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گويندة شعر «نگاه» ،پنج اينه را در احوال خود پرداخته است .كتابي كه بهه
تقليد خمسهگويان قديم از پنج مثنوي تركيب يافته .نخسهتي آن «بهرو سهاقي »...
كوتاه و بر وزن و در جواب ساقينامههاسهت .مثنهوي دو «دو روز در كهوير» و
مثنوي چهار «غرور خودكامه» بر وزن مثنوي معنوي و مثنوي سو «گلزار آديس
آبابا» به تقليد حديقة سنايي و مثنوي پنجم كه نهاق

اسهت و مربهوه بهه سهال

 1310در بحر سنگي و به نا ارديبهشتنامه و بر ايه وزن ،اويهي روز بهشهت
است ...
دكتر رعدي ،به سال  1314به همراه علياصغر حكمت و فيوضات و گدار
* .مجلة آينده ،سال هفتم ،شماره  1و ( 2فروردي و ارديبهشت  ،)1360ص

 221تا .225
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و مرآت و خايقي موسيقيدان و مهدي ايراني از طريق كوير به طبس رفتهه بهوده
است ه مرداني كه حقي بزرگ به گردن فرهنگ معاصر ايهران دارنهد و هماكنهون
همه روي در نقاب خاك كشيدهاند ،غروب كوير و سرابها و رنگها و واحههاي
كوچك در اي مثنوي با بياني زيبا تصوير شده اسهت .پيرمهرد بياباننشهي قصهه
شاهعباس و آويزان كردن سر دزدان كويري را بر سردر كاروانسرا براي آنهان يهاد
كرده كه گويي داستان ديرگچي سلطان محمود تكرار شده است.
حقيقت آن است كه په دشت كوير از بلعيدن بههرا گهور و گشهتوگذار
جمازههاي يعقوب و عمروييث و قاورد سلجوقي و ملهك دينهار غهز تها آخهري
بيابانگردها مثل نايبحسي كاشي داسهتانها در سهينة خهود نهفتهه اسهت .ويهي
رعدي اعتنايي به اي حرفها ندارد و در دل كوير از بيابان به خيابان قد نهاده بهه
ياد خياباني افتاده و از تقي رفعت و كلنل محمهدتقيخان پسهيان يهاد ميكنهد ه
قهرماني كه خلباني هواپيما را هم آموخته بوده است ه و باز از ستارخان و جنهگ
كوه اليه سخ پيش ميكشد و از تاريخداني ستارخان ميگويد كه گويها او ههم،
مثل مخل

كمتري  ،اهل بخيه بوده و عقيده داشته كه:
تيغ رستم زنده كرد اسال را
كرد عاجز كفر بدفرجا را
رستم آخر ناسپاسيها بديد
از مسلمانان و آخر شد شهيد!...

و وقتي اشتباهش را به او يادآوري ميكنند ،ستارخان برميآشوبد و فرياد ميزند:
در جهان يك شيعه چون رستم نبود
در همه نسل بنياد نبود
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انگليس و روس باهم ساختند
وز غرض اي داستان پرداختند
دكتر رعدي باز به فكر الهوتي است و اعالميههاي ديپهذير او را كهه بهه
چشم ديده است به زبان شعر باز ميگويد و ميدان جنگ او را هم در شهر تبريهز
ديده و حتي يكي از تيرها هم از باالي سرش گذشته است.
م دويد از در خانه برون
تا بدانم چيست اي غوغا و چون
چند تير از فراز سر گذشت
همچو مرغي كش نبيني پر گذشت
م با ديدن اي جمله خيلي خوشوقت شد  ،زيرا دييلي برايم پيهدا شهد
براي جملهاي كه در كتاب سنگ هفت قلم به نقهل از تهالش آزادي سهايها پهيش
نوشته بود « :حق اي بود مرد آذربايجان كسي را براي انتخابهات سهنا انتخهاب
ميكردند كه الاقل تنش بوي باروت بهارسهتان را مهيداده اسهت .ايبتهه در آنجها
مقصود انتخاب مرحو تقيزاده بود كه در آخري دوره او را كنار گذاشته بودند.
ايحمدهلل كه دييلي پيدا شد و باالخره يك سهناتور آذربايجهاني را ديهد كهه اگهر
بدنش بوي باروت بهارستان نميدهد الاقل تير از باالي سرش رد شده بود.
رعهدي بهاز از خههاطرات سهخ ميگويهد و از اميههر يشهكر عبههداهللخان
طهماسبي حرف دارد ،كه در يك جش مهماني به مناسهبت شهعري كهه رعهدي
سروده بود ،به رعدي يك قلم طاليي اهدا كرده بود ،اما چه ميدانست كهه روزي
همي رعدي ،با همان قلم ،داسهتان بهه دار كشهيده شهدن شاهسهونها را توسه
طهماسبي ،به شعر مجسم خواهد كرد و به زبان خواهد آورد كه:
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گنج ماكويي كه بود افسانهاي
باشد اكنون در كدامي خانهاي؟
زان امير يشكرش بگرفت و كشت
تا كه خود قارون شود تا هفت پشت
سيم و زر از قلعهاش بيرون كشيد
دانهاي زان سكهها را كس نديد
گرچه بر م داد يك زري قلم
چون شد در شعر در خردي علم
بنده دعا ميكنم كه خدا كند ماده اوييه ايه قلهم طاليهي يكهي از همهان
سكههاي اقبالايدوية ماكويي نبوده باشد ،واهلل اعلم.
خاطرات رعدي ديكش است و شعرش هم روان و تاحدي بهاب دنهدان
امروزيها ،و ايبته درمواردي كه بايد اسمهاي فرنگي را بياورد طبعاً كمي سهنگي و
گاهي مضحك ميشود ،ويي چه ميشود كرد ،يك روزي بايد اي اسهمها ههم در
شعر فارسي راه پيدا كند.
م نه يار ماركسم ني استايي
نه ره انگلس پويم نه يني
ييك دانم اينكه در جان يني
بوده عشقي صادق و عشقآفري
هست گاندي نيز چون وي عاشقي
رهنما و رهنورد صادقي
اي داستان در  1348در بيمارستان جرجاني تنظيم شده است.
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داستان «گلزار آديسآبابا» مربوه به مأموريت يونسهكو اسهت ،يونسهكو
بليطي و پويي ميدهد كه رعدي برود هايالسيالسي را بپزد كه به يونسكو ملحهق
شود .او ميرود و ضم صحبت با شاه ميگويد كه كنفهرانس آينهدة يونسهكو در
فلورانس ايتاييا تشكيل خواهد شد ،هنهوز كلمهة ايتاييها از زبهان نماينهدة سياسهي
يونسكو بيرون نيامده كه پادشاه حبشهه آتشهي ميشهود و كاسههكوزهها را بهههم
ميريزد.
ناگهان هايالسياسي يكه
خورد و حرفم بفتاد از سكه!
ييك چون نا ايتاييا بشنيد
گفتي از خواب گراني بپريد
حايت چهره دگرگوني يافت
شرر خشم ز چشمانش تافت
راست بنشست و بر ابرو چي بست
مشت خود در كمر چرمي بست
خوب ديگر تكليف معلو است ،بهقول خهود دكتهر ،كهار ايحهاق بسهي
مشكل شد ،اما حاال كه يك ايحاق سياسي انجا نگرفهت ،بهتهر كهه يهك ايحهاق
عاطفي صورت پذيرد ،به قول ضياءايدي دهشيري:
از خاور ميانه سخ چند ميكني
اي دوست از ميانة خاور سخ بگو!
در اينجا براي اينكه نمايندة محتر يونسكو شكست خورده از جلسه باز
نگشته باشد سعي كرد در جبههة ديگهري پيهروزي بهه دسهت آورد ،يهك دختهر
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ارزفروش در هتل مورد توجه دكتر قرار ميگيرد و دختر كه متوجه شده طرف بها
هايالسيالسي رابطه دارد ،او را به خانه دعوت ميكند و بها خهواهرش ههم آشهنا
ميشود.
دكتر ايبته روزهاي بعد بازديدهايي از مدارس نمونه و عهادي آديسآبابها
هم به عمل آورده و البد گزارش آن را به يونسكو داده است ،تنها نتيجة سهفر او
عروسي كردن گلش خانم خواهر گلزارخانم است كه حلقهه بهرايش خريهد و در
مراسم عقد شركت كرده و از تيغ كي خواهر او فرار كرده و به پاريس باز گشهته
است.
شعرهاي رعدي در مثنويها ايبته يكدست نيست ،نبايد توقع داشت كهه
گوينده شعر «نگاه» كه در تبريز با تأثر تما سهنگيني گهوش و بيزبهاني بهرادر را
ميبيند و ميگويد:
م ندانم به نگاه تو چه رازيست نهان
كه مر آن راز توان ديدن و گفت نتوان
كه شنيدهست نهاني كه درآيد در چشم
يا كه ديدهست پديدي كه نيايد به زبان
مشكل است همانطور صحبت كند كه امروز ضم مأموريت يونسكو و
همگا تبديل دالر امريكا به پول حبشي در برابر گلش خانم به سخ آمده باشهد
و مثالً بگويد:
گفتم از پنج گذشته ساعت
ميرو سوي هتل اي آفت
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يا مثالً:
..........................
..........................
..........................
..........................
صفحهها داشت نو و ديريني
باخ تا واگنر و تاپوچيني
اسپاگتي و غذاهاي دگر
هر يكي از دگري خوشمزههر
شاعر است و ديش خواسته اي طور بگويد ،دييلي ندارد كه كسهي ايهراد
كند كه اي اسامي و اوزان و قوافي مناسهب نيسهت .اسهتاد پيهر حبيهب يغمهايي
ميفرمود يك وقت مرحو عشقي اي شعر را براي بهار خواند:
ياران ز چيست اي همه خون در ديم كنيد
ديوانها م و عقل ندار ويم كنيد
مرحو بهار گفت حيف از ذوق شماست ،مخصوصاً كهه حهرف ( ) در
مصرا دو ه عقل اصوالً زحاف است ،بهتر ميبود ميگفتيهد ديوانهها كهه عقهل
ندار  ...مرحو عشقي با وجود احترامي كه نسبت به بهار قايهل بهوده بها تنهدي
گفته بود به شما چه كه در شعر شاعر بخواهيد دخايت كنيد؟ مه ديهم خواسهته
اي طور بگويم ،مرد ههم ديشهان خواسهت اي طهور بخواننهد ،نخواسهت اصهالً
نخوانند .حاال جناب استاد رعدي خواستهاند اي گونه بگويند ،مگر موالنها ،اسهتاد
همه ،خودش در قافيه زاويه و معاويه نگفته بود:
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در خبر آمد كه آن معاويه
خفته بد در قصر در يك زاويه
اگر ما ميگفتيم سرب توي دهنمان ميريختند ويي چون موالنا گفته همه
از حفظ ميكنند .ايبته حرف استاد رعدي قبول ،به شره اينكه طعنة وكيلايملهك
را دربارة مثنوي گفت بعد از موالنا تكرار نكنيم.
كساني كه شعر «زبان نگاه» دكتر رعدي سي چهل سال پيش را شنيدهاند،
شايد اي نو شعرها برايشان عجب باشد ،ويي بهه هرحهال اوالً مثنهوي اسهت و
اسامي خاص خارجي ،ثانياً از خود بگويم ،يك وقت يكهي از دوسهتان مقايههاي
«آبكي» از مخل

خوانده بود كه فاقد نكته تازه بود ،پس به دوسهتي گفتهه بهود:

باستاني ،يا چاق شده ،يا پير شده ،يا سير شده ،وايسال !
ايحمدهلل كه شعر رعدي در سني پيهري در كمهال اسهتادي اسهت ،ويهي
موارد ديگر هر شاعري بايد دعا كند كه خدايا ،ديوان مرا از شهر اشهعار روزگهار
پيريا در امان دار! م نميدانم سعدي و حافظ ،شعرهاي آخر عمر و اول عمهر
خودشان را چه كردهاند؟ آيا آنها را سوختهاند؟ يا مثل رههي ،خودشهان در عهي
كمال جواني مردهاند و به درك فراموشي پيري نرسيدهاند .اگر جز ايه بهود چهه
بسا امروز كليات سعدي و حافظ در رديف كليات صائب صدها هزار شعر پست
و بلند داشت.
در اي ميان مثنوي موالنا يك استثناي غيرقابل تقليد است .درست است
كه اشعار موالنا يكدست نيست ،ويي درواقع مثهل روكهار مدرسهة «ايهرانزمي »
ميماند كه معمار آن به توصية مهندس طايقاني بدون حساب به كارگر گفت ههر
آجري به دستت رسيد بده ،آن را همانطور ساخت .حاال ايه آجرههاي قرمهز و
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زرد و سبز و رنگارنگ بدون ترتيب در عي حال خودش يهك همآهنگهي پديهد
آورده كه بعضيها فكر ميكننهد مهندسهي آن روي حسهاب بهوده اسهت و يهك
شركت آمريكايي گويا جايزة طراحي را هم ميخواسته به او بدهنهد ،بهه هرحهال
كار مثنويگويي بعد از موالنا هيچوقت اي طور موفقيتآميز نبوده.
داستان ديكتاتوري امپراطور حبشه را در اي كتاب خيلي دقيهق ميتهوان
خواند ،آخر داستان هم گله از نجمايملك كه ميخواست دكتهر را از پهاريس فهرا
خواند ه به بهانة كمي اعتبار ه و بحمداهلل موفق نشده است .اي داستان در ديمهاه
 1341در نيس به پايان آمده ،در ايامي كه به قول م «دكتر سر به نيس» شده بوده
است.
سبو به دوش و صراحي به دست و محتسب از پي
نعوذ باهلل اگر پاي م به سنگ برآيد
اما غرور خودكامه ،حوادثي است كه درمورد سناتوري دكتر رعدي بر او
گذشت.
در اي مجموعه دكتر بسياري از خهرده حسهابها را تصهفيه مينمايهد ،از
نديمان و مشاوران شاه به اسم نا ميبرد ،ترتيب انتخاب خود را هم كه به سمت
«سناتوري انتصابي» است بيان ميكند و از كشمكش با وزراي آموزش و فرهنهگ
و هنر و صدراعظم اقبال هم كه
شاه بر او ناگهان بگرفت خشم
گفت استعفا بده گفتا چشم
رعدي از سناتوري خود در گفتگوي با دوستي چني ياد ميكند:
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گفتمش با انتخابات دروغ
اي سنا ننگآور و كشك و دروغ
گفت آنجا ميروي با انتصاب
دور ماني از فساد انتخاب
انتخابات است بيشك خدشهدار
ييك حس انتصاب است آشكار
اي حرف آد را به ياد حرف مرحو تقيزاده مياندازد كهه بارهها گفتهه
بود :در سايهاي اخيهر ،صهحي تري انتخابهات در ايهران ،انتخابهات سهناتورهاي
انتصابي است! و به همي دييل هم شايد بود كه به اعتراف خود رعدي:
گه م غافل نميرفتم ز راه
يك گزارش ميفرستاد به شاه
كردمي تكريم از خودكامهاي
تا شود باطل سعايتنامهاي
رعدي در نطق معروف خود در مخايفت با بودجه به تفصيل ياد ميكنهد
و ميگويد چون سنا حق نداشت در مسائل مايي بودجه و كم و كسر دخايت كند
م ه به تقليد فرانسويها ه پيشنهاد كرد  ،يك ريال از بودجه كسر شود ،تا ناچار
شوند بودجه را دوباره به مجلس شورا بفرستند و مهدتي معطهل شهود و جمعهي
مخايفت كنند ،ويي در همي حي

و بي

 ،يهك كهارت از هويهدا نخسهتوزير

دريافت ميكند با ضميمهاش:
زانكه با كارتي پي تبريك سال
بود اندر جوف پاكت يك ريال!
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به هرحال در خشم شاه از پي نطق ،قدس نخعي به داد رعدي ميرسهد ،ويهي در
دورة بعد انتخاب نميشود و بهه دانشهگاه ملهي مهيرود و بهاالخره ايه داسهتان
تكملهاي هم دارد كه بعهد از انقهالب ،هي هت تصهفيه ،دكتهر را از دانشهگاه كنهار
ميگذارد ،درحايي كه او بناي دانشكدة ادبيات را پيريزي كرده بوده است:
تصفيه گر شامل آنان كنند
كي سزد با تهمت و بهتان كنند

