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*

دكتر محمدابراهيم باستاني پاريزي

خدمت همكاران محترم مجلة آينده ـ دامـت ااااـام .ع ضـري م شـدد
روزي كه ايرج ااشار م.ديد كرد كه ديگر مجلة آينده منتشر نخداهد شد ،طبعاً در
محاال ادب و در خاطر اهل ذوق و ادب يك ااطراب و وحشت ايجاد شد ،زيرا
معطيل يك مجله كه سابقة هفتاد ساله در انتشار دارد ـ من.ا از ج.ت خدد مجله و
مدير و خدانندگان ـ اهميت نداشت ،بلكه اهميت آن از ج.ت ارهنگ مملكت و
مداوم سابقة ارهنگ كشدر نيز قابل اضتنا بددع
منت ، .من كه به سابقة كار ارهنگ مدير آن آشنا بددم ،م دانست كه آينده
معطيل نخداهد شد ،و به همين دليل در اين مدرد اظ.ار مأسف نكردم و جاي آن
را بازگد نكردم زيرا ايرج ااشار را ـ برخالف بسياري از آنان كـه ايـن م.ديـد را
باور كرده بددند ـ ب.تر از ديگران م شناخت ع
آنچه در ذهن مد آيد كه من آن نه من آن
وآنچه در ا .مد گنجد كه چنان  ،نه چنان
من مطمئن بددم كه ايرج ااشار اگرچه به صد سـالگ هـ برسـد ،و اگـر

*ع مجلة آينده ،سال ندزده  ،شماره  1ما ( 3اروردين ـ خرداد  ،)1372صص  249ما 256ع
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چشمش آنقدر اعيف شدد كه خيط االبيض را از اسدد نتداند مشـخيص دهـد و
حت اگر الج و ناقص ه بشدد ،يعن اگر خدن از آسمان ببارد ،بازه دسـت از
انتشار مجله باز نخداهد داشت ،زيرا آن ضشق و آمش كـه در بطـدن او ااروختـه
است ،به اين حرا.ا ارو نخداهد نشستع
ضالوه ،مملكت ما مملكت است ـ كه الجهـا و مالزمـان بسـتر هـ در آن
مجلهنديس كردهاند ـ و خدب ه از ض.ده برآمدهاندع مگر خاطرمـان نيسـت كـه
مرحدم اميرقل امين در اصف.ان ،يـك مشـت اسـتخدان كـه در مختـ كدمـاه و
كدچك مچاله شده بدد ،پنجاه سال چند ما از ب.ترين نشريات اين مملكت را اداره
كرد ،ب.ترين سرمقالهها را ندشت ،كتاب.اي بسيار خـدب مـأليف و چـار كـرد ،و
روزي كه مرد ،س چ.ل كيلد استخدان را ضملة مدت به زحمـت از روي مخـت
جمع كردند و به خانة آخرت بردندع اغفدر الهيج درست گفته بدد:
از مست بهجز نالة مستانه نخيزد
بيخدد گلدي دضدي منصدر اشردند
البد خداهيد گفت الج بددن غير از كـدر بـددن اسـت خصدصـاً در امـدر
مطبدضام ع م گدي مگر نه آن است كه مرحدم سـيد جاللالـدين حسـين مـدير
حبلالمتين نابينا بدد ،و او سـ چ.ـل سـال يكـ از معرواتـرين و مـ ثرمرين و
پرميراژمرين و پرصفحهمرين جرايد اارس را انتشار دادع نامهاي مثـل حبـلالمتين
كه پنجاه سال پـيش بعيـ شـمارههاي آن را مـن در كدهسـتان پـاريز ديـده و
خداندهامع جاي كه شش ماه طدل م كشـيد مـا پسـت كلكتـه حبـلالمتين را بـه
كدهستانةا برساندع جاي كه امروز ه اطالضات و كي.ان بـا مـأخير بـه آان قريـه
م رسندع
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و باز هـرك

ندانـد ،خـدد ااشـار ب.تـر از هـرك

م دانـد كـه يكـ از

معرواترين رجال ارهنگ يزد ،در آن واليت يك از ب.ترين روزنامـهها را سـال.ا
منتشر م كرد ـ درحال كه نابينا بدد ـ و آن مرحدم ناصر يزدي بددع مـدير ناصـر
كه نهمن.ا نديسنده بلكه از شعراي بزرگ زمان ما ه محسدب م شددع
او وقت ميمدن به ذهنش م رسيد ،به هرك
ارزندش ،م گفت :قل بردار و يادداشت كن ،سپ

نزديك او بدد ـ ازجملـه
ميمدن را به زبان مـ آوردع

ضجب است از ذهن مرحدم ناصر كه چندين ماده ماريخ لطيف ،در لحظام كدماه
سروده ،و محيّر من از اين است كه چطدر ارقام حروف آن را در ذهن باه جمع
و مفريق و در ضين حال ملفيق م كرده استع
حاال چش كه به جاي خدد ،من يك نكتة ديگر را م خداه سربسـته بـه
زبان آورم و آن اين است كه مديران الج و نابينا كه م مدانند روزنامه بنديسند كه
هيچ ـ از شما چه پن.ـان مـن يـك مـدير روزنامـه م شـناخت كـه مايـة اصـل
روزنامهنگاري يعن سداد نداشت ـ البته اعالً اس او را نم برم ـ هرچند خددش
در زمان حيات اصالً از ابراز اين نكته اكراه نداشت ـ و خددش م گفت كه اصالً
مرا به خاطر اينكه نتدانست سداد ابتداي ياد بگيرم از ژاندارمري بيرون كردنـد ـ
اما به هرحال اين مرد ـ كه من اندك ارادم ه قلباً به او داشت و دارم ـ قريـب
س سال يك روزنامة مرمب و منظ را منتشر كرد ،و هـيچك

نف.ميـد كـه ايـن

آقاي مدير آدم است كه حت دسـتهچك خـدد را هـ نم مدانـد اميـاك كنـدع
مقصدد من اين است كه اگر شدق و ضشـق و پشـتكار و ابتكـار باشـد در ايـران
همهك
نيستع

و به همه صدرت م مداند نشريه منتشر كندع نامدان و نابيناي كه چيزي
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آن.ا كه در راه مدسعة ارهنگ اين مملكت ب پيرايه قدم ن.ادهاند ـ ما لحظة
آخر و ما حد ممكن از كدشش باز نخداهند ايستادع يك شاضر اهل سرايهوو داري
به اس دده مدكل ـ چدن اين روزها حـرف سـرايهوو و بسـن و هرزهگـدين در
دهن.ا ااتاده ،چطدر است شعر او را كه به اارس است ،به ضندان شاهد گفتار نقل
كني كه در خدمت خلق ارمايد:
همچد غداصان مفل

از براي گدهري

زحمت درياي مردمخدار م بايد كشيد
جدر صد نااهل و ناهمدار ب.ر او كش
ب.ر يك گل ،زحمت صد خار م بايد كشيد
اكر م كن آن م.ديدي كه ااشار به معطيل مجله كرده بدد ،درواقـع يـك
ندع «دورخيز» او بدده است براي پرش به قلة ديگري ـ از ندع دورخيز پازنهـاي
كده كه وقت م خداهند از رودخانة كارون بپرنـد ،يـك چنـد قـدم بـه ضقـب
م روند و مدقف كدماه م كنند ،و آنگاه با ممام نيرو يكباره خدد را از ايـن سـر
دره به آن سر دره پرماب م كنند ،البد خدد ااشـار ـ آن درة معـروف كـارون را
ديده است ـ مقصددم آن جاي است كه كارون از دهنة سنگ كه دو ذرع ضـري
دارد م گذرد و به قدل نظامالسلطنه:
«از غرايب مدااع دنياست ـ و طدل آن سنگ از جاي كه منـگ م شـدد و
قريب س ذرع استع ازقـراري كـه خـدانين بعـد از آمـدن ضربسـتان حكايـت
م كردند در زمـان جـدان از آن دو ذرع دهنـه جسـتن م كردهانـد و معمـدل
بختياري استع محل استعجاب اين است كه واهمة آن آب و رؤيت آنجاي كه
از منگنا بيرون م آيد و ريخته م شدد كه به منزلة آبشار است مدحش اسـتععع»
(خاطرات نظامالسلطنه ،ص )101ع
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شاهد كالم من ،اينك همين شمارة اخير مجلة آينده است ،شمارة اول مـا
شش سال هجده كه بيش از سيصد صفحه دارد و يك سـطر از آن نيسـت كـه
قابل خداندن نباشدع
بعي مقاالت اين شماره چيزي به ما م گديند كه غيرممكن بـدد ايـرج
ااشار از انتشار چنين دستاوردهاي روي برمابد ،روزنامه كه هيچ اگر ناچـار بـدد
شبنامه منتشر م كردع مگر م شدد سخنان جمال امـام در حـق مصـدق را در
اين شماره ديد و از خداندن آن دريغ كرد ،مصدر اينكه همه رجال م.ـران اصـرار
داشتند در سقدط مصدق ،اين من.ا مرحدم مق زاده بدد كه به انگليس ها م گفت:
با مصدق بايد مذاكره كنيد ،نه رأي اضتماد و نه كددما هيچكدام چارة حركتـ كـه
اين مرد كرده نيست:
اين گرد و غباري كه مد انگيختهاي
باران دو صد ساله ارو ننشاند
من هميشه اكر م كردم كه آدم مثل مق زاده كـه مـدت طـدالن ضمـر
خدد را در لندن گذرانده ،نهمن.ا به انگليس ها دمخدر و ياور است ،بلكه هميشـه
ه مدي ثروت م لدليـده ،و بـه قـدل پاريزي.ـا ،در لنـدن ،بـهجاي «لـرگ» ليـره
خيسانده م خدرده است ،درحال كه از گزارشـ كـه از جنـگ اول ـ در لنـدن
ارستاده ـ معلدم م شدد كه مردم آن واليت« ،حاال اقط سه سـير و نـي كـره در
هفته دارند و دو برابر آن روغن نبام كه با اين مقدار ه نان و كره بايد بخدرنـد
و ه خدراك بپزندع» مثالً پرمقال و ليمد و انداع ميدهجات پرورده كه ديگـر ابـداً
وجدد ندارد ععع از قحط زمان حيرت يدسف هـ گذشـته اسـتع امدمبيـل هـ
نيست ععع باز االغسداري رواج يااته و قيمت االغ خيل مرق كرده است ععع و اين.ا
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نكام است كه در گزارش اختصاص مرحدم مق زاده در همين شـماره از مجلـه
مدان ديد و اين ايام مقريباً مصـادف همـان روزگـاري اسـت كـه دوسـت ديگـر
مق زاده يعن مرحدم قزوين در پاري

بدد كه م نديسد« :من به نقد يك اطـاق

بسيار كدچك در يك هتل در نزديك مادلن(پاري ) دارم به روزي  13ارانـك
يعن ماه  390ارانك اين ارزانمرين اطاق است كه ممكن است پيدا شـددع يـا
شايد دو ارانك ارزانتر پيدا شدد ول ديگر مسكدن نيستع حاال قياس بكنيد كـه
چطدر م شدد ايشان اينجا اسباب كار كتب و ميز و غيره را اراه آورد ععع» و اين
در همان روزگاري است قزوين اظ.ار خدشدقت م كند كه نسـخة ج.انگشـا را
كه از پاري

بيرون برده بددند الحمدهلل دوباره بر جاي خدد برگشته استع حـاال

من با ممام قدا مشغدل استنساخ هست ععع» (نامههاي قزوين  ،ص )13ع
من نم خداه در مقاالت شمارة گذشته ،غدر كـن و بـه قـدل سيسـتاني.ا
كچكال و به ل.جة پاريزي.ا «كشكاري» كن و نكات مازه براي خدانندگان بازگد
كن  ،ول اين را ه م مدان گفت كه انتشار شمارة گذشته آينـده يـك دورخيـز
بدده است ،براي پرش از يك مانع بزرگع
*
آنچه مرا وادار به نگارش اين ضرييه كرد ،چار دو قطعـه شـعر جنگليـة
آقاي ضليقل جدانشير است ـ كه از شـاهكارهاي شـعر اارسـ اسـت ـ و مـن
متحيّرم كه چطدر شما حدصله كردهايد و س و چند سال اين شعر دلپذير را زير
كاه پن.ان نگاه داشتهايد ـ مثل بعي روستاي ها كه گالبي.اي نـارس را زيـر كـاه
م گذارند ما رسيده شد و پخته شدد و رنگ به خدد بگيرد!
البته اظ.ار نظر من دربارة خدب و بدي شعر ممكن است مدرد قبدل اهـل
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اطالع و صاحبان ذوق و ادب نبدده باشد ،ول به هرحال به ضندان ضقل آدم كـه
روزي خددش ه رطب و يابس به ضندان شعر بهه م بااته است م مدانـد در
اينجا مدرد ضنايت قرار گيردع
من كه ما امروز در جزك اخدانيـات قطعـهاي بـه ايـن دلپـذيري و رسـا
نيااتهام و واقعاً نم دان كه آيا آقاي جدانشير غير از اين شعرها اشعار ديگري ه
دارند يا خير ،و اگر دارند چطدر است كه در جاي چار نم كننـد ـ يـا چـار
م كنند و امياي مستعار دارد؟
جدانشير قصيدة المية اول را به اقتفاي المية مرحدم وثدقالدوله سروده:
بگذشت در حيرت مرا ب

ماه.ا و سالها

چدن است حال ار بگذرد داي بدين مندالها
ايام بر من چيره شد چش ج.انبين خيره شد
وين آب صاا ميره شد چدن ماند در گددالها
لطاات ذوق جدانشير در سفرنامة منظدم از همان دو بيـت اول آن آشـكار
م شدد:
بار و بنه بر پشتها بر شيدة حمالها
سرگشته اندر بيشهها چدن دستة چندالها
ااتاده در كده و دره در جستجدي منظره
استدده و ايرج ععع با جمع از ج.الها
آن.ا كه حكايت كدهندردان م.راننشين را ديده و خداندهاند و ايلم.اي آن.ا
را مماشا كردهاند ،متدجه م شدند كـه قـدرت مدصـيف شـاضر در همـان ابيـات
نخستين ما چه حد قدي بدده استع
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متأسفانه قيچ ااشار كه ما حاال درمدرد مقاالت نثر كاربرد داشت به شـعر
مردم ه سرايت كردع( )1بعي ابيـات را كـ و زيـاد م كنـد ،و ايـن كـار اگـر
درمدرد نثر و مقاالت طدالن مجاز شمرده شدد ،درمدرد شعر ـ خصدصاً درمدرد
اخدانيات ـ هرگز جايز نيست ،زيرا در اينگدنه اشـعار نكـات و مسـا ل مطـر
م شدد كه روحيه و طرز اكر گدينده را روشن م كند ،و مغيير آن لطمه به اصـل
مدادع م زند و لطاات شعر را كاهش م دهدع
معن اين دو قصيدة الميه را آن.اي م ا.مند كه صابدن ه سفري با ايـرج
ااشار به رخت آن.ا خدرده باشدع آدم كه هيچوقت قل خددنـدي

يـا مـداد يـا

خددكار همراه ندارد ـ و بيش از هر صاحبقلم در اين مملكت قل زده اسـت،
آدم كه هيچ وقت ساضت نم بندد و در جيب نم گذارد ،ول حت يك بار هـ
خلف وضده و خالف قدل نكرده استع
او ،بيشتر دهات و روستاهاي ايران را به همراه يك دو من همقدم ،به پاي
همت سپرده است ـ و هرچند همراهان را همانطدر كه در قصـيده هـ آمـده از
پاي انداخته و كفش و جدراب آن.ا را لت و پار كرده است ـ اما خدد بههرحال از
ندع «ربدت»هاي ادالدي است يا آدم برا اسـت ـ كـه خسـتگ نم پـذيرد (و
مقصددم از آدم برا  ،آن نمدنههاي است كه م گديند در كدهسـتان.اي چـين و
مبت ديده شده كه از اين كده به آن كده م پرند ـ نه البته مجسمة آدم برا كه بـا
يك مابش آاتاب آب م شدد)!
اينكه گفت آدم برا به اين ضلت است كه در ايران البته بارهـا در خـدمت
ااشار به كده و دره سفر كردهام ،ول ارامدشنشدن مرين آن سـفرها ،دو سـفري
بدد كه در اروپا صدرت گراتع( )2يك بار كه قرار بدد از سدي

به مدنيخ بـروي
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براي شركت در كنگرة باستانشناس ع در اين سفر ،به مدصية ايرج ااشـار بـهجاي
وسايل ضمدم يا هداپيما ـ كه مدت كدماه وقت م گرات ـ يك امدمبيل كرايه
كردي و چ.ار نفري من و ايرج و احمد اقتداري و دكتر زرياب در آن نشستي و
صبح ساضت هفت ايرج پشت امدمبيل م نشسـت و ضصـر سـاضت هفـت پـايين
م آمد ،ه ضقيدة ظ.ير اارياب كه:
كس كه بر سر خداب سحر شبيخدن زد
هزار دوست بيدار را به خداب گرات
و (اضتقادش اين بدد كه كس كه امدمبيـل دربسـت كرايـه م كنـد اگـر روزي ده
پانزده ساضت با آن راه نرود ارر خداهد كرد!) سفري كه م شد چند ساضته ممام
شدد ،دو روز و ني طدل كشيد و ممام اروپاي آلپ از سدي

و اطريش و آلمـان

را زير پا گذاشتي ما به مدنيخ رسيدي ع درست مثل لقمه از پشت گردن بـه دهـان
بردن ـ و اين مدت طدالن كه در راه بددي اغلـب از راه.ـاي كدهسـتان ضبـدر
كردي و با اينكه اواخر ش.ريدر بدد و اوايل م.ر ،اغلب از ميان برف و مه و بدران
م گذشتي و ايـرج ااشـار مخصدصـاً راه.ـاي «نب.ـره» و غيرضـادي را انتخـاب
م كرد ،و همةجا از ميان برف م گذشت ،و غروب به هر ده م رسيدي  ،يـك
اطاق در خانة روستاي اجاره م كردي ـ و دهام هاي آنجا معمدالً اطاق را كرايه
م دهند كه كمك به زندگ آن.است و بسيار نظيف و مميز و ماحدي هـ ارزان
است ـ و به همين دليل ـ اقتصاد يزدي ـ ايرج ااشار شـب را در شـ.رها مدقـف
نم كرد ،و اصالً ه از بزرگراه و امدبان و راه.اي كه ناچـار باشـد بـه سـرضت
بگذرد ،ضبدر نكرد ،و او در اين امر مع.د داشت و همان كاري را م كـرد كـه در
ايران ه انجام م دهد ـ يعن از راه م رود كه ديگران نم رونـد و بـه همـين

104

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 40 /

صدرت بسياري از دهات ايران را ديده استع
او خصدصاً به من م گفت كه من اصرار دارم كه از راه.اي كدهستان و از ميـان
دهات اروپا ضبدر ده ما بدان و بف.م كه معن ده چيست و آن حرف هـ كـه
درمــدرد روســتاييان و دهــات ايــران در حماســة كــدير و گراتاري.ــاي قا مقــام
ندشتهاي ،بتدان آن را با روستاهاي اروپا و طرز زندگ مردم آن دهات و آداب و
رسدم آن.ا و طرز كاشت و برداشت و گدسفندداري و گاوداري آن.ا مقايسه كن ع
از سفر ديگري ياد كن كه قرار بدد به مدن
سدي

بروي ـ و اين سـفر بـاز از

شروع شدع يعن از سنگال ـ يك از زيبامرين ش.رهاي شرق سـدي

امدمبيل كرايه كردي و خدد را از كده.ا و درههاي مخدف پربرف سدي

ـ
ضبـدر

دادي و گردنههاي متعدد ازجمله گدار برنارد مقـدس را  St. Bernardپشـت سـر
ن.ادي و از جندا ضبدر كردي ـ كه بـه ضقيـدة مـن اصـل آن همـان كلمـة گنـاوة
خددمان است ـ و آنگاه به رم رسيدي ع چدن وقت باق بدد سري ه به كاپري و
سدرنتد و ناپل زدي و دوباره باز گشتي ع
چنين سفري ،منت .كدماهتر ،يك بار ديگر ه در خـدمت ااشـار و دكتـر
ستدده در اروپا داشتهامع منت .حسن كار ستدده آن است كـه منـدرويهاي ايـرج
ااشار را متال م سازد ،هرچه ااشار لجدج است ستدده با احتياط گام برم دارد
و پيادهروي را بر سداره راتن مرجيح م دهد ،و با ماليمت قـدم در راه م ن.ـد و
شتروار راه دور را بهمدريج ط م كندع ضقيدة او ضقيدة مالّ ضليراا اردكان است
كه م گديد:
از ااطراب ،كار ،م.يا نم شدد
سيل از دويدن است كه دريا نم شدد
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و به همين مرميب ،ستدده قسمت ضمدة راه ابريش را ما نزديك هاي ديـدار چـين
در هشتاد سالگ ط كرده است و اگر رايق همدم م داشت شايد بـه آن طـرف
ديدار ه قدم م گذاشتع
اي كرده به شب.اي سيه ط منازل
اي مرد ج.ان گشته و اي رهبر ضاقل
اي در همهجا پيشرو كدهندردان
وي يك منه با لشكر انبده مقابل
يك اغراق شاضرانه نيستع منت .همراهان اين سفر م گديند جدانشـير در اينجـا
طعنهاي ه به ستدده زده است ،زيرا هنگام راهپيماي سـتدده هميشـه پيشـگدي
منزل بعدي را م كند كه چنين اسـت و چنـان اسـت و وقتـ م رسـد م بيننـد
خالف آن است كه او گفته ،پ

با معجب از دكتر ستدده بازخداست م كننـد ،و

او م گديد :آري ،من آنجا را شب ضبدر كردهامع
ـ «اي كرده به شب.اي سيه ط منازل» كنايه به اين سابقه استع
حقيقت آن است كه ه سفري با سداره همراه ايرج ااشار بدمر از همقدم
او در پياده راتن اوستع او وقت پشت ماشين م نشيند بدون اينكه آب و بنـزين
و باد و ساير لدازم آن را نگاه كند ،به راه م ااتد ،و ضقيدهاش ايـن اسـت كـه بـا
ماشين بايد رات و رات ما جاي كه ماشين بايستد ،وقت ايسـتاد آن وقـت بايـد
ديد كه چه م خداهد و كجايش خراب است و آن را اصال كرد!
براساس همين السـفة غلـط ااشـاري اوسـت كـه يـك بـار در يدنـان در
نزديك هاي منتئدرا كه كدهستان پرآب ول ب آبادي است ـ ماشين ما ايسـتاد و
اگر يك مراكتدرران زباننف .ول انسان نرسيده بدد و به ما كمك نكـرده بـدد ـ
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معلدم نبدد چه مدم م بايست آنجا حيران باشي با همة اين.ا بايد بگدي ب.ترين
سفرهاي من آن.ا بدده كه با ااشار همراه بددهامع
به روي چدن مد رايق سفر خدش است مرا
مد گر رايق نباش سفر چه سدد كند؟
باري ،قصد از اين ضرييه ابـراز ضداطـف خـدد از چـار ايـن دو قصـيدة
ب نظير بددع محيّر من از اين نيست كه چرا نهمن.ا گديندة مداناي اين شـعر ،آقـاي
جدانشير ،اين مدت طدالن نخداسته شعرش جاي چار شدد ،بلكه معجب مـن
بيشتر از خدد ايرج ااشار است كه چطدر حدصله كـرده و نزديـك چ.ـل سـال،
دست روي دست گذاشته و شعري بدين شيداي و طراوت را چار نكرده است،
درحال كه اگر اين شعر در همان سال  1334چار شده بدد الاقل ضباس اقبال و
احمد ب.منيار كرمان و استاد ضل اكبر دهخدا ـ گديندة قطعة معـروف «انشـاكاهلل
گربه است» آن را م خداند و همرديف طبع خدد طبع مشاهده م كردع
اگر در سال  1335چار شده بدد ،سري شاضر شدريده و كدر و كر بيرجند
چيزي در حق آن م سرود 1336 ،دكتر محمدباقر هدشـيار شـيرازي و در ،1337
ععع و در  1338هيچك

كه نم خدانـد الاقـل نيمـا يدشـيج م خدانـد ،در 1341

صبح م.تدي و حاج محمد نخجدان آن را م ديدندع
اگر به سال  1344چار شده بدد استاد ضبـدالعظي قريـب و اميرخيـزي و
رو اهلل خالق ه م خداند ،و به سال  1345البد سعيد نفيس از ايران و احمـد
آمش از مركيه آارين م گفتند كه ه زبان دارند كه شعر بدين خدب م گديدع
در  1346سرور گديا در ااغانستان م خداند و مد شما را گديا م شد ،و
سيد اخرالدين شادمان در م.ران شادمان م شد ـ اگر آن را مجيد مدقر در مجلـة
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خدد چار م كردع
به سال  1347ره معيري غزلسراي نام و ابـراهي پـدرداود م ديدنـد و
صمد ب.رنگ در دهات آذربايجان آن را زمزمه م كردع
در  1348استاد لطفعل صدرمگر آارين ه م گفت و آل احمد طعنه هـ
م زد ،و مق زاده و سيد اياك از كنار آن ب مفاوت نم گذشتندع
اگــر در  1349چــار شــده بــدد بــديعالزمان اروزانفــر آن را م خدانــد و
محسينها م كرد و آن ضبارت مند را خطاب به خددمان بـه زبـان نمـ آورد كـه:
روي قاطرهاي امامزاده داود را سفيد كرديدع (حماسة كدير ،چار اول ،ص )302ع
در  1350ه چار نكرديد كه دكتر شفق و دكتر معين آن را بخدانندع سال
بعد ه  1351ضبدالرحمن ارامرزي م ديد ،يا در مجلـ

ادبـ حـاج حسـينآقا

ملك مطر م شدع
اگر در  1353چار م كرديد دو شاضر بزرگ به شما آارين م گفتند :يك
پژمان بختياري و ديگري گلشن آزادي ،همد كه گفته بدد:
هر روز زين ديار غ آباد م رود
جمع كه هفتة دگر از ياد م روند
اين زندگ حالل كسان كه همچد سرو
آزاد زيست كرده و آزاد م روند
در  1354ضبدالمجيد اوحدي يكتا در اصف.ان به شما خدشآمد م گفت و
اگر در  1355به اين غلطهاي كه حاال چار كردهايد آنرا چار م كرديد ،مجتب
ميندي در روز جمعه ق.دهاي به شما م داد و محسين احشآميز م كردع
در  1356رسدل پرويزي با ل.جة اارس خدد ،آن را در منزل سردار اـاخر
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مكرار م كرد يا محبدب اردكان به ل.جة يزدي آارين م گفتع
در  1357الاقل دكتر احمـدضل رجـا

و پـروين گنابـادي و ضل محمـد

ضامري م مدانستند ثناخدان شما باشندع
در  1358دكتر غالمحسين مصاحب م خداند يا الاقل ضبدالعل آذرنـگ از
آذربايجان به شما نامة خدشآمد م ندشتندع
اگر شعر در  1359چار شده بدد ه ازنظر ضل اصغر حكمت ـ وزير كـل
معارف سابق ـ و ه استاد جالل هماي م گذشت يا الاقـل سـ.راب سـپ.ري و
محمدمق مصطفدي و ضلينق وزيري آن را م ديدندع
در  1360ه چار نشد وگرنه نصـراهلل السـف و يـا محمـدد اـرخ و يـا
مسعدد ارزاد و يا الل.يار صالح و باالخره شايد ضل دشـت لبخنـد ذوق بـه لـب
م آوردندع
در  1361اگر چار شده بدد پيرحسامالدين راشـدي از پاكسـتان و محمـد
سعيدي و دكتر نصرةاهلل باستان در م.ران آن را م خداندندع
م مدانستيد آن را در  ،1362در يادوارة هفتاد سالگ همين دكتـر منـدچ.ر
ستدده ح حاار چار كنيد ـ البتـه احمـدي بختيـاري شـاضر قااـ نيـز آن را
م خداند و باالمر از همه آن كه دكتر محمدد ااشار ـ بنيانگذار آينده نيـز از ايـن
قطعة لطيف لذت م بردع
به سال  1363آن را چار نكرديـد و طبعـاً آاـرين اميـري ايروزكـده

ـ

اميرالشعراك ـ را در م.ران و ضبدالح حبيب را در ااغانستان ،و ابراهي دهگـان را
در اراك كه يك روزي در خدمت شما م.مان او بددي ـ ازدست داديـد و طعـن
سيد احمد خراسان را ه ع
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در  1364شعر چار نشد ،طبعاً نه اريدون مدلل شاضر بزرگ شـيراز آن را
خداند و نه يحي ريحان صاحب گل زرد ،نه حسـن صـدر خطيـب و نـه احمـد
ااشار شيرازي كتابدار كتاب باز همگـام سـال.اي دراز كدهندرديهـاي خددمـان،
ناصح ناطق ه آن را نديدع
به سال  1365اگـر چـار شـده بـدد اسـتاد م.ـدي حميـدي بـه نقـد آن
م پرداخت و محمدد صناض از لندن آارين م گفت و يحي آرينپدر در كتـاب
مازة خـدد آن را وارد م كـردع و هيچكـدام از اين.ـا كـه نبـدد ،محمـدد مطيّـر در
چاپخانة خدد به حرواچين دستدر م داد كه آن را ب غلط چار كنندع
به سال  1366ه به چار نرسيد كه الاقل خليـلاهلل خليلـ اسـتاد بـزرگ
شعر اارس ااغانستان در امريكا ـ دور از وطن آن را بخداند ـ يـا در پيشـاور از
آن آگاه شدد ـ قبل از آنكه جسدش را ببرنـد و در مرمفـعمرين نقـاط كدهسـتان
منگة خيبر به خاك سپارندع كاظ پزشك ه در ايران دضاگدي شما بددع
در سال  1367بدزان در ايتاليا م مدانست آن شعر را ببيند ،يا بابا مقدم در
م.ران بخداندع
در  1369ه چار نكرديد كه م.دي اخدان ثالث آن را اسـتقبال كنـد ،يـا
دكتر ضل اكبر سياس ر ي

سابق دانشگاه ـ از شاهكاري چنين مطلع شددع

سال  1370ه چار نشد كه بـاندي پراحسـاس ،گرمسـخن ،خـان نيـرة
سعيدي در پاري

آن را ببيندع

همة اين بزرگان كه نام بردم به مفاريق جزك نديسندگان مجالمـ بددهانـد
كه ايرج ااشار يا مستقيماً منتشر م كرد و يا به انتشار آن كمك م نمدد ،از مجلة
م.ر مجيد مدقر گراته ما مجلة سخن ،از يغما گراته ما راهنماي كتـاب و ارهنـگ
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ايرانزمين و اخيراً دورة آيندة جديدع
س و هشت سال صبر ،براي چار شعر بدين خدب آن ه از يك شـاضر
خدي بدين خدب ! خدد چيزي در حك صبر ايدب استع
بگذري از اين كه اين روزها مأخير در چار مقاالت و كتـب بـه روزگـار
قبل از اختراع چار باز گشته ،كتاب.ا و مقاالت مدم.ا م مانند و چـه دليلـ از آن
باالمر كه خدد مجلة آينده در دوجاي برجسته ،يعنـ در پيشـان خـدد بـه خـط
درشت ندشته «هيچ مقالهاي زودمر از يك سال از زمان رسيدن آن چار نخداهـد
شدععع» ياد يك انتشارام به خير كه در چار كتاب من «شاهنامه آخـرش خـدش
است» ،معلل م كرد و من يك روز به خش گفت آقا چ.ار سال است كتاب مـرا
معطل گذاشتهايد ،مگر من صبر ايدب دارم؟ و مدير انتشـارام كـه آدم ب ذوقـ
نيست خيل ساده گفت( :آقا ،خدد اردوس هزار سال صبر كرد مـا شـاهنامهاش
چار شد ،حاال شما سه سـال مأمـل درمـدرد كتـاب را كـه در اطـراف شـاهنامه
ندشتهايد ،مدم طدالن م دانيد؟)ع
به هرحال ،دوستان ضزيز ،اين صـبر سـ و هشـت سـاله ـ كـه بـه قـدل
كرمان ها از صبر خدا ه بيشتر است ـ چه ما كرمان ها م گديي « :صبر خدا س
ساله» ،آري اين صبر بيجاي ااشار باضث شد كه گدينده از آاـرين و مأييـد ده.ـا
استاد بزرگ ادب اارس محروم بماندع شما صبر كرديد و صبر كرديـد مـا روزي
كه همة گنجينهطرازان معان ـ به قدل ب.ار ـ گنجينه ن.ادند به ياران همه راتنـد و
به قدل صا ب:
از ضزيزان راته راته شد م .اين خاكدان
يك من از آيندگان نگرات جاي راتگان
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و كار به آنجا كشيد و ميدان چندان خال شد كه ناچار ،اين بنده به هيچ نيرزنده ـ
يــا بــه قــدل ضبيــداهلل هــروي صــاحب مــزارات هــرات ،ايــن اســير كثيرالتقصــير
الزمالتصغير ،قل به دست بگيرد و آارينگدي جدانشير ،شاضر چ.ـل سـال پـيش
شددع آارين كه در حك آارين مفيل اسـت و ميـمدن ايـاي الهيجـ را در
جداب صا ب به خاطر م آورد كه:
يك من از آيندگان نگرات جاي راتگان
آسمان اي كاش دور ديگر از سر م گرات
من مطمئن كه بسياري از دوستان و استادان و همكاران مطبدضام بـا مـن
همزبانند و همه م خداهند به صدرم از چار قصيدة جنگليه كه در جزك ب.ترين
اخدانيات قرن محسدب م شدد ـ به شما مبريك بگديندع منت .قرضة اال اعالً به
نام من كه كدچكترين آن.ا هست زده شده است :شعر ضنايت اصف.ان را در ايـن
ماجرا خت نامة خدد م كن كه ارمدد:
درين چمن من از بلبالن زار ،يك
ول به زاري من نيست از هزار ،يك
هزار ضاشق جانباز سربلندي ياات
در آن ميانه سزاوار شد به دار ،يك
محمدابراهيم باستاني پاريزي
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