درباره «اصغر بیچاره»
( ۲۲ - 1306خرداد )۱۳۹۵

اصغر آقا یعنی دوستت دارم
افشین شاهرودی
عکاس

خواهرزادهای دارم که اســمش«پدیده» است .وقتی کوچک بود هر وقت میدیدمش به شوخی
بــه او میگفتــم اصغر آقا چطــوری؟ هروقت این را میگفتــم با تعجب و خنــده نگاهم میکرد و
میگفت خوبم .یکبار گفت من که اســمم اصغر آقا نیســت .گفتم اصغرآقا یعنی دوستت دارم!
یک روز به یکی دیگر از بچههای فامیل هم گفتم اصغر آقا! جواب او را پدیده داد و گفت اصغرآقا
یعنیدوستتدارم!آنموقعنمیدانستمدرجانمنچهرازیدرکلمهاصغرآقانهفتهاستکه
ســالهای ســال احساس دوست داشــتن بچههای فامیل را با این کلمه به شوخی و خنده بهشان
میگفتم .سال  1369نمایشگاهی در گالری سیحون داشتم .تا آن موقع «اصغر بیچاره» را ندیده
بودم ولی در موردش زیاد شــنیده وعکســش را زیاد دیده بودم .چهرهاش را از روی عکسهایش
میشــناختم .شــب افتتاح در میان شــلوغی و ازدحام حاضرین چشــمم به او افتاد که با آن کاله و
عصــای همیشــگیاش از در
وارد شــد .برای خوشامد گویی
به اســتقبالش رفتــم .با گرمی
دســتم را فشــرد و یــک بســته
کاغــذ عکاســی کــه آن موقــع
کمیــاب و گرانقیمــت بــود
بهعنــوان هدیــه بــه مــن داد و
گفت دوستت دارم رفیق!
بعدهابههمنزدیکترشدیم
و الفتی میان ما ایجاد شــد .در
بیشــتر رویدادهــای عکاســی
او را میدیــدم .میگفــت :من
عاشــق مــردم ،هــوای آزاد و
کالغام که هر روز صبح بیدارم میکند...عاشــق کبوترها و بچهها هســتم و هر روز برای کبوترهایی
که روی بالکن خانهام مینشینند دانه میریزم .وهمیشه با شور و شوق این حرف را تکرار میکرد.
مردیکهمعنایمجسمدوستداشتنبود.عاشقعکاسیبود،عاشقسینما،عاشقکاروزندگی
و همین عشــق او را تا هشتاد و شش ســالگی جوان و پرانرژی زنده نگهداشت .وقتی او را میدیدم
احســاس نشاط میکردم.احساس زیبایی وشادابی ،شــوروانرژی وتازگی.گل وآسمان و درخت و
پرنده مرا به یاد اومی انداخت .مگردوست داشتن جزاین است؟ شاید به این دلیل بود که در جان
من «اصغر آقا» با دوست داشتن مترادف شده بود.
به یاد «توران میرهادی»
( ۱۸ - ۱۳۰۶آبان )۱۳۹۵

مادر مهربان فرهنگ کودک ایران
میرعلیرضا میرعلینقی
پژوهشگر موسیقی

معلمی واقعی

هاشم صباغیان
وزیر کشور دولت موقت

روانشــاد دکتر «غالمحســین شــکوهی» از معلمــان و فرهنگیان ارزنــده ایران بود کــه در کار خود،
تســلط و تبحر بسیار داشــت .با این مرد شریف از سالهای پیش از انقالب و به سبب مرحوم آقای
رجایی آشنایی داشتم و در برخی از جلسات عمومی انجمن اسالمی مهندسین شرکت میکرد.
او شــخصیت فرهنگی باارزشــی بود که مهمترین دغدغهاش اعتالی نســل آینــده بود .میگفت
فرزندانــی که به آنها تدریس میکنیم و دســت کم طی یک ســال ارتباط مداوم و مســتمر داریم،
سرمایههای آینده مملکت هســتند و هر اندازه که در تربیت آنان بکوشیم ،در ساخت شخصیت
آیندهشان مؤثر خواهد بود که در نهایت ،به سود جامعه ایرانی خواهد بود.
اما در دولت موقت ،نحوه تعیین وزیران اینگونه بود که مهندس بازرگان ،پس از مشــورت با اهل
فن ،وزیران پیشــنهادی به شــورای انقالب معرفی شــده و در آنجا حکم تأیید آنها صادر میشــد.
بــرای وزارت آمــوزش و
پــرورش ،دکتــر شــکوهی
درنظــر گرفتــه شــد امــا او به
مهنــدس بــازرگان گوشــزد
کــرد کــه ممکــن اســت تاب
تحمــل در برابر ســختیها و
دشــواریها را نداشــته باشد
امــا رئیــس دولــت موقــت،
قــول حمایــت تام و تمــام را
داد .در شــورای انقــاب ،امــا
دکتــر بهشــتی ،او را از پیــش
میشــناخت و بنابرایــن،
شورای انقالب  -که چون آن
زمان هنوز مجلس ،برای رأی اعتماد تشکیل نشده بود  -او را تأیید کردند اما دولت مستعجل بود
وبههماندالیلمذکور،درمرداد1358استعفادادودرترمیم،محمدعلیرجاییجایگزینشد.
فشــارها مانع از ادامه کاراو شــد ولی تا پایان عمر دولت موقت ،در کابینه حضور داشت و بهعنوان
مشاور فرهنگی مهندس بازرگان همکاری میکرد بویژه دکتر یداهلل سحابی که وزیر مشاور بود ،از
تجربیاتشاستفادهمیکرد.
دکتر شــکوهی اصوالًاز جنجال به دور بود ،چه آن ســالها و چه در ســالهای اخیر ،به سبب همان
گوشــهگیری و روحیه در کناره بودن ،متأســفانه چندان خبری از آن بزرگمرد گرفته نمیشــد .او که
معتقــد بــود باید با کار کردن و با فعالیت مثبت به پیشــرفت جامعه و نســل آینــده کمک کرد اما
بسیار خوش خلق و صبور بود و بخصوص آنکه در برابر مخالفان خود ،هیچگاه تندی نمیکرد .او
به واقع ،یک «معلم» بود.
درباره «حمید سبزواری»
( 1304ـ  ۲۲خرداد )۱۳۹۵
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از زمــره نخســتین شــاعران
انقــاب اســامی کــه زبــان
بیــان احساســات و افــکار
انقالبیــون شــد ،حســین
آقــا ممتحنــی مشــهور بــه
«حمیــد ســبزواری» بــود.
زبــان ادیبانــه خراســانی،
شــور مؤمنانــ ه مذهبــی و
وفــاداری خالصانــه بــه
آرمانهــای انقــاب از
حمیــد ،شــاعری پرشــور
و مـــتعصب ســاخته بــود
کــه بــا خطابه و شــعر در تریبونهــای انقالبی نظــرات و عقایــدش را بیان میکــرد .مرثیهگوی
ســالهای ترور و حماسهســرای ســالهای جنگ ،جان جوانی یافته بود از سودایی که از جوانی
در سر داشت.
ســرودهای حمیــد ،ترجمــان ادبیات سیاســی رهبــران جنبش اســامی بــود تنازع بــرای کنار
زدن جریانهــای رقیب و اظهار شــعف از پیروزیهای جنگ هشتســاله موضــوع عمده این
سرودها بود.
حمیــد در دهــه پایانــی زندگانــیاش کمی گوشــهگیر و آرام شــده بــود اگرچــه ناخوشاحوالی
او دلیــل کنــاره گرفتنــش از محافــل انقالبــی بــود امــا دل و دمــاغ رویکــرد جدیــد تــازه
رســیدههای ســفرهجو و ســیریناپذیر روزگارش را نداشــت .حــزن ســالهای ســکوت
حمیــد ،هــموزن شــور ســالهای شــادابیاش شــده بــود بــرای کســانی کــه از نزدیــک
میشناختندش.
درهرحال جوهر همراهی با مردم و تعصب پاســداری از آرمانها حمید را در میان مردم نگه
داشت اگرچه ساکت و خاموش...
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هفتسالیمیشودکهبسامدمرگومیربهاندازهامسالنبودهاست.پاییزخشکوتشنهماباکوچ
مــادرمهربانادبیاتکودکونوجــوانبانوتورانمیرهادی،رنگیغمبارترگرفت.بیســتوچهار
سال پیش سعادت داشتم که
در«فرهنگنامه»زیردستودر
خدمتایشانباشموبهبهانه
مدخلنویســی از مصاحبــت
یــاران فرهیخته ایشــان فیض
ببــرم .بــه نظــرم در آن زمــان
فضــای کارهــای فرهنگــی و
بویــژه دایرةالمعــارف بســیار
جدیترازامروزبودوهمهچیز
کمــابیــشســرجایخــودش
قرارداشــت و بــه ایــن حــد از
ورطه مخرب پوپولیسم و«زرد
نامه»هــا ســقوط نکــرده بــود.
درکنــاربانــوانفاضل؛خانمنوشآفرینانصاریوخانمثریاقزلایاغودوســتاندانشــوریچون
مهندسمحمدرضاحایریزاده(معماروموسیقیدان)بااصولدرستفرهنگنویسیآشناشدم
ومراجعمعتبربرایمدخلهایمنتخبراشناختموپیشازدانشافروزیاهمیتفرهیختگیو
شخصیتواخالقمداریراتاحدوسیعوبضاعتمدریافتم.بسیاریازدوستانبزرگمدردهههای
 30و 40وحتی 50دانشآموختگانمدرســه«فرهاد»بودهاندوچهبســابسیاریازآنانکهماشاید
نشناسیم،درچهارگوشهجهان،درسمتهایگوناگونعلمی،فرهنگیوسیاسیو...جزونخبگان
باشــند.اینتــازهبخشاولزندگیپربــارخانمتورانمیرهادیاســتودربارهبخــشدومزندگی
فرهنگیایشانکهدرسالهایبعدازانقالبگذشت،مثنویهفتادمنکاغذمیشود.زندگیاش
عیــنایثارومهربانیبــودوفداکاریبرایفرهنگکودکایرانیازشــخصیتهاییبودکهبهقولی
ثمرهتجددخواهیاصیلوسنجیدهنسلهایقبلازخودمحسوبمیشوند.مادیگرایی،ساده
پســندوپوپولیسممخربامروزی،بعیداستدیگرچنینشخصیتهاییراپرورشبدهد.سهل
اســتوبهنظرمبعیداستکهحتیحافظاندرستیبرایمیراثعظیموزحمتکشیدهآنهادر
آیندهداشتهباشیم.روانشآراموآثارشماندگار.

درباره «غالمحسین شکوهی»
( ۱۷ - 1305اردیبهشت )۱۳۹۵
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