 14ميليون دانشآموز در راه مدرسه

آغازيبرايشكوفهبارانپاييزي
روز اول مهر و داستان بازگشايي مدرسهها ،منش��ور چند وجهي است كه هر كسي از
ظن خود به آن ميپردازد .برخي به آن به چشم يك توفان نگاه ميكنند مثل مسؤوالن
شوراي عالي ترافيك كشور كه مدام براي ميزان كردن ترافيك آن روز موعود با ظرفيت
خيابانهاي كشور در تالشند...

نگاهی جوانانه به سریال «پنجمین خورشید»

گزارش
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وقتیواقعیتوتخیل،پیوندمیخورند
تقصیر خود تلویزیونیهاست .اینکه ما عادت کردهایم همپای خود رمضان و گاهی وقتها
حتی بیشتر از آن! منتظر سریالهای مناسبتیاش باشیم؛ انتظاری که سال به سال هم
محکمتر و قویتر میشود .این انتظار با پشتوانه سریالهایی همچون «صاحبدالن»،
«میوه ممنوعه» و «او یک فرشته بود» ،وقتی میآید...

جواني
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وقتی صحبت از مقیاسهاي کوچک ميشود ،چیزی در حد س��ر سوزن یا اندازه یک
مورچه را برای نش��ان دادن میزان ریزی چیزی مثال ميزنیم .اما واقعاً در دنیای علم
منظور از کوچکی چیست؟ آیا مقیاس نانو ميتواند معنای کوچکی را در دنیای علم به
خوبی نشان دهد؟ بله ميتواند...

تشريح برنامههاي حضور در بازيهاي آسيايي گوانگجو

رضازاده :حمايت شويم  4مدال ميگيريم
مدير تيمهاي ملي وزنهبرداري در نشست با مسؤوالن کميته ملي المپيک برنامههاي آماده سازي اين رشته را براي حضوري
موفق در بازيهاي آسيايي گوانگجو ارائه کرد .در ادامه نشست مسؤوالن کميته ملي المپيک با فدراسيونهاي اعزامي به
بازيهاي آسيايي گوانگجو ،حسين رضازاده ،مدير تيمهاي ملي به همراه بهمن زارع مربي تيم ملي بزرگساالن با حضور
در کميته ملي المپيک با بهرام افشارزاده دبير کل کميته و اعضاي کميته علمي به بحث و بررسي نشستند .در اين
نشست ،بهرام افشارزاده با تشريح فعاليتهاي صورت گرفته در طول سه سال اخير...

گفتنيهايي ناگفته از شهريار ملك ادب در گفتوگوي«جوان»
با دكتر اصغر فردي

ازشعرهايشبسيار
لطيفتربود

علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را
گفتوگو
با شنيدن اين شعر نام استاد شهريار در خاطرهها نقش ميبندد.
سمانه صادقي
سيدمحمدحسين بهجت خشكنابي تبريزي متخلص به شهريار در سال  1280هـ .ش
در تبريز متولد شد .او پسرحاجي ميرآقا خشكنابي بود كه در 14سالگي براي تحصيل در دارالفنون راهي تهران
شده و سپس به تحصيل در مدرسه طب پرداخت.
آنچه در رابطه با وي گفته ميشود آنس�ت كه به خاطر ناكامي در عشق ،تحصيل در رشته پزشكي را نيمهكاره
گذاشته و ش�اعري را برگزيده است .او در سال  1367در سن  87س�الگي در بيمارستان مهر تهران درگذشت.
مدفنش در مقبرهالشعراي محله سرخاب تبريز است .اين تمام آن چيزي است كه ما از استاد شهريار ميدانيم،
كمي بيش�تر يا كمترش فرقي نميكند .مهم اين است كه آيا اين مقدار شناخت در رابطه با كسي كه روز مرگش
روز شعر و ادب فارسي نامگذاري شده كافي است .آيا با ساخت يك سريال چند قسمتي ميتوان استاد شهريار
را ش�ناخت؟ با دكتر اصغر فردي؛ كس�ي كه فراوان توفيق همنشيني با استاد را در س�نين نوجواني داشته ،به
ي هستند كه تا پايان عمر استاد در خدمتشان بودهاند .با تشكر از
گفت و شنود پرداختهايم .ايشان از نادر كسان 
ايشان كه در اين گفت و شنود پذيراي ما بودند.

چطور با استاد شهریار آشنا شدید؟

یک شب در رادیو تبریز برنامهای به اسم( ادبیات و هنر) شعری
با صدای شاعر پخش شد که بسیار سحرانگیز بود و مرا مجذوب
خود کرد .در آن زمان من  12یا  13ساله بودم .با شنیدن آن صدا
و آن شعر از والدین خود پرسیدم که این که بود؟ والدینم گفتند
این صداي استاد شهریار بود .پس از آن به انجمن ادبی شهریار
در تبریز مراجعه کردم .آن زمان در تبریز انجمنی به نام استاد
شهریار دایر بود .در آن انجمن هر کس سروده خود را میخواند.
خانمی از رادیو به انجمن آمده بود به نام خانم آقاجانی که اشعار
ما را ضبط میکرد تا به عرض استاد ش��هریار برساند .من هم
شعری نوشته بودم که گویا مورد توجه استاد قرار گرفته بود.
استاد دستور داده بود که مرا نزد وی ببرند .توفیق عجیبی است
که در آن سن و سال کم به خدمت استاد شهریار برسم.
کمکم در پیشگاه اس��تاد قرآن را فرا گرفتم و با دیوان حافظ،
نظامی ،خاقانی ،متون ،ادبیات عرب و ...آش��نا شدم .استاد به
من موسیقی سازی و آوازي ایرانی را نیز آموخت .ایشان یکی
سه تارزنهای ایران بودند و سالها با ابوالحسن صبا
از بهترین 
س��از میزدند ،البته زمانی که بنده به خدمت ایشان رسیدم
دیگر ساز نمیزدند.

آن شعری که باعث شد استاد شما را نزد خود
فرا بخوانند را به خاطر داريد؟

خیر -اما یک مصرع از آن را بهیاد دارم.
شهریارا بزم ما بیروی تو نوری ندارد

خانواده شما به شعر و ادبیات عالقهمند بودند؟

خیر ،در این عوالم نبودند.

شما در آن س�ن چه ویژگیبارز شخصیتی را
در اس�تاد دیدید که باعث شد مجذوب ایشان
شوید؟

اس��تاد مجموع زیباییها بود .رقت ،رأفت و شاعری استاد به
گونهای بود که انسان را مجذوب میکرد .استاد نگاهی بسیار
نافذ و عبور کننده داشت .ایشان هیپنوتیزور ماهری بودند.

استاد شهریار در این زمینه آموزش دیده بود؟

حتماً ،از آق��ای عباس مزدا که از بزرگان بود ش��نیدم که نقل
ميكرد در س��ال  1319یک هیپنوتیزور لهس��تانی به تهران
آمده بود ،دوس��تان ش��هریار او را به مجلس��ي که این دکتر
لهس��تانی در آن حضور داش��ته دعوت میکنند و میگویند
که این فرد در کار هیپنوتيسم بسیار مهارت دارد .شهریار نیز
کارتی را از جیب کتش درآورده و به فرانسه روی آن مینویسد
بخواب و به دست بغل دستی خود میدهد که فرد تا به کارت
نگاه میکند به خواب میرود تا آنکه کارت به دست آن دکتر
لهستانی میرسد ،او هم نگاه میکند به کارت و بخواب میرود.
مهارت استاد شهریار بهقدری بود که حتی با نوشته خود آنچه
را میخواست القا میکرد.

شما خود موردی را به خاطر دارید؟

بله ،زمانی که ایشان در بیمارستان بس��تری بودند دکتر بايد
سيمی را از رگ وارد قلب ایش��ان میکرد .برای این عمل بايد
شکافی ایجاد شود و داروی بیحسی تزریق ميشد که مرحوم
استاد ميگويد نمیخواهد ،شما کارتان را انجام بدهید و خودش
را بیحس ميكند.

چه چیزی باعث میشد که شما به عنوان یک
نوجوان تمام وقت خود را نزد استاد بگذرانید؟

استاد بهگونهای بود که تمام زیباییهای دنیا در ایشان وجود
داشت .واقعاً چه کسی به زیبایی و ظرافت ایشان میتوانست
شعر بگوید؟ چه کس��ی دقت او را داشت؟ یا چه کسی دوست
داشتنیتر از ایشان بود.من به عنوان یک نوجوان هیچ حاجتی
به جذابیتها و زیباییهای متداول که هر نوجوان یا جوانی را
مجذوب میکرد نداش��تم که در پی آنها باشم .استاد شهریار
برای من همه چیز بود .زمانی که استاد خاطراتش را برایم نقل
میکرد در واقع از 100سال هنر باشکوه ایران برایم میگفت
که خود در آن حضور داشته و نقشی را ایفا می کرده و در واقع
شکل دهنده آن جریان هم بوده است .خانه شهریار خانقاهی
بوده که همه بزرگان از جمله ملک الشعرای بهار ،استاد صبا،
فرخی یزدی ،میرزاده عشقی ،ایرج میرزا ،صادق هدایت ،نیما
یوشیج  ،جالل آل احمد ،حس��ین تهرانی و ...به خانه او رفت
وآمد داشتند.

چه ویژگیايش�هریار را از همعصرانش جدا
میکرد و باعث میشد که او شاخص باشد؟

شهریار متصل به منبع انرژی بود و بیآنکه به دنبال درویشبازی
و تظاهر به عرفان و این دست کارها باشد .او ذات عرفانی داشت،
همواره متذکر بود و قرآن میخواند .با آنکه قرآن را از حفظ بود
اما میگفت خواندن قرآن ذکر نام اوس��ت .نماز شب را فریضه
میخواند و مشربش قرآن بود .دیگران همانند او این مؤانست
را با قرآن نداش��تند .کجا عارف قزوینی ،میرزاده عشقی ،نیما
و ...اینچنین ارتباط با قرآن داش��تند؟ قرآن در او حلول کرده
بود .میگفت خدا به من این ذک��ر را داده و خودش هم از آن
پاسداری خواهد کرد.

چه چیزی باعث میش�د که شعر ش�هریار به
راحتی مخاطب خود را بیابد و بر دل بنش�یند،
بهگونهای ک�ه حتی برای اف�راد عامی هم قابل
فهم است؟

حتماً این کار خدا باید باشد و یقیناً این اراده الهی است .در تمام
دورانی که رژیم پهلوی در حال س��تیز با رشد شهریار بودند،
شعرهای شهریار به راحتی به خانههای مردم راه مییافت .کدام
شاعر را سراغ دارید که در عصر خود اینطور مشهور و مورد توجه
مردم باشد بیآنکه حکومتها خواسته باشند .مث ً
ال برای آنکه
نیما پدر شعر نو قلمداد شود روسها از او حمایت کردند .اتحاد
جماهیر شوروی ،جریان مارکسیسی همه تشکلهای خود را
س��ازماندهی کردند تا نیما را بزرگ کنند .کانون نویسندگان
سال  1321جلسهای تش��کیل داد ،انجمن طرفداران صلح،
کفترپرانی کردند و در آن جلس��ه نیما را پدر ش��عرنو معرفی
کردند و خانه وکس ،انجمن دوستی ایران ،شوروی و ...به این
امر اهتمام کردند ،در صورتی که  10سال پیش از آن کسانی
از قبیل شمس کسمائی ،میرزا جعفر خامنهای ،میرزا تقیخان
رفعت و محمود غنیزاده به همان سبک شعر گفته بودند در
نتیجه یا باید یک فرد توسط یک جریان خاص حمایت شود یا
ت حامی او باشد.
حکوم 
چه سری است که شهریار بدون وجود هیچ کدام از این حامیها
به چنین بلند نامی میرسد تنها عزم الهی است.
شهریار شعری دارد که در آن میگوید:
تو شهریار سخن را به آه میبندی
که برنیامده از سینه آسمان پیماست

شما دلنشینی شعر شهریار را در چه میدانید؟

شهریار زمانی که ش��عر میگفت خودش متوجه آن نبود .در
زمان موشک باران تبریز آمدم خدمتشان که استاد را از شهر
خارج کنم .گفت :من آخرین نفری خواهم بود که از این شهر
خواهم رفت .اس��تاد را بغل کردم و داخل ماش��ین قرار دادم.
زمانی که از شهر خارج میشدیم نوار کاستی را که از اشعار خود
ایشان بود ،گذاشتم .استاد چشمهایش را بست و فقط گوش
داد .پرسید :این شعر ازکیه؟ گفتم :چطور؟ گفت :خیلی خوبه!
با خود گفت :مال فالنی که نیست او عرفان ندارد ،شعر شما هم
نیست ،مال چه کسی است؟ منظومه را تا به آخر گوش داد و
یادش نمیآمد که شعر خودش اس��ت .در پایان گفتم استاد
فالن شعرتان است.

یعنی به خاطر آلزایمر بود؟

نه ،تا آخر عمر حافظهایش��ان ب��رای هر مقطعی که س��ؤال
میکردید س��یال بود .در واقع اس��تاد ش��عر در حالت مادی
نمیگفتند .شعری مینوشتند و بعد میگفتند اهللاکبر عجب
شعری!

اشعار الهام میشدند؟

همینطور است .خودش میگفت که در گوشم پچپچ میکنند.
آقای لطفاهلل زاهدی از دوستان قدیم استاد نقل کرده است که
روزی به خانه استاد میرود در را باز میکند میبیند که استاد
شهریار در حال فریاد زدن است که یاعلی نجاتم بده خفه شدم،
آقای زاهدی سراس��یمه داخل میشود با خود میگوید حتماً
دودی ،آتشی ،گازی وجود دارد که استاد را به خفگی رسانده،
در را باز میکند میبیند استاد دستهایش را روی سر گذاشته
و فریاد میزند ،خفه شدم .میگوید :شهریارجان چه شده؟
استاد میگوید نجاتم دادی داشتم غرق میشدم ،خوب شد
آمدی!
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