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*

حبيب يغمائي

به عقيدة صاحبنظران ،كاخ ادب فارسي را چهار ركن است:
فردوسي ـ مولوي ـ سعدي ـ حافظ .
اگر دانشمندي را مجبور كنند كه بهتنهايي مسافرت كند يا در گوشة عزلت
اقامت جويد ،و او را مخيّر كنند كه از آثـار ايـن چهـار شـاعر ياـي را برگزينـد،
بيشك كليّات سعدي را اختيار خواهد كرد؛ زيرا اين كتاب مقدس از نظـر تنـوّ
موضو  ،و قالب الفاظ و همآغوشـي ننـد و ميايبـه ،رجيـاني خـاد دارد .هـم
مشتمل بر نثري بديع چون گلستان است ،هم اوزان اشعارش مختلف است ،و هم
به زبان عرب قصايد و ملمّعات دارد ،و چنين كتابي با اينهمـه زيبـايي و تمـامي
اماان ندارد موجب ماللت گردد اگرچه سالها مارّر بر مارّر خوانده شود.
درست است كه فردوسي از نظم كاخي بلند ني افانده كه از بـاد و بـاران
گزندي نمييابد و مولوي عارفان مستعد را از خود بيخود ميكند ،و حافظ انسان
را در آسمانها سير ميدهد؛ اما:
همه گويند و سخن گفتن سعدي دگر است
همه دانند مزامير نه همچون داود
* .يغما ،سال بيست و چهارم ،شمارة سوم ،خرداد  ،1350صص  129تا .133
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*
اگر در فهم معاني و الفاظ ديگر بزرگان ادب فارسـي كـم و بـي

نيازمنـد

تأمل باشيم ،سخن سعدي با ايناه در نهايت اسـتواري و نرمغـزي اسـت چنـدان
لييف و روان است كه چون آب گوارا همين كه به كام درآيد جـان ميبخشـد و
لذت ميدهد .اين نيروي انديشه و قوت بيان را كه عقل از عظمت آن به حيـرت
درميافتد جز معجزه نميتوان ناميد ،موهبتي و فيض آسماني كه خداوند عالم بـه
نيغامبران و برگزيدگان عنايت ميفرمايد.
زمين به تيغ بالغت گرفتي اي سعدي
سپاس دار كه جز فيض آسماني نيست
بدين صفت كه در آفاق صيت شعر تو رفت
نرفت دجله كه آب

بدين رواني نيست
*

هيچ نويسنده و شاعري چون سعدي وقت و فار عاشقان ادب فارسـي را
به خود مشغول نداشته ،و هيچ كتابي چون گلستان از آغاز طفوليت تا نايان عمـر
همدم و مصاحب ادبنژوهان و صاحبدالن نبوده ،و هيچ معلمي زبـان فارسـي را
بدين استواري و ليف و شيريني نياموخته ،معلمي كه خاد و عـام ،زن و مـرد،
خردسال و سالخورد ،شاگرد و اوستاد ،شاه و گداي ،از هـر صـنف و هـر طبقـه
گفتهاش را درمييابند و بي
از هفتصد سال ني

و كم ليايف آن را درك ميكنند.
تاكنون فارسيزبانان جهان شاگردان سعدياند ،همين

زباني كه ما امروز بدان تالّم ميكنيم و تا ايران در صينة جهان است و تـا زبـان
فارسي زنده اسـت ،شـيش شـيراز بـه اسـتيقاق معلـم فرزنـدان ايـن سـرزمين و
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فارسيگويان جهان خواهد بود زيرا در اين مدت مديد دنياي ايران هماننـدش را
نياورده و نخواهد آورد كه خاتم نيامبران را تالي نيست.
*
ما اگر سعدي را نداشتيم چه داشـتيم در مااتـب و مـدارس چـه كتـابي
ميتوانــد جــاي گلســتان را بگيــرد در اخــالق و راهنمــايي بــه از بوســتان چــه
منظومهاي داريم در نند و نصييت نادشاهان و حامرانان چه ناصيي بيمياباتر
و درشتتر از سعدي سخن گفتن ميتواند
تو كي بشنوي نالة دادخواه
به كيوان برت كلة خوابگاه
چنان خسب كايد فغانت به گوش
اگر دادخواهي برآرد خروش
كه نالد ز ظالم كه در دور تست
كه هر جور كو ميكند جور تست
نه سگ دامن كارواني دريد
كه دهقان نادان كه سگ نروريد
كدام عاشق شوريده را ميتوان نمود كه تلخي فراق و فريفتگي و اشتياق را
چنان بيان كند كه شنونده را بگرياند و بسوزاند و به آشفتگي و ديوانگي باشاند
بپرس حال من آخر چو بگذري روزي
كه چون هميگذرد روزگار مساينم
من اهل دوزخم ار بيتو زنده خواهم شد
كه در بهشت نيارد خداي غمگينم
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ندانمت كه چه گويم تو هردو چشم مني
كه بيوجود عزيزت جهان نميبينم
چو روي دوست نبيني جهان نديدن به
شب فراق منه شمع ني

بالينم
*

آب خوردن آسان است ،اما داستاني در اين زمينه نـرداختن آسـان نيسـت،
مالحظه فرمودهايد كه سعدي همين آب خوردن ساده را در طـي حاـايتي چنـان
بيان كرده كه يك عالم ليف و زيبايي و شور و عشق و مستي در آن نهفته است:
« ياددارم كه در ايام جواني گذر داشتم به كويي ،و نظر با رويي ،در تموزي
كه حرورش دهان بخوشـانيدي ،و سـموم

اسـتخوان بجوشـانيدي ،از ضـعف

بشريت تاب آفتاب هجير نياوردم ،و التجا به ساية ديواري كردم ،مترقب كه كسي
حرّ تموز از من ببرد ،آبي فرو نشاند كـه همـي ناگـاه از ظلمـت دهليـز خانـهاي
روشني بتافت ،يعني جمالي كه زبان فصاحت از بيان صباحت او عاجز آيد چنـان
كه در شب تاري صبح برآيد يا آب حيات از ظلمات بدر آيد .قدحي برفـاب بـر
دست ،شار در آن ريخته ،و به عرق برآميخته ،ندانم به گالب
قيرهاي چند از گل روي

مييّر كرده بود ،يا

در آن چايـده ،فاالجملـه شـراب از دسـت نگـارين

بخوردم و عمر از سر گرفتم.
ظماء بقلبي ال يااد يسيغه
رشف الزالل ولو شربت بيوراً
خرم آن فرخنده طالع را كه چشم
بر چنين روي اوفتد هر بامداد
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مست مي بيدار گردد نيم شب
مست ساقي روز ميشر بامداد
*
سعدي عمري طوالني و با بركت داشـته ،بركـاتي كـه تـا آخـر دنيـا قيـع
نخواهد شد .ايام كودكي در شيراز كه سر بر كنار ندر داشته متعبد بـوده اسـت و
شبخيز ،و مولع زهد و نرهيز ،روزي در آشوب خلق از نـدر گـم شـده ،و روزي
ديگر به خرمايي انگشـتري

را ربودهانـد .هنـوز دسـت چـ

را از راسـت بـاز

نميشناخته كه روزه ميگرفته:
به خردي درم رغبت روزه خواست
ندانستمي چ

كدام است و راست

در همين ايام كودكي ندرش رخت از جهان بربسته و او در اوايـل جـواني
راه بغداد ني

گرفته و سالها در مدرسة نظاميه درس خوانده و از فيض مصاحبت

بزرگان علما و مشايش بهرهوري يافته ،از آننس با كاروانيـان و ح گـزاران همـة
ممالك اسالمي را به قدم سياحت و نيت زيارت نيموده است .او را ميبينيم:
ـ كه همه شب نياده رفته و سير در كنار بيشهاي خفته است.
ـ در بيابان ماه از بيخوابي ناي رفتن ندارد.
ـ در كاروان حجاز با نيادهاي سر و نا برهنه همسفر است.
ـ در حرم كعبه به استغاثة درويشي گوش فرا ميدهد.
ـ با طايفة بزرگان در كشتي نشسته است.
ـ در جزيرة كي

است.

ـ بر لب درياي نيل نند نيلبان را ياد ميكند.
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ـ بر بالين يييي نيغمبر در دمشق معتاف است.
ـ در جامع بعلبك موعظه ميكند.
ـ در صف بزازان حلب است.
ـ درحلقة جوهريان بصره است.
ـ در جامع كوفه نابرهنگي خود را از ديـدن كسـي كـه نـاي نـدارد شـار
ميگويد.
ـ در كاروان حجاز از دزدان خفاجه بيم دارد.
ـ بر سر بيماري فارسيزبان در دمشق حاضر ميشود.
ـ با حاجيان نزا ميكند.
ـ با جوانان صاحبدل در سفر حجاز همقدم است.
ـ در بيابان قدس اسير ميشود.
ـ در خندق طرابلس به گلكاري ميافتد.
ـ در مغرب با نيري از فارياب از دريا ميگذرد.
ـ در حبشه غريب است.
ـ در صنعا طفلي از خود را به خاك ميسپارد.
اين سفرها و سفرهاي ديگر با رنجها و گرفتاريهاي گوناگون ...
*
شيش بزرگـوار مـا نـس از سـي و نـن سـال دوري ،آرزومنـد اسـت كـه
سپيدهدمان به اهللاكبر شيراز برسد و دريغ

ميآيد كه از آزمايشها و گداختگيها

و از ديدهها و شنيدهها ارمغاني به دوستان نبرد .ار مغـاني كـه از شـيراز بـه تمـام
جهان آن روز نراكنده ميشود.
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به دل گفتم از مصر قند آورند
بر دوستان ارمغاني برند
مرا گر تهي بود از آن قند دست
سخنهاي شيرينتر از قند هست
شــيريني و زيبــايي و شــور و هيجــان و ســادگي و ليــف كــالم شــيش
وصفناشدني است .مگر ميتوان شيريني شار و رواني آب و بوي گل را وصف
كرد
كه خاصان در اين ره فرس راندهاند
به الاحصي از تك فرو ماندهاند
واصفان حلية جمال

به تيير منسوب كه ماعرفناك حق معرفتك ...

