
صفحه 7
یک شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 

۱۳ جمادی الثانی ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۸۳ adabhonar@kayhan.ir

مرحوم شهریار)شاعر(

علیرضا سمیعی

ماهي هاي افتاده در خاك
نام كتاب :كجا بودي الیاس

گروه نویسندگان 
ناشر: شهرستان ادب

سال 95 
تعداد صفحات: 146

حتي وقتي پيكر شــهيدان غواص را بعد از 29 سال از زير 
خاك بيرون آوردند هنوز دستانشــان بسته بود. از اين غم لنز 
دوربين ها شعله ور شد. و عاقبت آتش در قلم اهالي »شهرستان 
ادب« افتاد تا مجموعه »كجا بودي الياس« را يازده نويســنده 

مختلف به پيشگاه شهداي غواص تقديم كنند.
جلد كتاب زبر اســت و رنگ ماسه دارد تا تداعي كننده خاك 
جنگ باشد. شــخصيت اول اغلب داستان ها جواني است به نام 
الياس كه هر نويسنده وي را در قالب شخصيتي خاص در داستاني 
متفاوت، از زبان نزديكان و آشــنايانش معرفي مي كند. كل كار 
همان طور كه در متن قصه »سايه سر«  آمده مي خواهد نشان دهد 
همه شهدا مثل هم هستند؛ چه در كربال چه در اروندرود... مثال در 
داستان »مارش فيونرال«  نقش برادر دارد و در داستان »روزي كه 
شب نداشت« دوستي استثنايي است. بهانه تاليف همه داستان ها 
همان خبر بازگشت پيكر شهداست كه با فرم هاي گونه گون نوشته 
شدند. گويا مي خواهند مانند آن ضرب المثل فرنگي كه مي گويد 
همه راه ها به روم ختم مي شــود بگويند همه فرم ها به شهيدي 
مثالين مي رسد كه درون خود تمام شهدا را گرد آورده. شايد بتوان 
ادعا كرد ايده كتاب ايده ال اله اال اهلل است كه ذكر وحدت كثرات 
ظاهري دانسته مي شود. خاصه اينكه نام »الياس« صورت يوناني 
»ايليا« است كه در عبري معني »خداي من فقط يهوه است« را 
افاده مي كند. حضرت الياس در پيشگويي هاي كتاب مقدس بار 
ديگر قبل از ظهور مصلح ظاهر مي شود و در عرفان اسالمي نماد 
تنزيه و ســمبل احديت است. به هر حال اين واقعه از هر جهت 
غم انگيز اســت. اينكه همه 176 تن جوان بودند، زنده زنده دفن 
شده اند و دهان و ريه هايشان با خاك پرشده بود و حاال آنچه آمده 
بيشتر از مشتي استخوان پاره پاره نيست و البته طناب هايي كه 

داشتند همان دور و برها مي پوسيدند. 
بنابراين هر نويسنده اي به فراخور خيالي كه در دل داشت 
دســت به قلم برده تا مثل منورهايي كه روي آب هاي ســياه 
آن شــب مي افتاد عمق دردي كه برادرانمان كشيده بودند را 
روشن كند. مجيد قيصري، مشهورترين نويسنده مجموعه، فرم 
داســتانش را به صورت نوشــتن نامه اي به الياس - كه دوست 

دوران كودكي و  جنگ  بود-  درآورده. 
ســجاد خالقي با داستان »مي شود اين طور باشد« بر شب 
عمليات و توصيف فضاي جنگي و ماجراهاي آن شــب نامعلوم 
تمركز كرده. خالقي با قلمي پخته،  فرم را بر روايت هايي موازي 
مبتنــي كرده كه با »فرض كردن« پيش مي رود. او افكارش را 
به اين صورت تقسيم كرده: اول اين طور باشد: چند دوست هم 
محله اي هستند كه بينشان فقط الياس از آب مي ترسد اما كنار 
آب عميق رودخانه هواي دوستان ديگر را دارد. در روايت بعدي 
»دوم اين طور باشد«: جنگ مي شود و الياس براي ريختن ترسش 
تصميم مي گيرد غواص شود. لذا كنار سد دز توسط فرمانده اي 
سختگير كاربلد مي شود. سپس روايت سوم مي آيد »سوم اين طور 
باشد«: آن شب سياه و آن گودال و سربازهاي عراقي و جوانان 
دســت بســته. باز هم اين الياس است كه هواي دوست چشم 

پیش از آغاز:
»ابراهيــم گلســتان« در ميــان 
خانواده ای در شيراز چشم به دنيا گشود 
كه به نوكری انگليسی ها افتخار می كردند 
و در ميان مردم خطه فارس شهره خاص 

و عام بودند.
او در دوره جوانــی جهــت ادامــه 
تحصيل به تهران می آيد و تحت حمايت 
انگليســی ها به توليد فيلمهای مستند 
نفتــی می پردازد، آن هم طی قراردادی 
كه بند بند آن وابســتگی گلســتان به 
انگليسی ها را بيشتر و بهتر ثابت می كند.

گلستان در اواخر دهه چهل به اتفاق 
فريدون هويدا، رضا قطبی، فرخ غفاری، 
فريــدون رهنما و... به اتــاق فكر رژيم 
پهلوی پيوست تا برنامه ريزی فرهنگی 
و هنری و حتی سياسی رژيم پهلوی را 
برعهده بگيرد، ضمن آن كه حافظ منافع 
بريتانيای صغيــر در تصميم گيری های 

مهم رژيم شاه هم باشد.
او در اوايــل دهــه 1350 پس از 
رســوايی اش بــه دليل نوكــری برای 
انگليســی ها از كشــور اخراج شد و با 
پول های بادآورده مردم ايران كه حاصل 
عمری نوكری انگليسی ها بود به لندن 
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گل مردی که همه را تحقیر می کند
 چگونه تحقیر می شود

آبي اش را دارد و تنش را سپر چشمان آبي دوستش مي كند. و 
ســرانجام »آخر اين طور شود«: آب را روي رزمندگان زنده به 
گور شــده باز مي كنند تا گودال قتلگاه  تبديل به هوركوچكي 
شــود. سربازهاي عراقي عذاب وجدان دارند ولي پس از مدتي 
ماجرا را پاك فراموش مي كنند و صدام اعدام مي شود و باالخره 
چند نفر بيل مي آورند و خاك را مي كنند و » با دســت خالي، 
وسط گودال بپرند و اول يك سيم پيدا كنند و جلوتر بروند ... 
بعــد يك جنازه پيدا كنند و ...غوغا به پا شــود«. به گمان من 

داستان خالقي از سايرين گيراتر است.
داســتان »قنات« به قلم سيد حسين موسوي نيا از زبان يك 
سرباز عراقي نوشته شده كه آن شب حضور داشته و مجبور بوده 
با لودر خاك را روي ســر و صورت جوانان ايراني بريزد در حالي 
كه نمي دانسته يكي از آن جوانان، الياس، دوست زمان كودكي اش 
اســت و حاال با گذشت 29 سال در ايران زندگي مي كند و  روز 
تشــيع پيكر جوانان در خيابان هاي تهران راه مي رود و مردمي 
را مي بيند كه آتش به جانشان افتاده.  در اغلب داستان ها نظير 
»المپيك صبورها« و »ماهي« سعي شده شهيدان را به ماهي هاي 
افتاده در خاك تشــبيه كنند. در داســتان هاي ديگر هم شاهد 
ماجراهاي خانواده هاي اين شــهدا هســتيم و مسائل و مصائب 
زمانه اي كه اين پيكرهاي پاك قدم به آن گذاشته اند. در داستان 
»ســايه سر« محمد قائم خاني سعي كرده كل زندگي و شهادت  
يونس  و الياس را در هاله اي از ابهام و معجزه تصوير كند. دو برادر 
كراماتي داشتند و مثال در زميني كه هيچ وقت بار نمي داده گندم 
مي كاشتند. تا اينكه يونس در كودكي به علت تب مي ميرد ودفنش 
مي كنند؛ اما الياس صدايي مي شنود و شب هنگام يونس را زنده از 
گور بيرون مي آورد. از آن پس الياس پيوسته از برادرش مراقبت 
مي كرده تا اينكه هر دو در جنگ لباس غواصي مي پوشند. يونس 
در كربالي 4 شهيد مي شود اما روي سرش دو دست قطع شده 
برادرش كه قبال در عمليات والفجر 8 جان باخته پيدا مي شود. اين 
خبر براي  پدرشان تكان دهنده است زيرا به ياد مي آورد وقتي در 
كودكي مي خواسته يونس را تنبيه كند چطور الياس دست هايش 
را جلو آورده و شالق خورده.  اخباري كه از 175 شهيد در دست 
داريم روشن اســت و مخاطب از خواندن كتاب  بيشتر از آنچه 
مي توانست در اينترنت جست وجو كند، پيدا نمي كند. نويسندگان 
هم مطمئنا خود را بازيگران يك كمپاني سرگرمي نمي دانند.  ولي 
در همين مجموعه هم گاه خواننده با كارهايي مواجه مي شــود 
كه بار سنگين غم شهيدان را به دوش نمي كشد. گو اينكه ايثار 

بزرگ شهيدان، آدم را پاي مطالعه نگاه مي دارد. 

ســال هايی كه شــور نوشتن و 
مباحثــه جدی در حــوزه ادبيات در 
من شــعله می كشيد و آثار مكتوب و 
دلنوشته هايم را از مالير به مطبوعات 
كشــور ارســال می كردم، كتاب های 
احمد عزيزی هم به موازات آثار ساير 
شــاعران و نويسندگان مطرح منتشر 
می شــد و امثال مــن از خواندن آنها 

بهره مند می شدند. 
آن روزها هنوز خبرگزاری ها ظهور 
و بروز جدی نداشــتند و روزنامه های 
پايتخــت در كنار ديگــر موضوعات 
اجتماعــی،  سياســی،  و صفحــات 
ورزشــی، اقتصادی و...، بــه ادبيات 
هــم می پرداختند كــه حقيقتا اين 
تالش، خروجی قابل قبولی داشــت 
و پــل ارتباطی بيــن صاحبنظران و 
چهره های تاثيرگذار فرهنگ و ادب و 
هنر با نوقلمان و نسل های تازه تر اين 
وادی را شــكل داد، اتفاقا شطحيات 
احمد عزيزی هــم در صفحات ادبی 
روزنامه های: اطالعات، كيهان، كيهان 
فرهنگی، ادبستان و... منتشر می شد 
و مخاطبــان خاص خود را پيدا كرده 
بود، بعدها در جمع شاعران كشور كه 
خدمت رهبر معظم انقالب رسيديم او و 
تعدادی ديگر از نام های آشنای ادبيات 
كه شعرشــان همزاد انقالب بود را از 
نزديك ديدم... يادش بخير! سال های 

خوبی بود برای ادبيات ما.
احمد فرزند وارســته و بی ادعای 
ايــران و از هميــن مردم بــود، يك 
شهرستانی خالص و ساده و بی آاليش 
كه دريايی از احساسات و انديشه های 
نــاب و گره خــورده بــا معصوميت 
شهرســتان را به تهــران آورده بود. 
مثنوی های شــورانگيزش يكی پس 
از ديگــری رونمايی می شــدند، در 
روزنامه هــا، نشــريات ادبــی، راديو، 
تلويزيون و كسانی هم او را در محافل 

»البته دوستان خيلی كار كرده اند. 
از دهه 60 كــه اين كارهای هنری و 
ادبی در حوزه هنری شروع شد و اين 
خاطرات منتشــر گرديد، من يكی از 
مشتری های پر و پا قرص اين كتاب ها 
بودم، كه خاطــرات را نگاه كنم. من 
خيلی تحت تأثير جذابيت و صداقت 
و خلوص ايــن نوشــته ها و گفته ها 
هســتم؛ اين را واقعاً عرض می كنم.« 

)1384/6/31(
نكته آخری كــه در اين جا بايد 
گفت آن است كه تقريظ حضرتشان 
بر چهــار كتاب »وقتــی مهتاب گم 
شد« »آب هرگز نمی ميرد« از حميد 
حسام و »دختر شــينا« و »گلستان 
يازدهم« از بهناز ضرابی زاده با سوژه و 
نويسندگانی از استان همدان و حدود 
پنجاه تقريظ ايشان بر كتاب های ديگر 
كه بسياری شان از تهران نيست، گواه 
آن است كه در شهرستانها ظرفيت ها 
و اســتعدادهای بســيار خوبی وجود 
دارد كه حمايت، تشويق و ريل گذاری 

قوی تر مسئوالن مربوط را می طلبد.
اين نكته مباركی است كه رهبری 

هفت دهه يادداشت نويسی بر كتاب ها 
بوده و هســت و ايــن كار جديدی از 
ايشان نيست. اما به نظر نگارنده داليل 
اين اهتمام دست كم به سه دليل مهم 

برمی گردد.
1- »زبان انقالب و دفاع مقدس، 

زبان هنر است«
2- ضــرورت نهادينــه كــردن 
ارزش هــای متعالی تجلــی يافته در 
دوران دفاع مقدس و اســتفاده از آن 
برای بيمه كردن مملكت در مقابل انواع 
هجمه های سخت افزاری و نرم افزاری.

3- معرفی الگوهای عينی، نزديك 

خالــق قرآن مجيد اســت و قرآن به 
قلم و نوشته سوگند خورده است. آيا 
ميانگين كم مطالعه در كشــور، حتی 
با محاســبه مطالعه كتب درســی و 
گشت وگذارها در فضای مجازی كه به 
راحتی نمی توان بســياری از آن را در 
مقوله مطالعه به شمار آورد قابل توجيه 
است؟ تشويق و ترغيب به كتاب خوانی 
و گسترش كتاب خانه ها بيش از پيش 
ضرورت امروز مدرســه و دانشــگاه و 

جامعه ماست.
البته در اين سال ها قدم های خوبی 
در اين باره برداشته شده است اما كافی 
نيست. چرا ما به بهانه های مختلف كار 
و گرفتــاری از مطالعه گريزپاييم؟ آيا 
اين محصول تنبلی ماســت يا خود را 
دانای كل می دانيم؟ آيا كسی هست 

كه نيازمند دانايی نباشد؟!
آقــا در اين باره تعبيرات لطيف و 

هشداربخشی دارند:
»بنــده خودم با اين كه گرفتاری 
كاری ام زياد اســت، امــا بحمداهلل از 
كتاب منفك نشــده ام و در حقيقت 
نمی توانم هم منفك شــوم. در خالل 

احمد خیلی حرف ها داشت...
  حمید هنرجو

شاعر، نویسنده و پژوهشگر فرهنگی- اجتماعی

و كنگره های شــعر دفــاع مقدس و 
گردهمايی های اهــل قلم كه هم به 
لحاظ كمــی و هــم از حيث كيفی 
وضعيتی بهتر از اين روزها و ســالها 

داشتند، می ديدند.
احمد عزيزی در شعرش، آنچه را 
كه می ديد و دلش گواهی می داد، روی 
كاغذ جاری می كرد و به ســرزمين و 
دين و آئينش مقيد و متعهد بود، البته 
مثل همه نمی توانست از غم نان فارغ 
باشــد، اما آثارش گواهی می دهد كه 
دغدغه حقيقت داشت. جهان بينی اش 
وســيع بود، از محدوده صناعات ادبی 
بيــرون جهيد هرچنــد احاطه اش بر 
انواع قالب های شعری تحسين برانگيز 
اســت و او و زنــده ياد سيدحســن 
حسينی در شمار شاعرانی هستند كه 
بعد از انقالب، به شيوه ای استادانه در 
شــعر خود از صورخيال بهره گرفتند 
و مفاهيمی متعالــی را به عالی ترين 
شكل ممكن در سروده های خود بيان 
كردند. احمد فلسفه هم می دانست و 
اين دانش، بر مجموعه توانمندی هايش 

در حوزه ادبيات افزوده بود. 
احمد پيام رسان سادگی، مهربانی، 
اهل بيت دوســتی و حب وطن بود و 
اين پيام ها را با شــعر و نثر و شطح و 
دلنوشته اش، به دور و نزديك ارسال 
می كرد. بارها با خواندن شــعرهايش، 
چشم و قلمم با هم جوشيد! اندوهی 
شيرين در كالم و كلمه هايش پنهان 
بود و بعضی از شعرهايش را نه يكبار، 

كه چندين بار بايد خواند و دريافت.
دوستانی كه به او نزديك تر بودند، 
می گفتند كه اگر كسی چهل شبانه روز 
در خانه احمد روز را به شــب برساند، 
هيچ گاه حوصله اش سر نمی رود، زيرا 
احمد با اصلی ترين وسيله پذيرايی به 
اســتقبال ميهمان اهل خرد و طالب 
دانايی و علــم در حوزه های مختلف 
- يعنی كتاب - می رود و اين سخن، 
ادعا نبود و واقعيت داشت، زيرا شعر و 
كالم عزيزی از دســت پر او در عرصه 

مطالعه خبر می داد.
هر كتاب چاپ شــده اش فريادی 
اســت... و حتما آثاری هــم دارد كه 

هنوز فرصت انتشــارش فراهم نشده؛ 
كاش عزيزانــی همت كنند و اين كار 
مهــم را انجام بدهند، زيــرا اين آثار 
جنبه شخصی ندارد و متعلق به تاريخ 

و ادبيات معاصر ماست.
احمــد، شــعر را نه صرفــا برای 
عالقمندان به ادبيــات يا انجمن ها و 
جمع های شــاعرانه، بلكه برای همه 
مــردم می گفت و می خواســت، از او 
شــنيدم كه دلتنگ فقرا بود و دلش 
می گرفت وقتی كودك يا خردســالی 
در گذری، ســر راهش سبز می شد و 
توقعی داشت، وقتی از اعزه اسالم يعنی 
حضــرت فاطمه زهرا )س( می گفت و 

می نوشت، وقتی ســالله پيامبر)ص( 
امام حســين)ع( را تكريــم می كرد، 
هيچ اتفاقی قادر نبود قلم او را متوقف 
كند، مثل بعضی ها نبود كه در تاالرها 
و جمع های آنچنانی چشم بچرخاند و 
با رصد حاضران و همسو با طيف مدعو 
شــعرهايی را انتخاب كند و بخواند...، 
او هــر جا كه بود و به هر محفلی كه 

می رفت، حرف دلش را می زد.
 بر همين اســاس، احمد عزيزی 
را می توان در زمره شاعران و اديبانی 
دانست كه شعرش از خط و شاخص 
اجتماعی برخوردار اســت و اگر امروز 
بود، حتما با جامعه اش خيلی حرف ها 

داشت... جامعه ای كه گاه غبار برخی 
قدرت طلبی ها و كســب شهرت های 
كاذب از جيب مردم را تجربه می كند! 
جامعه ای كه عطش تجميع غنائم در 
برخی از افــرادش، حوصله ها را تنگ 
كرده است! و اگر اين چند سال بيماری 
جانكاه نبود، احمد حتما خيلی حرف ها 

داشت... ترديد ندارم. 
چند سال پياپی احمد روی تخت 
بيمارســتان بود، سال هايی كه بر او و 
نزديكان و خانواده اش بســيار دشوار 
گذشــت - به ويژه خواهــرش كه با 
انگيزه ای توصيف ناپذير، پرستاری برادر 
خدمتگذار به معارف خاندان عصمت و 
طهارت را از صميم جان پذيرفته بود 
و به خاطر ســرافرازی در اين آزمون، 
بايــد به او تبريك گفــت - گاهی به 
مدت كوتاه، چشمهايش را باز می كرد، 
سخنی بريده بريده می گفت و كسانی 
كه دور و برش بودند، از خداوند بی نياز، 
شفای او را می خواستند. رزمنده ای در 
عرصه فرهنگ كه اين سال ها حقيقتا 
نياز به توانمندانی چون او به شــدت 
احساس می شــود و همواره باور دارم 
كه آثار و انديشــه های عزيزانی نظير 
احمد عزيزی، قيصر امين پور، مرتضی 
آوينی، آل احمد، امير حســين فردی، 
صفــارزاده،  طاهره  هراتی،  ســلمان 
مهرداد اوستا، سپيده كاشانی، حميد 
بيگی  مردانــی،  نصراهلل  ســبزواری، 
حبيب آبادی، سرشار و بسياری ديگر 
كه برآمده از تاريخ و تمدن و فرهنگ 
اسالمی - ايرانی ما هستند، هنوز جای 
طــرح و تبيين دارنــد... به ويژه برای 
نسل های جديد؛ همين نوباوگانی كه 
قرار است پرچمداران عدالت طلبی و 
حقيقت باوری در فردای اين سرزمين 
باشند و ان شاء اهلل آنچه كه شايسته اين 
مردم وارســته و پاك سرشت است را 

محقق سازند.

رفت و در بهترين محله اين شهر گران، 
قصری خريد و ازدواج سوم را تجربه كرد.

مطلــب حاضــر نگاهــی دارد به 
شــخصيت »ابراهيم گلســتان« نوكر 
كهنه كار انگليسی ها و تفرعنی كه باعث 
شده است تا همه را عقب افتاده فكری 
و فرهنگی بپندارد. او امروز رنج می برد 
زيرا از هر ده تماس گيرنده، كمتر كسی 
می خواهــد از نوشــته ها و زندگی اش 
بپرسد زيرا همه می خواهند با او درباره 
كســانی مصاحبه كنند كه »گلستان« 
در همه گفت وگوها و نوشــته هايش با 
نگاهی تحقيرآميز از آنها ياد كرده است 
و چه دوزخی از اين سوزنده تر كه هيچ 
تماس گيرنده ای با اين جاسوس كهنه كار 
تاريخ مصرف گذشته انگليسی ها به بهانه 
نوشــته هايش و جايگاهش در ادبيات 
و ســينما كاری ندارد و طلب مصاحبه 
نمی كند. زيرا عمومــاً از او می خواهند 
خاطرات خود را دربــاره آدمهايی نقل 
كند كه گلســتان هنوز آنها را شــاگرد 

تنبل خود می خواند.
***

»ابراهيم گلستان« موجود متفرعنی 
اســت. اين نكته را می تــوان در همان 

برخــورد اول با او يا حتی با ديدن فيلم 
گفت وگوها يا متن مكتوب حرف هايش به 
آسانی دريافت و خيلی آسان به اين باور 
رســيد كه گلستان حتی در نود و اندی 
ســالگی هم، می پندارند در اين جهان 
انسانی با شعورتر، فهيم تر، تيزهوش تر، 
خوش قلــم و قريحه تــر از خودش در 
ربع مســكون وجود ندارد، در ســاحت 
نويســندگی، فيلمسازی )چه مستند و 
چه داستانی( كسی بهتر از او زاده نشده 
است به گونه ای كه آنچه نوشته يا ساخته 
است را از سر مردم و حتی فرهيختگان 
زياد می داند و اينكه احتمال دارد حداقل 
در هزاره ســوم،  نوشته ها و فيلمهای او 
فهميده شوند. و درست به همين داليل 
است كه »گلستان« آشكارا بسياری از 
اهل ادب و هنر و سياســت را با تحقير 
»قوزميــت« می خواند. حال برای درك 
عميق تر شخصيت »گلستان« به گذشته 
بــاز می گرديم، نويســنده   چرخ پنجم 
پيش  گلشــيری«  »هوشنگ  همچون 
از ســال 1357 رمان كم ورق »شازده 
احتجاب« را می نويســد. به دليل نفرت 
پهلوی اول و دوم از قاجاری ها، رسانه های 
ديــداری و شــنيداری رژيم شــاه، نام 

گلشيری و اين رمان زير متوسط تقليدی 
را، اثری بی بديل معرفی كردند و از سوی 
ديگر به دســتور اعضای اتاق فكر رژيم، 
فيلمی براســاس اين رمان با بودجه ای 
هنگفت توسط »بهمن فرمان آرا« ساخته 
شد. فيلم عالوه بر نمايش در جشنواره 
تهران، به ديگر جشــنواره های خارجی 
نيز فرســتاده شد. تا يك معلم ساده در 
اصفهان يكشبه به ثروت و شهرت برسد. 
بعد به تهران منتقل شودو پس از انقالب 
اسالمی به عنوان يك معاند تمام عيار، 

خيال اعمال رياســت بر اعضای كانون 
منحله نويســندگان به سرش بيفتد. از 
ســوی ديگر در زمانی كه دعوت شبه 
روشــنفكران ايرانی، با هزينه بنيادهای 
مشكوك و حتی يكشبه به وجود آمده، 
در اوايــل دهه 1370 در دســتور كار 
معاندين در آنسوی آبها قرار گرفت، اين 
برنامه چنان همگانی شــد كه »اشرف 
پهلوی« خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی 
هم چند بنياد راه انداخت و شد ميزبان 
افرادی چون »احمد شاملو«، »هوشنگ 

گلشيری«، »سيمين بهبهانی« و حتی 
»مهدی اخوان ثالث« كه به  قليل السفر 

بودن شهره خاص و عام بود.
در چنين شرايطی يكی از نزديكان 
»گلستان« به لندن تلفن می زند و از او 
خواهش می كند، به ايستگاه قطار برود 
و »گلشيری« را تحويل بگيرد، حتی او 
را به عنوان ميهمان به قصرش ببرد، اما 
در شرح اين ماجرا »گلستان« به گونه ای 
سخن می گويد كه گويی اصاًل گلشيری 

را به جا نياورده است.
»گلســتان« ضمــن روايت كردن 
تلفــن يكی از نزديكانــش می گويد: به 
ايســتگاه رفتم. مردی الغــر اندام كه 
موهايــش ريخته بود خودش را معرفی 
و چنــد كتابش را به من هديه كرد كه 
هنوز وقت نكــرده ام آنها را بخوانم، بعد 
در همان ايستگاه با هم قهوه خورديم و 
چند حرف معمولی زديم و من از او جدا 
شــدم. چون او را نمی شناختم و اين در 
شرايطی بود كه گلشيری هم احساسی 
درست شبيه گلســتان داشت و در آن 
سالها خودش را با بزرگترين نويسندگان 

جهان مقايسه می كرد!
با  »گلســتان« حتی در گفت وگو 

رســانه دولتــی انگليــس B.B.C به 
صراحت می گويد كه من بيســت سال 
قبل تــر از »فروغ فرخــزاد« در عرصه 
ادبيات به چهره شــاخصی تبديل شده 

بودم.
يا در قسمت ديگری از مصاحبه اش 
با همين رســانه با تمســخر می گويد: 
)خطــاب به فروغ( گفتم: خانم اگر قرار 
است در گلســتان فيلم كارآموز باشی، 
الزم اســت، اين چيزهايی كه به عنوان 

شعر گفته ای را فراموش كنی.
حرف آخر:

گلســتان هيچ گاه پيش نرفته كه 
فرو رفته اســت و در آتش جهل و خود 
بزرگ بينی خويش سوخته و به خاكستر 
تبديل شده است و اين سرنوشت محتوم 
عموم شبه روشنفكرانی است كه قبل از 
انقالب خود را محبوب و پيشــتاز مردم 
می دانســتند. اما مردم هيچگاه آنها را 
خودی نپنداشــتند، زيرا هميشه بينی 
خود را می گرفتند و از كنار مردم كوچه و 
بازار می گذشتند و در جريان شكل گيری 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس اگر چشم 
بصيــرت داشــتند درك می كردند كه 
فرسنگها از همين مردم عقب افتاده اند، 

پيشتازی پيشكش قدمشان. مردمی كه 
دوست داشتند پيام انقالب اسالمی را در 
همان مساجد ساده محله شان بشنوند و 
نه در انجمن فرهنگی كشورهای خارجی، 
امروز هم دوســت دارنــد هنرمندان و 
نويسندگان مدعی مردمی بودن، شبها 
و پنهانــی در خانه خصوصی ســفرای 
كشورهای خارجی، سازهايشان را كوك 
نكنند، آواز سر ندهند و فيلم هايشان را 
به نمايــش در نياورند. فراموش نكنيم 
كــه بزرگمردی چون ميــرزا تقی خان 
اميركبير مابين مرگ و تحت الحمايگی 
روس ها، عاشقانه به سوی شهادت آغوش 
گشود و در پاسخ سفير روسيه تزاری كه 
شخصاً به خانه اش رفته بود تا با احترام 
او و خانواده اش را به ســفارتخانه ببرد و 
بعد از اخذ امان نامه از ناصرالدين ميرزای 
قجر، او را به مسكو بفرستد، گفت: آقای 
ســفير من اين ننگ را به كجا ببرم اگر 
به خاطر حفظ جانم به سفارت اجنبی 
پنــاه ببرم. من مــردن در موطنم را به 
چنين زندگــی كه تحت الحمايه بيگانه 
باشم ترجيح می دهم و با همين باور به 

شهادت رسيد.
سعید سجادی

شــعر سياسی ، برانگيختن احساس مخاطب است نسبت  به هرآن پديده ای 
كه دارای ماهيت سياسی است!

اين تعريف؛ خالصه ترين تعريفی است كه می توان از شعر سياسی ارائه كرد.
شعر همواره در طول تاريخ خود، كاربرد سياسی داشته و دارد. از جمله شعر 
فارسی!اما كاربرد سياسی شعر فارسی، دست كم تا پيش از مشروطه، اغلب مبتنی 

و ناظر به تحكيم مبانی قدرت عمله جور بوده است!
در دوران پهلوی دوم اما اتفاق ديگری افتاد.

شعر سياسی باز هم بر محور تكريم و تحكيم مبانی قدرت عمله جور عمل 
می كرد اما بنا به اقتضائات روز، بهره مند از زبانی جديد و همراه با ظرافت و دقيق!
در دهه 30 به بعد، ناگهان شاعران چپگرا جلوه كردند. آنها فضايی فراخ برای 

سرودن و انتشار آثار خود يافتند.
سياووش كسرايی، احمد شاملو، شمس لنگرودی و...!

كردند. اما می بينيم كه داشتن پرونده در ساواك نه تنها مانع از تحرك آنها نشد كه برخی از اين طيف، سر و كارشان به ساواك هم افتاد و وجه انقالبی هم پيدا 

  حاال ديگر در ايران، شعر فارسی، توامان رنگ دينی و سياسی پيدا كرده بود. 
زيرا انسان مسلمان اعم از شاعر و غير شاعر، در قبال خود و خانواده و جامعه 
و مملكت و جامعه  بشری مسئول است و نمی تواند عملی و اثری فارغ از دين وبه 

تبع آن؛ به دور از سياسيات و اجتماعيات عرضه كند.
اما رسالت »شعر سياسی و دينی« يا بهتر بگوييم« شعر دينی و سياسی امروز«، 

برانگيختن ذهن و دل مخاطب، در مسير ارزش های الهی است.
نگاهی كنيد به آثار مشــفق كاشانی ،محمود شاهرخی، مهرداد اوستا، قيصر 
امين پور،حســن حســينی، عليرضا قزوه و ...! آيا می توانيم رنگ دينی و سياسی 

اشعار اين بزرگان را كتمان كنيم؟
آيا از بطن قلم و شعر اين عزيزان شميم مسئوليت استنشاق نمی شود؟

شعر فارسی معاصر با قابليت هدف اشاره، اكنون تقريبا در آستانه 40 سالگی 
خود به بالندگی رسيده است و آماده است كه بيش از گذشته، ماموريت های بزرگی 
برعهده گيرد.در ديدار روز پنجم اسفند رهبر انقالب با جمعی از شاعران مذهبی 
سرا، معظم له توصيه هايی ارائه فرمودند. از جمله  اين توصيه ها، تبيين سبك زندگی 
اسالمی در قالب شعر است.اين يعنی سرفصلی جديد برای شعر امروز كشورمان!

نگارنده بر آن است كه پهنه ادبيات كشورمان، مشحون از سربازانی است كه 
برای انجام ماموريت های بزرگ مشتاق هستند.شما خواهيد ديد كه بزودی توصيه 
و رهنمود حضرت امام خامنه ای عملی خواهد شد و نهضتی پا خواهد گرفت كه 

نقطه پايانی بر آن نمی توانيم تصور كنيم!

یک نهضت ادبی
 پژمان كریمی

ن ا شــهید ن  خــو ث  ر ا و ی  م  ا ســا
ن ا یــد یز با مین  ز ســر حســین 

دهــر ظلمــت  در  حــق  نــور  ســام  ای 
قهــر بــر  گشــته  غالــب  مهــر  ســام  ای 

خمینــی ر  نــو ه  جلــو ی  ا م   ســا
حســینی ک  پــا ســید   ! خــو حســن 

نــی ا قر حــب  صا ســکه   شــد  با چــه 
نــی ما ز حــب  صا یینــه   آ د  خــو کــه 

نگینــت بــر  مغــرب  بــه  تــا  مشــرق  ز 
همینــت نی  ســلیما ت  مــا مقا

بــود پــری  و  دیــو  از  نــه  و  جــن  از  نــه 
بــود انگشــتری  همــان  حافــظ،  را  تــو 

حســینی ر  د ا  ر حســن  ُحســن  ببیــن 
تــو را صبــری اســت چــون خشــم خمینی

کنــون ا تــو  عامــی  و  خاصــی  ولــی 
ن کنــو ا تــو  می  ســا ا ملــک  میــن  ا

تــو بــر  راســت  قبایــی  چــون  والیــت 
تــو بــر  زیباســت  خــدا  دســتار  چــه 

ن د بــو یینــه  آ مصلــح  ی  بیــا  ا
ســرودن بایــد  را  تــو  تنهــا   ، را تــو 

همچنان به كار خود با جديت ادامه دادند...چرا؟
چون فردی مانند شــاملو، پس از زندان كامال در مســير خواست رژيم پهلوی 

قرار می گيرد !
اين گونه شاعران شعر سياسی می گفتند اما نه درتقابل با نظام شاهنشاهی! اين 
انقالبی نمايان يا شاعران انقالبی بدلی، اشعار چپگرايانه خود را در مسير تقابل با دين 
الهی اســالم عرضه می كردند. يعنی دقيقا طيف شاعران چپ و اشعارشان، در مقابل 

بزرگترين خطری ايستادند كه نظام طاغوت را تهديد می كرد!
رژيم - بخصوص در دهه 50 - از يك طرف با وجود شاعران و نويسندگان چپ 
در عرصــه كتاب و مطبوعات، پُز ايجاد و حفظ فضای آزادی قلم و آزادی سياســی 

می داد و از طرف ديگر، با سالح »ديگران« عليه اسالم مبارزه می كرد!
شــعر چپ يا بهتر بگوييم شــعر مطلوب طاغوت، در واقع ارزش هايی را نشانه 
رفته بود كه هنجارهای ســلطنت و نظام ســلطنتی نبود. شــعر چپ و در كنار آن 
شــعر بی درد سكوالر،شــعر آرمانی - الهی را نشانه رفته بود. چرا كه باور داشت؛ اگر 
ارزش های الهی زدوده شــود، سبك زندگی دگرگون می شود. مخاطب، در سبك به 
دور از ارزش هــای الهی، تبديل بــه موجودی مصلوب و منفعل می گردد كه اگر هم 
طاغوت را تكريم نمی كند، بی تفاوت زندگی روزمره را می گذراند و در پی لذات آنی 

و دنيوی تقال می كند. همين!
انقالب اسالمی به پيروزی رسيد. چرا كه سبك زندگی هدف نظر طاغوتيان، با 
همه تكاپوی عمله فرهنگ و هنر و دستگاه سركوب و حمايت خارجی، سر برنياورد.

سالم  ای جلوه  نور خمینی
  شعر زنده یاد احمد عزیزی 
در وصف حضرت امام خامنه ای

  همدان- محسن صیفی كار     به بهانه تقریظ رهبر فرزانه انقالب بر چهار کتاب دفاع مقدس

روشن ســازی و راه يابی و دست يابی 
بسيار ســترگ است. اگر ما بخواهيم 
ملتی مترقی باشــيم و مثل گذشته 
نورانی قرون ســوم و چهارم و هفتم 
انديشــمندان بزرگ به جهان عرضه 
كنيم و جهــان را متأثر از انديشــه 
خودمان قرار دهيم مگر راهی به غير 

از مطالعه و پژوهش هست؟
ايشــان در اين بــاره می گويند: 
»كتــاب دروازه ای به ســوی جهان 
گسترده دانش و معرفت است و كتاب 
خوب، يكی از مهم ترين ابزارهای كمال 
بشری است... كسی كه با اين دنيای 
زيبا و زندگی بخــش؛ دنيای كتاب، 
ارتباط ندارد، بی شــك از مهم ترين 
دستاورد انســانی و نيز از بيشترين 
معارف الهی و بشــری محروم است. 
برای يك ملت خسارتی بزرگ است 
كه افراد آن با كتاب سر و كار نداشته 

باشند...« )1374/10/4(
كتــاب به عنوان محصول دانش، 
تجربه انســان از آفريده های خداوند 
است كه انسان به عنوان مخلوق الهی 
آن را می آفرينــد، چه آن كه خداوند 

شايد در ذهن بسياری، اين سؤال 
جرقه خورده باشــد كه چرا رهبری 
اين همه بــر كتــاب و كتاب خوانی 
تأكيد می ورزند و ديگر سؤال اين كه 
ايشان با آن همه مشغله های گوناگون 
و مسئوليت بی شائبه رهبری با  تمام 
دغدغه ها و مســئوليت هايش چگونه 
فرصــت می كنند اين همــه مطالعه 
داشته باشند. شايد جواب سؤال دوم 
جواب سؤال اول را هم بدهد. بی شك 
يكی از راه های دست يابی به بصيرت 
و بينش مطالعه است. البته نويسنده 
می داند و نمی خواهد مطالعه را فقط 
در خواندن كتاب منحصر كند هر چند 
هيچ چيز جای كتــاب را نمی گيرد. 
حضرت آقا در جايی می گويند: »كتاب 
مقوله بسيار مهمی است. البته من به 
كارهای هنــری، تصويری، تلويزيون، 
ســينما يا از اين قبيل چيزها، خيلی 
اعتقاد دارم؛ اما كتاب نقش مخصوصی 
دارد. جای كتــاب را هيچ چيزی پر 
نمی كند. كتــاب را بايد ترويج كرد.« 

)1372/2/12(
نقش كتــاب در روشــن بينی و 

كارهای فراوان و سنگينی كه بر دوش 
ما هســت، دائماً با كتاب ســر و كار 
دارم. احســاس می كنم كه اگر انسان 
بخواهــد در زمينه معنوی و فرهنگی 
تــر و تازه بماند، جــز رابطه با كتاب، 
كــه مثل رابطه با جويبار، دائمی و در 
جريان اســت و مرتب تازه هايی را در 
اختيار انسان می گذارد، چاره ای ندارد. 

)1372/10/7(
سؤال ديگری كه مطرح است آن 
كه چرا ايشان تأكيد و تقريظ بيشتری 
بــر آثار برآمده از دفاع مقدس دارند؟ 
البته رويه مستمر ايشان در بيشتر از 

و ملموس به نسل جوان.
4- تعالی معنوی و التذاذ معنوی 
از جو موجود در فضای دفاع مقدس و 

تثبيت يا احيای ارزش ها.
5- دميــدن روحيــه خودباوری 
و آگاهی از گذشــته بســيار پرافتخار 

دفاع مقدس
داليل اين اهتمام از سخنان مقام 

معظم رهبری استنباط می شود:
ادبيــات و هنر مقاومــت و آنچه 
مربوط به دوره خاص دفاع كشــور و 
از برجسته ترين  ملت ماست، حقيقتاً 

و مهم ترين كارهاست.

به سهم خود با حسنه تقريظ ايده سازی 
و راه نمايی و تشويق كرده و می كنند. 
سؤال اين عالقه مند به كتاب اين است 
كه آيا ديگر انديشــمندان و عالمان و 
دل سوختگان عرصه فرهنگ و ادبيات 
پايداری در اين باره وظيفه ای ندارند؟ 
آيا آنان نيز نبايد به سهم خود گام های 
بيشتری در معرفی اين دوره نورانی و 
سرخ تاريخ كشــور عزيز اسالمی مان 
بردارند. شكی نداريم كه ترويج كتاب 
خوب و كتاب خوانی امر به معروف است 
و معرفی و ترويج كتاب های ارزشمند 
اين عرصه امر بــه معروف تر. يادمان 
باشــد آگاهی بخشی نســل جوان از 
ظرفيت تمام نشدنی لطيفه الهی دفاع 
مقدس، قدرت، ايمان و خودباوری آنان 
را در پی خواهد داشــت. »من تعجب 
می كنــم كه چرا ما بــه عنوان دولت 
جمهوری اسالمی، آن مقداری كه به 
كتاب اهميت می دهيم، ده برابر آن را 

اهميت نمی دهيم؟!«
)1375/7/30(

منبع اصلی: من و كتاب، انتشارات 
سوره مهر، نهم، 1388


