8

سهشنبه  7بهمن  | 1393سال دوم | شماره 486

www.shahrvand-newspaper.ir

گفتوگو با عبدالعلی دستغیب درباره جایگاه ادبی و شعر «مشفقکاشانی»

حامد داراب

صدای نسل گذشته

خبرنگار

است .از نگاه شما گستره ش�عری مشفق کاشانی
چگونهارزیابیمیشود.
بله ،همانطور که میگویید ،با ش��اعران نوپرداز آش��نا
بودند،شاعرانیمانندنیستانی،حقوقیوآتشی،بااینهاآشنا
بودند و آثارشان را خوانده بودند و حتی مراودههایی نیز با
آنها داش��تهاند .اما هرگز اندیشه این شاعران در شعر آقای
مشفق تأثیر نگذاشته است که اگر فرصت شد درخصوص
این موضوع صحب��ت خواهیم کرد .بههرحال ایش��ان در
قالبهایگوناگونکالسیک،ماننددوبیتی،غزلومثنوی
سرودههادارندوتجربهآزماییهاکردهاند.
البته در دو مجموعه «آینه خی�ال» و «هفتبند
الته�اب» آث�ار نیمایی هم منتش�ر کردهان�د و در
رسانههایی آثار دیگری در همین قالب نیز از ایشان
منتشر شده اس�ت که متکثر نیستند ،نگاهتان به
آثارنیماییمشفقکاشانیچگونهاست؟
بله؛ کارهایی هم به پیروی از ش��عرای معتدل ش��عر نو
گفته اس��ت ،که البته ،فرم و ساختار این دست کارهایش
ضعیف اس��ت و از آنها میتوان فهمید ک��ه موضوع فرم و
شکلگیری شعر نو را آنطور که باید و آنگونه که مورد و
موضوع نظر نیما بوده است ،درنیافته بودند .مانند بسیاری
دیگر از کالسیکسرایان که تجربههایش��ان در این گونه
شعری تجربههای چشمگیری نبوده است .شاعرانی مانند
ملکالش��عرای بهار یا رهی معیری ،ورزی یا آذرخش��ی.
بهگمانم اینها نتوانستند منظور و مقصود نیما را از شعر نو
دریافتکنند.
یعن�ی ب�ر ای�ن باوری�د ک�ه ش�خصی مانن�د
مشفقکاشانی که خودتان گفتید آگاهی دقیقی بر
ادبیات کالسیک دارد ،نتوانست منظور دقیق نیما
یوشیج از مسأله عروض و ساختار نو شعری را درک
کند؟
معتقدم اشتباه از اینجا سر رشته میگیرد که بسیاری
فکر کردهاند ،نیما براس��اس اوزان عروضی ش��عر گفته و
مصارع را براس��اس همین اندیش��ه در قالبی ن��و ،کوتاه و
بلند کرده اس��ت .درحالیکه نیما در حوزه عروض نظر به
موسیقی اروپایی داشته اس��ت و آنچه که فرم شعر نیما را
میسازد ،بهخصوص در پایانبندیها ،مربوط به حرکات
ذهنی و نوتهای موسیقی اس��ت که در اصطالح به آنها
«تونیک»و«سورتونیک»میگویند.بنابرایننیماتکیهبه
وزن عروضی نداشته است و شعر و اوزان آن را براساس وزن
عروضی کوتاه و بلند نکرده است .به همین خاطر کسانی
همچون مشفق کاش��انی که با نگاه کالسیک به عروض و
اوزان شعر نو ،خواستهاند مانند نیما یا حتی اخوانثالث یا
حتی سهراب سپهری شعر بگویند ،میبینیم که شعرشان
در آن قالب موفق نبوده است.
ب�ا نیمنگاهی ب�ه این تفس�یر بای�د بگوییم که
مشفقکاشانیصرفایکشاعرکالسیکاست.
بر این گمانم که آقای مش��فق نو -کالس��یک بودهاند،
ایشان همانگونه که اشاره شد ،با شاعران نوپردازی دوست
بودهاند که برخیش��ان مانند سهراب سپهری نشانههای
متجدد قوی در شعرشان داشتهاند ،حتی ما میبینیم که
مشفق بر «آرامگاه عشق» سپهری مقدم ه مینویسد .اما
حشر و نشر با نوپردازان حتی نمیتواند اندیشه کالسیک
کاش��انی را دچ��ار تغییر کن��د .همان مقدم��ه هم وقتی
میخوانیممیبینیمازگفتمانیکالسیکپیرویمیکند.
با این نگاه ،مش�فق کاش�انی نتوانس�ته است از
نوگرایی متجدد دوس�تانش به نفع قالب کالسیک
خود استفاده کند تا مفاهیم تازه و جدید را درقالبی
کالسیکبهتصویربکشد.
من معتقد نیس��تم که بش��ود در قالب غزل یا مثنوی
مطلبی ام��روزی را جای داد و به ش��یوهای آن را به تصویر

کشید که شعر نو یا سپید ،توانایی ارایه آن را دارد .به نظرم
دوره این قالبها گذش��ته اس��ت .اما نمیشود نگفت که
کاشانی در همان س��بک قدیمی مطالبی گفته که بسیار
جالباست.
اگ�ر ق�رار باش�د ب�ا نگاه�ی تحقیق�ی جایگاه
ش�عر مشفقکاش�انی را بررس�ی کنی�م ،رویکرد
شناختیمانبهآثاراوچگونهمیتواندباشد؟آیاباید
شیوه کالسیک آن را بهعنوان محور اصلی و نگاه او
بهدوردستکهفضاینوگراییاست،تنهادرجایگاه
یکآگاهیقرارداد؟
وقت��ی از رویکرد ش��ناختی میگویی��د ،بحث مفصل
میشود ،بهنظرم ،از زمانی که مشفق شروع به شعر گفتن
میکند ،کامال پیداست که شناخت وسیعی به آرایه ادبی،
تعابیر و ادبیات کالسیک ایران دارد و همچنین احساسات
فردی خودش همان احساس��ات عاشقانه و عرفانی یا مثال
مس��ائل دینی را به ش��یوهای خاص و با مهارت در آثارش
میآورد .یک نکته دیگر که خیلی مهم است ،این که وقتی
دیواناشعارکاشانیرامیخوانیم،میبینیمکهضعفتالیف
و ابیات قابلحذف و نارسایی ،در آنها خیلی کم وجود دارد
درحالیکه آثار اغلب کالسیککاران به دلیل انبوه بودن و
بلندبودن ،چنین مواردی را متعدد دارد .بههرحال ش��عر
مشفق شیوایی خاصی دارد .در برخی موارد او به استقبال
ش��عرای قدیم میرود ،ولی متاس��فانه از عهده «استقبال
ادب��ی» برنمیآید .یک مثال بی��اورم ،در یکی از کارهایش
به استقبال سعدی رفته است و س��عی کرده لحن و نوع و
درونمایه آن را در کار خود استفاده کند .سعدی میگوید:
«از هرچه میرود سخن دوست خوشتر است /پیغام آشنا
نفس روحپرور است /هرگز حدیث حاضر غایب شنیدهای/
من در میان جمع و دلم جای دیگر اس��ت» در این کار یک
زبانشناسی عمیقی نهفته اس��ت .اما مشفق در استقبال
خود عینا فرم را مورد نظر گرفته اس��ت« :باز آ که دل هنوز
به یاد تو دلبر است /جان بر دریچه نظرم چشم بر در است»
مشفق خواسته با دل و دلبر بازی زبانی کند که اتفاق مهمی
در آن نیفتاده است .و در ادامه مینویسد «باز آ دگر که سایه
دیوار انتظار /سوزندهتر زتابش خورشید محشر است» اما او
آنجا که احساسات خود را مدخلیت داده و عوامل خارجی
مثل اس��تقبال از ش��عرای دیگر را مدنظر قرار نمیدهد،
ظرافتهایی دارد که من یک نمونه آن را بیان میکنم« :در
این کویر شکیبایی نم 
ی ز عاطفه جاری نیست /بجز سحابِ
سراب افشان ،كه ره به خانه من دارد» سحاب سرابافشان،
تعبیریجالبوبدیعاست.درادامهمیگوید« :حكايتگل
پرپر را ،ز باد فتنه ،چهميپرسي؟ /كه خون نوشته اين قصه،
كتاب س��رخ چمن دارد» خون نوشته این قصه هم ،تعبیر
جالب و بدیعی است .با همه اینها به باور من ،همه کسانی
که در فرم قدیم و در نهضت ادبی قدیم بودند و به فرم جدید
که به ش��کل جدی از اواخر مشروطه ش��روع شده نگاهی
هم داش��تهاند ،و همه افرادی که نوجویی اعتدالی بودهاند
و در مایههای قدیمی خواس��تهاند مضامین تازه بیاورند ،از
ملکالش��عرای بهار ،پروین اعتصامی ،رهی معیری ،دکتر
حمیدی شیرازی ،دکتر رعدی آذرخشی ،ابوالقاسم ورزی
وپسازآنها مشفقکاشانی،به شکلکلیهمهشاندر دوره
قبل از مدرن تقسیمبندیمیش��وند ،اینها افرادیاند که
تربیتسنتیوپرورشادبیمکتبخانهایداشتهاندوعروض
و قافیه و عرفان ،سعدی و حافظ میخواندند و میبینیم که
اشعارشان با عرفان بیشتر آمیخته است و همهشان مربوط
بهماقبلمدرنهستند.
از نظر ش�ما وجهتمییز ش�اعران ماقبل مدرن و
ش�اعران مدرن ،غی�ر از نگاهی که نیما به مس�أله
عروض داش�ته اس�ت چه مولفههای�ی را در محور
ادبیاتبرمیتابد؟

ن

گاه

عبدالعلی دس��تغیب ( 1310ش��یراز) جامعهشناس
هنری ،منتقد ادبی و مترجم نامآشنای ایرانی است .حاصل
70سالفعالیتتحقیقی-تفسیریاودرجغرافیایادبیات،
بیش از  56جلد کتاب و رس��الههای متعددی اس��ت که
ی از آنها بهعنوان نوشتارهایی مرجع ،پیوسته مورد
بسیار 
استفادهاهلفنومحققانحوزهادبیاتقرارگرفتهاند.یکی
ازجنبههایبرجستهزندگیدستغیب،نشستوبرخاست
و چن دوچ��ون انتق��ادی -تحلیلیاش با ش��اخصترین
چهرههای ادبی 60سال گذش��ته است ،موضوعی که او را
به حافظه تاریخ ادبیات و ش��خصیتهای ادبی چند دهه
گذش��ته بدل کرده؛ با این نگاه چند روز پس از درگذشت
استاد مشفقکاشانی (عباس کیمنش  )1304-1393بر
آنشدم،تادربارهاووجایگاهادبیاشازعبدالعلیدستغیب
بپرسم؛ پرس��شهایی که بهدلیل آنکه از پشت خطوط
سیمهایپیامپاسخمیگرفتند،اگرچهشاید،همجنبهای
تفس��یری پیدا نکردند و هم موارد متعددی مثل بررسی
آثار برجسته مرحوم مش��فق ،همچون «تذکره شاعران»
را در خود جای ندادند ،اما بیترید پس از پاس��خ ،الیههای
پنهاندارندهای از موضع موردنظر را به اش��اره گذاشتهاند.
به ه��ر روی به ب��اورم ،روششناس��ی بررس��ی و تحقیق
درخصوص آثار شخصیتهایی همچون مشفقکاشانی از
نظرگاه تکوینی در فضایی کوتاه قابلبررسی نیست ،از این
نگاهمیتوانبا تمرکزبرروشیغیرتکوینیکهازشکلهای
متعددنگاههاییمختلفارایهشدهباشد،شعر،شخصیتو
جایگاهاورابهبررسینشست.ازهمینمنظربهگفتوگوی
پیشرو چند یادداشت کوتاه از چهرههایی که هرکدام به
شیوهویژهای با زندهیاد مشفق کاش��انی در ارتباط بودند
پیوست ش��د تا شاید «ادبیات ش��هروند» در یک صفحه،
توانسته باشد ،نیمرخی از چهره شاعری نشان دهد که در
یکی از غزلهایش درباره خویش میگوید« :بر این کبود
غریبانه زیستم چون ابر /تمام هستی خود را گریستم چون
ابر»
نخس�ت و قبل از هر چی�ز دوس�ت دارم ،بدانم
آشنایی ش�ما با مرحوم مشفق کاشانی از کجا آغاز
ش�د ،اگرچه میدانم ،بهدلیل دوری شما از تهران،
دیدارپیوستهبادوستانمیسرنبودهاست.
اولینچیزیکهازمشفقکاشانیهموارهبهیادممیآید،
دیداری است که من با او در سالهای خیلی دور داشتم .این
دیدار مربوط میش��ود به روزی که اگرچه تاریخ آن دقیق
یادم نیست اما به یاد دارم آن روز به اتفاق منوچهر نیستانی
که غزلهای خوبی هم میگفت به دیدار ایش��ان رفتیم،
نیستانی بنده را قبال به آقای مشفق کاشانی معرفی کرده
بودند و از من هم خواس��ته بودند که به دیدار ایشان بروم،
معتقد بودند که خوب است ما با هم آشنا شویم ،من پیش
از آن روز مشفق را ندیده بودم ،به هر طریق به اتفاق یکی،
دو دوست و آقای نیستانی به منزل ایشان رفتیم .دقیق به
یاد ندارم اما خانهش��ان در تهران در محله نارمک یا قلهک
بود،امابهخاطرمهستکهدرکوچهباغیمنزلداشتندکه
من از آغاز هم گفتم اینجا عجب جای شاعرانهای است .به
منزلشان که رسیدیم با چند نفر از دوستانشان جلسهای
داشتند که بحث هم اتفاقا بحث شعر و نقد و شاعرانگی بود.
در آنجا کاشانی و دوستانشان شعر خواندند و منوچهر هم
غزلی خواند .من همانجا پس از آنکه آقای کاشانی غزلی
خواندند،دریافتمکهاوبهشعرکالسیکاحاطهایقدرتمند
دارد .دو غزل خواندند که غزلها واقعا از لحاظ ادبی ،پاک و
پاکیزه بودند .این دیدارها ادامه پیدا کرد ،یادم است هفته
بعد از آن دیدار هم باز به منزل ایشان رفتیم و بازهم مجلس
به شعر گذشت که چیزی حدود  3 ،2ساعت طول کشید.
بههرحال من در همان دیدار نخس��ت فهمیدم که آقای
مشفقتسلطدقیقیبرزبانفارسیوشعرکالسیکدارند.
پس از آن ،ارتباطتان با مرحوم مش�فق کاشانی
چقدر ادامه پی�دا کرد؟ ش�نیدهام در چند مقاله با
ایشانهمکاریداشتهاید.
در چند مقاله از من با پیغام نظر خواستند و من هم نظرم
را گفتم که در یک��ی دوتای آنها نظرم تأثیر داش��ت .ولی
همکاری نداشتهام .پس از آن دیدار دیگر ایشان را سالها
ندیدم تا همین سالهای اخیر که یادبود عمران صالحی
را برگزار کرده بودند .در بزرگداشت عمران صالحی ،دوباره
دیدار تازه کردیم و اتفاقا درباره آن س��الها مقداری با هم
سخن گفتیم و شعر خواندیم و من دیدم که ایشان نسبت
به آن سالهای گذشته هیچ تغییری نکردهاند و غزلشان به
همانسالهایقبلوباهماننحوهوباهمانسبکاست.
اگر بخواهید با توجه به همی�ن دیدارهای کوتاه،
تصویری از شخصیت انس�انی مرحوم مشفق ارایه
دهید،چهخواهیدگفت؟
چیزی که در آن جلس��هها از شخصیت ایشان دریافت
کردم ،این ب��ود که مردی متین ،خوش��رو ،خوشاخالق،
میهماننوازوبسیارآمیختهباشعربودند.
اج�ازه دهی�د ،ب�ه ش�عر و رویک�رد ش�اعرانه
مشفقکاش�انی برس�یم ،ایش�ان ش�خصی چون
سهراب سپهری را به ادبیات ایران معرفی میکنند
که البته برخ�ی میگویند ،فقط در کاش�ان ،معلم
سهراببودهاند،امابههرحالباشاعراننودرارتباط
بودهاند ،اما شعرش�ان بیش�تر در قالب کالسیک

عقیدهشخصیامایناستکهشاعراندورهماقبلمدرن
شعرنگفتهاند،بلکهنظ مسرودهاند،یعنیمفهومیدرذهن
دارند که آن را در قال��ب وزن و قافیه ارایه میدهند ،حتی
ملکالشعرایبهارهماینگونهاست.بهنظرمدنبالهفروغی
بس��طامی و قاآنی ش��یرازیاند .من حتی حسین منزوی
و سیمین بهبهانی هم در این مقوله میبینم یعنی امکان
اینکهمسائلجدید،تحوالتسیاسی-اجتماعیوزندگی
مدرنرابگویندندارند.بنابراینبهگمانمدورهغزلورباعی،
صدسالاستتمامشده.
با احترام بایدبیرحمانه صادق باشم که نمیتوانم
حسین منزوی و س�یمین بهبهانی را در این رسته
بپذیرم ،انبوهی مخاطبان فارس�ی با غزلهای این
دوارتباطگرفتهاندوبسیارینهتنهاباغزلهایشان
بلکه حتی با دفترهای شعریشان که در واکنش به
مصائب روز اجتماعی س�روده ش�د ه است ،ارتباط
گرفتهاند؛ در آثار سیمین مثال دفتر «دشت ارژن»
یاحسینمنزویمجموعه«حنجرهزخمیتغزل».
در این خصوص یک نکت��ه وج��ود دارد و آن نکته این
که ،جامعه ما یک جامعه کند و آهس��ت ه اس��ت .بهنظرم
جامعهای بسیار نادر است .ملت در عین حال که خواهان
تجدد هستند ،میل ش��دیدی به اندیشه قدیم هم دارند و
نمیخواهند سنت را هم از دس��ت بدهند .یکی از دالیل
آن هم ثابتبودن زبانفارسی است که ما بعد ازهزارسال
فردوس��ی را میخوانیم و میفهمیم درحالیکه انگلیسی
که زبان اول دنیا اس��ت را اغلب متوجه نمیشویم یا حتی
نمیتوانیم بخوانیم .ما عالقههایمان نس��بت به گذش��ته
را از دس��ت ندادیم و هن��وز دیوان حاف��ظ از پر تیراژترین
کتابهاس��ت .این چیزی که میگویم مرب��وط به ذوق یا
سلیقهخودمنیست،بلکهمربوطبهیکواقعبینیاجتماعی
اس��ت .در دور جدید نو -کالس��یکها هم جایی دارند و
مخاطبانیدارندواگرچهدرجریانشعرجدیدپارسیتأثیر
چندانینداشتهاندامااشعارقابلتوجهوپراحساسگفتهاند.
سیمینبهبهانیوحسینمنزویازاینقبیلهستند،فرم
تازهای به وجود نیاوردند ،مسائل مدرن ادبیات دنیا آنگونه
که در آثار ویرجینیا وولف ،جیمز جویس ،هرمان هس��ه،
مطرح است نمیتواند در آثار آنان مطرح شود و همچنین
احس��اس جدید زمانه را مطرح نکردهاند ،اگرچه کارهایی
هم دارند که با این نوع احساس��ات همسویی دارد ،اما آنها
هم نمیتوانند عمق و واقعیت این احساسها را بیان کنند.
به هر حال ،باید جایی برای نو-کالسیکهایی مثل مشفق
کاشانیبازکرد،بهدلیلهمانگرایشمخاطبیکههنوزبه
ایننوعآثارعالقهنشانمیدهد.
اجازه دهید به یک موضع دیگر بپردازم ،امروز در
میانبرخیشاعرانجوانتربهدلیلهمکاریایشان
در دورهای با ش�ورای ترانه وزارت ارشاد ،به او نگاه
انتقادی وجود دارد ،چقدر میتوان همکاری برخی
شاعران و نویسندگان با وزارت ارشاد و بستر دولت
را مورد انتقاد قرار داد؟ برخی معتقدند ،اس�تقالل
ش�اعر و نویس�نده بهعنوان یک عامل اندیش�ه و
فرهنگ با چنین کاری از بین میرود و برخی دیگر
میگویند ،حضورش�ان باعث چندصداییشدن و
ارتقایروندروبهتعالیخواهدشد.
اینکه ش��خصی با وزارتخانهای ارتباط داش��ته باشد،
ن او نیس��ت .باالخره در دوره جدید
دلیل بر ارتجاعی بود 
دولتهاینویندرتماممسائلاجتماعیمردمنقشدارند.
دولتبهبسیاریپولمیدهد،حقوقمیدهد،وسیلهچاپ
دارد ،تلویزیون و رادیو دارد ،روزنامههای دولتی هس��تند.
در مقابل اینها انتظار دارد که مردم مش��ارکت کنند و با او
همکاری داش��ته باشند .توجه داش��ته باشید ،که من هم
بارها در تلویزیون صحبت کردهام و در حوزه هنری فعالیت
داشتهام و کتاب چاپ کردهام و در «خانهشعر» که مرحوم
قیصر امینپور و همین آقای کاشانی و آقای عبدالملکیان
در آن بودند ،کار کردهام .اما من ش��خصا ه��ر وقت که در
تلویزیون یا حوزه هنری یا «خانهکتاب» حاضر بودم ،جز به
ادبیات فکر نمیکردم .اما در مسالهای سیاسی یا مسالهای
که منجر به تبلیغ جریانی میشد ،شرکت نمیکردم .اگر
اینمدعاصحتداشتهباشد.میخواهمدرخصوصچنین
رابطهای خاطرهای نقل کنم ،نادر نادرپور قبل از انقالب با
وزارت فرهنگ و هنر همکاری صمیمی داشت و با مهرداد
پهلبد وزیر هم دوستی دیرینه داشت ،یکی ،دوبار گفت به
وزارتخانه بروم و من نپذیرفتم چراکه همین مسأله بود که
روزی پهلبد از من پرسید شعر نادرپور چگونه است و من
گفتم نس��بت به نیما و اخوان شعر ضعیفی است و پهلبد
خوش��ش نیامد و ارتباط ما به همین خاط��ر بههم خورد.
حرفم این است که هنرمند ،صدای مردم و صدای جامعه
است اما لزوما ارتباطش با دولت هم نمیتواند دلیلی بر رد
صدای جامعه باش��د .مثال پوشکین در زمان نیکوالی اول
با دربار ارتباط داشته است اما شعرش سانسور هم میشده.
شاعر درواقع بلندگوی نس��ل آینده است  .به هر حال من
قبول ندارم که مرحوم مشفق در چنین ارتباطهایی نقش
بدیایفاکردهاست.
در پایان ،اما میخواهم ن�گاه کلیتان به زندهیاد
مشفقکاشانیرابرایمانبگویید.
دستآخر بگویم که ایش��ان یکی از موسسان انجمن
شعر بوده اس��ت و هیچ مانعی هم بر آن نیس��ت .اگر ما
پیرو آزادی هستیم ،باید همه صداها را بشنویم ،از دل آن
انجمن اتفاقا چهرههایی مانند سهیل محمودی ،ساعد
باقری،آمدند.

پرویزبیگیحبیبآبادی

شاعر و مدیر انتشارات
فصلپنجم

استاد مشفقکاشانی ،تاریخشفاهی 7دهه ادبی را در
ذهن داش��تند ،که گاه با تاریخ سیاسی و اجتماعی نیز
پیوند میخورد تاریخی ک��ه به قول خود او مطالعهاش
میتواند برای نسلی که در هوای شعر نفس میکشد،
نکات آموزندهای را دربر داشته باشد ،او  3دوره متفاوت
سیاس��ی را دیده بود 3 ،دورهای ک��ه دربردارنده فراز و
نش��یبهای سیاس��ی ،فرهنگی ،نظامی و اجتماعی
است .دو دوره آن در حکومت رضاخان و محمدرضا شاه

تاریخ شفاهی هفتاد سال ادبیات
شکل گرفت و دوره س��وم آن را دوران انقالب اسالمی
شکل داد .اگر خاطرات استاد مشفق را با دقت بخوانیم
و در آن تامل کنیم ،میتوان بخش��ی از چند دوره را در
آن مشاهده کرد .در خاطرات او میتوان سیالبهایی
را دید که ناگهانیتر از همیش��ه میآین��د و میروند،
میتوان جویبارهایی را دید که آرامآرام تداوم مییابند
و در اطراف آن نهالها به رویش و بالندگی میرس��د،
زندگینامه مش��فق ،زندگینامه یک ش��خص نیست،
بخش��ی از تاریخ و تاریخ ادبیات ایران اس��ت که در آن

حلقهه��ای مفقوده فراوان��ی را میت��وان یافت با همه
تالطمها و آرامشها ،با همه عش��قورزیها و دردها و
دردمندیها.اودرنودویکمینروزگارزندگیاشباهمه
بهارها و پاییزها و با همه بهارانهها و پاییزانهها ،با تکیه بر
عصایی که همیشه همراه او بود راه میرفت و میایستاد
و با تکیه بر عشق مینوش��ت و میسرود .سالها از درد
شدید پا گله داشت .اما تا مینشست و نفس تازه میکرد
و کمی از درد آرام میشد ،میخندید و با مطایبهای ،سر
صحبت را بازمیکرد ،گاه از گذش��ته خود میگفت ،از

روزهاییکهبرخاطرنشستهبودندوبهخاطرههاپیوسته
بودند.خاطرههاییکههمشیریناندوهمتلخ،ازکاشان
میگفت از کودکی ،نوجوانی ،میانس��الی ،از آشنایی با
شاعرانی که به کهکشان پیوستهاند ،از دوری میگفت
از شبهای شعر ،از اولین دیدار با شاعران و گاه آخرین
دیدار ،از زندگی میگفت با همه اش��کها و لبخندها؛
تلخیها و ش��یرینیها ،بنبس��تها و گشایشها ،این
خاطرات و این تجربههایش حکایت یکروز و یکماه
و یکس��ال نبود .حکایتی بود که در متن یک زندگی
جریان داش��ت .او میگفت که اینها ،آس��ان به دست
نیامده است و نباید آس��ان از دست رود و نباید آسان از
کنارآنگذشتوآسانبهفراموشیسپردشان.

خارج از پرونده

در روزگار بیشفقت او مشفق بود
افشینعال

شاعر و قائممقام
انجمن شاعران ایران

در این غمکده کس نمیراد یا رب
به مرگی که بیدوستان زیستم من
شاید مدتها باید بگذرد تا همه ابعاد عظمت
ش��ب واقعه را دریابم .هنوز در بهت و خلسهای
وصفنشدنی هس��تم ،استاد مس��لم ادبیات و
شاعر پیشکسوت چند نسل متمادی از شاعران
معاصر ،مشفقکاشانی که چشم و چراغ انجمن
ما ب��ود ،در چش��م بر ه��م زدنی به عال��م باقی
ش��تافت؛ آن هم در آغوش فرزندان معنویاش،
یاران و شاگردانش ،ش��اعران نامآشنای روزگار
و زیباتر از همه ،در حضور سید بزرگوار ،محمد
خاتمی عزیز .گویا مقدر بود که سادات شریفی
چون خاتمی ،دعایی و الهیقمش��های آن شب
حضور داش��ته باش��ند تا مشفق ش��اعران را تا
دروازه ملکوت بدرقه کنند .بهانه تولد س��هیل
بود ،ام��ا بهواقع قرار بود ،میراث حقیقی اس��تاد
مشفقکاش��انی را گرامی بداریم .از کوچکترین
نشان درد و رنج ،یا حتی نفسی سخت و رنگ و
رویی پریده از آن سکرات مرگ که از بیم شدت
آن ،دعاهای بیشمار از ناحیه معصومان(ع) وارد
شده ،نش��انی نبود .بهراستی حس��اب و کتاب
خداوند ،چق��در دقی��ق اس��ت( .پسکدامین
نعمته��ای پروردگارت��ان را تکذیب میکنید.
سوره الرحمان) ش��مع وجود مشفق90 ،سال
پیاپی سوخت و روشنی بخش��ید .بهراستی که
مصداق این بیت بود« :چون سایه مرغان هوا در
سفر خاک /آزار به موری نرساندیم و گذشتیم»
آغوش او پناه ش��اعران و دردمندان بود .در ادب
یگان��ه دوران بود و در غزل اس��تاد مضمونیاب
و مش��فق به اصلوبی اس��توار؛ اما به احدی فخر
نفروخت .پایان چنین منشی ،مگر میتوانست،
جز مرگی چنین با شکوه باشد .آن شب ما وعده
الهی را به چشم مشاهده کردیم ،چنین رفتنی
را قبال فقط در متون کهن و البهالی افس��انهها
و اس��طورهها خوانده بودم ،اما آن شب به چشم
دیدم که یکی از اولیای الهی ،پس از خوشوبش،

س��خنرانی و خوان��دن ش��عری که به س��هیل
محمودی تقدیم ک��رد ،در کمت��ر از یک ثانیه،
سرش به س��مت سینه خم ش��د .شبیه چرتی
سبک و خوابی ناگهان و گوارا ،آن هم در انجمنی
که میعادگاه او ب��ود .محلی ب��رای رفاقتهای
جاودان با شاهرخیها ،سیدحسن حسینیها و
قیصرها .بدا به حال ما اگر چنین پایانی را ببینیم
و در تحقق وعدههای الهی ،تردید داشته باشیم
و دور باد ،از ساحت برخی بزرگان و صاحبنامان
وادی ش��عر و ادب که در برابر مرگ شکوهمند
چنین انسانی سکوت را بر هرگونه عکسالعملی
ترجیح دهند .منش استاد مشفق ،حفظ حرمت
همه ح��قداران وادی ادب بود با هر س��لیقه و
گرایشی ،اگرچه خود به دایره شاعران اهلبیت
عصمت و طهارت و وفاداران به انقالب اسالمی
ایران تعلق داش��ت و به آن میبالید .این ،نهتنها
بهانهای برای س��کوت نیس��ت که دیگ��ران را
وا میدارد با ه��ر تفکری ،در براب��ر او به احترام
بایستند .شادباد روان زندهیاد سیمین بهبهانی
که در ضایعه درگذشت قیصر عزیز گفت(« :نقل
به مضم��ون) عدهای به م��ن میگویند ،قیصر
مذهبی بوده چرا اینهمه تکریمش میکنی؟
من میگویم چ��ه بهتر ش��اعری ب��ا آن همه
برازندگی بهزینت تدین و اعتقاد هم آراس��ته
باشد» کاش همه ما درسآموز منش بزرگانی
چ��ون س��یمین بهبهان��ی و مشفقکاش��انی
باشیم و دریغا که امس��ال هردوی این بزرگان
و عزیزان را از دس��ت دادیم .یادم میآید روزی
که بان��وی غزل از عالم خاکی پر کش��ید ،برای
عرض تسلیت به همراه استادانم ،ساعد باقری،
سهیل محمودی و فاطمه راکعی ،قصد منزلش
کردیم ،استاد مشفق فرمودند ،من هم میآیم،
هرچند در آستانه  90س��الگی ،بیرون آمدن از
منزل برای ایشان کار س��ختی بود .اما مشفق
کس��ی نبود که در چنین فقدانی ب��ه تلفن یا
پیام تس��لیت اکتفا کن��د .اس��تاد نفسزنان و
عصازنان با ما آمد و ادای احترام کرد .باشد که
مرام این بزرگان با رفتنش��ان فراموش نشود و
همه ما با هر سلیقهای در این روزگار بیشفقت
مشفقبودن را از یاد نبریم.

خارج از پرونده

مشفق کاشانی اسطوره بزرگی و مهربانی
و بس��یار تیزبین و دقیق نس��بت به مس��ائل
فاطمهراکعی
ش��عر بودن��د .به ی��اد دارم ش��خصیتهایی
مدیره
شاعر و عضو هیات
مانند سیدحسن حس��ینی و قیصر امینپور،
انجمن شاعران
از متقدمین و شاعران قبل خود کمتر کسی
بس��یاری انس��انهای ش��اعر وجود دارند
را قبول داشتند اما پیوس��ته اعتقاد داشتند
که صرفا آدمهای خوبی هس��تند و بس��یاری
که شعر و غزلهای مش��فق ،محکم و استوار
هم صرفا ش��اعران خوبی ،اما آنچه که از یک
است .مشفق از کسانی بود که آن مولفههایی
انسان ش��خصیت ماندنی به لحاظ همه ابعاد
که شعر را شعر میکند را با تمام جنبههایش
انس��انی میس��ازد ،تلفیق این دو با هم است.
داشت و بههرحال استفاده ماهرانه و شاعرانه
انسانهایی همچون موالنا و حافظ و دیگرانی
از تکنیکهای ادبی ،باعث ش��ده بود ش��عر
ک��ه مان��دگار ش��دهاند در تاریخ ادبی��ات ما،
استاد مش��فق جایگاه بزرگی داش��ته باشد.
عموما انسانهایی بزرگ هستند ،بهخصوص
چیزی که ب��رای همه ش��گفتانگیز بود این
به لحاظ شخصیت و منش انس��انی .یک نوع
اس��ت که نهتنها با گذش��ت زمان مولفههای
بزرگ��ی از نظر روحی و ش��خصیت اجتماعی
ناب شعرش��ان کاسته نمیش��د بلکه همین
داش��تهاند که تا ام��روز هم خودش را نش��ان
اواخر و همین هفتههای گذش��ته شعرهایی
داده و همی��ن باع��ث محبوبیت آنها ش��ده.
را که جدید میسرودند و برای ما میخواندند
استاد مش��فق از اینگونه
بهقدری پخت��ه و پرمحتوا
ش��اعران ب��ود که ش��عر و
و با کش��فهای جدید بود
مشفق از کسانی بود
ش��خصیتش ه��ردو در
که مخاط��ب را حیرتزده
که آن مولفههایی که
کنار ه��م تاثیرگذار بودند
میک��رد ،اگرچ��ه عموم��ا
شعر را شعر میکند را با
و از او انس��انی ساخته بود
ش��عرها جنب��ه عرفان��ی
تمام جنبههایش داشت و
که ای��ن انس��ان بهراحتی
داش��ت .یکی از چیزهایی
بههرحال استفاده ماهرانه
فاصلهه��ای زمان��ی را
ک��ه در ش��اعران ب��زرگ
و شاعرانه از تکنیکهای
درهم میشکست و باعث
از بی��ن نم��یرود ،آن
ادبی ،باعث شده بود شعر
ش��ده بود که ش��اعرانی از
منکودکانهش��ان است که
استاد مشفق جایگاه بزرگی
چند نس��ل او را دوس��ت
شفاف و زالل ،میدرخشد.
داشته باشد
بدارند .همین اواخر وقتی
آن س��ادگیها و خوبیه��ا
بزرگداش��ت نودویکمین
که از دیدن ی��ک پروانه یا
زادروز او را گرفته بودیم ،شاعران نسلچندم
چیدن گل آنقدر خوشحال شوند که حدی
انق�لاب یعن��ی نوجوان��ان امروز ،پیش��نهاد
ندارد و استاد مشفق ش��دیدا این احساس را
کمپین «چرا همه مش��فق را دوس��ت دارند»
داش��تند .از تالشهای علمی ادبی ایشان ،از
را دادند و این نش��ان داد که نگاه ما درس��ت
پس پیروزی انقالب اس�لامی ای��ران همین
است و همه نس��لها اس��تاد را دریافته و به
بس که ایشان مقالهها و رسالههای مختلفی
او عش��ق میورزیدند .اما چرا این شخصیت
را نوشته اس��ت .برخی از آنها با تالش استاد
دوستداش��تنی ب��ود؟ او انس��انی مهربان،
فقی��د دیگری که اس��تاد مش��فق همیش��ه
متواضع و با گذش��ت بود و به انس��ان عشق
دوس��ت داش��تند در کنارش��ان دفن شوند،
میورزید و انس��ان را دوس��ت داشت و برای
استاد شاهرخی نوشته ش��دند؛ ایندو با هم
انسان بودن انس��انها ارزش قایل بود و بارها
کتابهایی بس��یار ارزش��مند منتشر کردند
دیده بودیم که اگر ش��خصی اب��راز نیازی در
ازجمله «گزیده ش��عر انقالب» یا «مجموعه
هر زمینه حتی مالی داش��ت ،استاد تا آنجا
ش��عرهایی درباره ام��ام علی» و بس��یاری از
که میتوانس��ت برای آن وقت میگذاش��ت
این گزیدهه��ا که کارهای��ی قابل اس��تناد و
و س��عی میکرد مش��کل و نیاز او را برطرف
مرجع اس��ت .یکی دیگر از کارهای ارزشمند
کند .س��الها منزل ایش��ان مأمن شاعرانی
مشفق کاش��انی تذکرههایی است که ایشان
بود که از شهرس��تانها میآمدند و جایی را
جم��عآوری کردهان��د ،تذکرهای از ش��اعران
برای رفتن نداش��تند و همینطور پناهگاهی
همدورهه��ای خودش��ان ،تا ش��اعران امروز
بود برای انس��انهایی که مشکالتی در شغل
که اینه��ا به حی��ث اس��تنادات واقعی ارزش
و زندگی شخصی داش��تند ،آنها هیچکس را
تاریخی ش��دیدی دارد .اما قب��ل از همه اینها
اگر نداش��تند ،مشفقکاش��انی را داشتند تا
درباره استاد باید نوش��ت که او انسانی بزرگ
به او پناه ببرند .ایش��ان ،هم در ش��عر مدرن
و مهربان بود و این دو وجه ش��خصیتیاش از
و کالسیک ایران و هم در آنچه که در فضای
همه مولفههای دیگر ش��خصیتش برجستهتر
ش��عر جهانی میگذش��ت ،آگاهی داش��تند
بودند حتی از شاعرانگیاش.

