیافتهبود)6(.
فعالیتهای بهار در این موقع به قدری تشدید یافته بود
کهنقشهترورویراکشیدندولیبهجایاو،واعظقزوینی
کهشبیهبهاوبود،کشتهشد.
در دوره ششم نیز انتخاب شد ولی در دورههای بعد به
علت مخالفت با دستگاه حاکمه ( )7انتخاب نشد و در
 1308به زندان افتاد .بعد از رهایی از زندان بهار به
کارهای ادبی پرداخت و برای امرار معاش ،کتابهای
خود را به معرض فروش گذاشت و مشغول طبع دیوان
خودشد؛ولیشهربانیازآنجلوگیریکرد.در1312
باز به زندان رفت و بعد از پنج ماه به اصفهان تبعید شد و
کتابخانهاشراکهباعمریخوندلخوردنتهیهکرده
بود،غارتکردند.
بهار تا سال 1325استاد دانشکده ادبیات بود و در این
سال،ازطرفحزبدموکراتقوامبهنمایندگیمجلس
انتخاب و لیدر فراکسیون آن حزب شد و اندکی هم در
کابینه قوام وزیر فرهنگ بود .این صحنه از زندگی او

کام ً
ال با روح آزاده و افکار و عقاید او فرق دارد؛ چنانکه
محمود فرخ که از دوستان اوســت ،در اینباره گفته:
«چندی َم ِلک وزیر شد و قدر خویش کاست  /آری مگر
َم ِلک نبود بهتر از وزیر[؟]  /تا ُبد َم ِلک نداشت به گیتی
دگر همال ( / )8چون شد وزیر داشت به کشور بسی
نظیر» .در سال  1326بهار که مرض ِسل او را رنج
میداد ،برای معالجه به سوئیس رفت و سه سال بعد با
اینکه از او جز تنی فرسوده و دلی افسره نمانده بود،
یکیازبهترینآثارخودرابهنام«جغدجنگ»سرود.بهار
درادبیاتفارسیوپهلویوروستایی()9وعربیاستادو
صاحبتحقیقاتگرانمایهایاست.بهارآخرینیادگار
شعر و ادب قدیم ایران است و با مرگ او میتوان گفت
آنچهرودکیآغازکردهبود،بهارختمکرد.ناتمام.علی
شریعتی»
پاورقیوتوضیحات

-1ســــروده رودکـــی در رثــای شهید بلخی 1289 -2 /
خورشیدی-3/نایبالسلطنهاحمدشاه،یکیازانگلوفیلهای
معروف و منحل کننده مجلس شورای ملی در 26آذر/1290
 -4از احزاب دوره مشروطیت با عنوان کامل «اعتدالیون»
و رقیب جدی عامیون یا همان دموکراتها که بهار در آن
عضویت داشت -5/محمدولیخان تنکابنی از رجال معروف
عصر مــشــروطــه -6 /مرحوم
شریعتی به واسطه شرایط
هنگام نــگــارش مقاله،
نمیتوانست بنویسد
که فراکسیون اقلیت
برای مقابله با رضاخان
سردار سپه و اقدامات
سیاسی او تشکیل شد/
 -7منظور دوران سلطنت
پهلویاولاست-8/قرین،
همتا -9/اشتباه
چــاپــی اســت؛
مــــنــــظــــور
اوســتــایــی
است

