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سخن روز
خــوان االِعتِباَر
َمــن لم ُيق ِّدم فِــى اتِّخا ِذ اإلِ ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
دفعه االِغتِراُر إِلى صحَب ِة الف ّج ِار؛
هر كس در انتخاب برادران (دوســتان) امتحان را مقدم ندارد،
فريب خوردگى او را به مصاحبت با بدكاران مىكشاند.
تصنیف غررالحکم و دررالکم ص  ،416ح 9495

به بهانه حضیض مجلههای ادبی

مجله «اندیشه و هنر» به مثابه یک نهاد ادبی

نــــگاره

ناهید زمانی

تغييــرات اقليمــى در كشــور مــوج جديــدى از مهاجــرت هــا را
به همراه دارد

مهرداد رهسپار کوشکی

یادداشت

خبرنگار

سالهاســت که دیگــر مجلههــای ادبــی آن جایگاه
پیشــین را نــدارد؛ انگار نــه انگار تا همیــن چند دهه
پیــش کار و بــار بســیاری از مجلههای هنــری و ادبی
سکه بود .برخی از آنها در قد و قامت یک نهاد ادبی
– فرهنگــی ظاهر شــدند و عمــل کردند .یکــی از آن
مجلهها گاهنامه «اندیشه و هنر» بود .با مطالعهای
در تاریــخ روزنامــ ه نــگاری ادبــی ایــران ،میتــوان
بهعنــوان یکی از فرازهــای این نوع از ژورنالیســم به
حســاب آورد؛ مجلهای که طی چنــد دوره و هر دوره

با فواصل زمانی چندماهه و چندساله بین سالهای
 1333تــا  1353منتشــر شــده اســت .فعالیــت
ایــن مجلــه در طــول دهــه ســی ،در راســتای ادعای
گرداننــدگان آن  -پرداختن به ادبیــات و هنر نو  -به
دو دلیل چندان چشــمگیر نیســت؛ نخســت اینکه
ناصر وثوقی بهعنوان صاحب امتیاز نشریه ،بیشتر
سرمقالههایش را به موضوعات سیاسی و اقتصادی
و اجتماعی روز اختصاص داده و محسن هشترودی،
ج سیدجوادی ،نادر
محمود کشفیان ،علی اصغر حا 
نادرپــور و ...نیــز بهعنوان گردانندگان نشــریه ،اغلب
در پــی ادبیــات و هنــر مرســوم و متــداول دهه ســی
ادبیــات به ادعای خودشــان نو و در
هســتند تا هنر و
ِ

اقلیت .عمده اعتبار «اندیشــه و هنر» ،از تالشهای
شگفتانگیز صاحب امتیاز و مدیر آن در دهه چهل
و پنجاه کسب شده است؛ سالهایی که اضافهشدن
شــمیم بهــار به تحریریــه ،نشــریه را به هــدف اولیه
آنکه پرداختن به ادبیات نــو بود ،نزدیکتر میکند.
«اندیشه و هنر» در این سالها ،خالف قاعده مرسوم
مجالت معتبــر ،محل تظاهرات گروهــی و انفرادی
جوانانــی کمتردیــد ه شــده امــا بشــدت بااســتعداد
است .مثالً همین بیژن الهی را ناصر وثوقی معرفی
میکند و ســیاوش مطهری ،محمود شــجاعی ،گلی
ترقــی ،بهمــن فرســی ،هوشــنگ چالنگــی ،بهــرام
اردبیلی ،سیروس آتابای و بسیاری دیگر از شاعران،

داستاننویســان ،نمایشنامهنویســان و مترجمانی
کــه دهه ها بعــد و در پژوهشهای باستانشناســان
ادبی کشــف و معرفی شــدند ،نخســتینبار از سوی
نهاد «اندیشــه و هنر» ظهور کردند .درباره «اندیشــه
و هنر» بهراســتی میتوان از عنــوان «نهاد ادبی» به
جای نشــریه ادبی بهــره برد ،چرا کــه امضای نوعی
از ژورنالیســم ادبی پای آن خورده و ســبک و سیاقی
را پایه گذاشــته اســت .ناصر وثوقی نشــریهای بنیان
گذاشــت تــا امــروز بتوانیــم از آن بهعنــوان یکــی از
ماندنیترین نشریات در تاریخ ژورنالیسم ادبی ایران
یاد کنیم .آیا نشریات ادبی کنونی را هم دههها بعد،
قابل بررسی خواهیم یافت؟

غنای شعر آیینی عاشورایی از دیروز تا امروز در گفتوگو با عبدالجبار کاکایی

از دانش تا عشق ،از شعر تا شعار

گــــپ

پرمخاطب عامهپسند در ایران
سه نکته درباره ادبیات
ِ

لمپنیسم پنهان و آدمحسابیها

مستند «دهقان فداکار» در جشنواره سینما حقیقت

فیلــــم مســــتند «دهقــــان فــــداکار»
بهکارگردانــی ســامان مرادحســینی
خبـر آخــر
ســاخته شــد و بــر اســاس گــزارش
دبیرخانــه دوازدهمیــن دوره جشــنواره بینالمللی فیلم
مســتند ایــران «ســینماحقیقت» در ایــن دوره از ایــن
رقابت شــرکت خواهد کرد .در روایت فــداکاری ،ریزعلی
خواجوی ،همســر و نزدیکان و دوســتانش سخن خواهند
گفت ،همچنین بخشــی از این مســتند نیز به روایتهای
ریزعلــی خواجوی از زندگیاش اختصــاص دارد؛ زندگی
کــه تحــت الشــعاع اقــدام شــجاعانه او در نجــات جــان
مســافران قطار قرار گرفت .ریزعلی خواجوی سال ۱۳۰۹
در آذربایجانشــرقی بــه دنیا آمــد .او یازدهــم آذر ۱۳۹۶
در ســن  87ســالگی در بیمارســتان امــام رضــا(ع) تبریز
درگذشــت و در زادگاهــش به خاک ســپرده شــد .عوامل
تولیــد مســتند «دهقــان فــداکار» عبارتنــد از :کارگــردان:
ســامان مرادحســینی ،پژوهشــگر :ناصــر رمضانــی،

تصویربردار :حســین جوادی ،صدابردار :حســین نظری،
صداگذار و تدوینگر :محســن مقدم ،نویسنده گفتار متن:
ســجاد ترابی ،گوینده متن :حســین شــمس ،مدیر تولید:
علــی قنبــرزاده ،عــکاس :کوروش افشــار نادری ،دســتیار
کارگردان :مهدی اسماعیلی ،تهیهکننده :صادق سکری،
تهیه شده در :روابط عمومی راهآهن.

خبرنگار

فرهنــگ عاشــورایی ،در ادبیــات فارســی ما
علیالخصوص در شــعر فارســی با زیســت
و عمــری چندصدســاله موضوعــی اســت
که شــاعران کهن فارســی به آن توجه بسیار
نشــان دادهاند و از بیدل تا محتشــم کاشانی
نمونههای درخشانی از این شعر در ادبیات
فارســی قابل ذکر و مصداق اســت .عاشــورا
در شــعر شــاعران معاصر نیز ،موضوعی با
اهمیت اســت و علیالخصــوص در ابتدای
دهــه شــصت و شــکلگیری جریانــی به نام
جریان شــعر متعهد در مقابل جریان شعر
غیرمتعهــد ،رویکــردی دیگرگونــه گرفــت
کــه ایــن جریــان به شــعر دفاع مقــدس نیز
گرهخوردگیهای فراوان داشت .چهر ههای
شــاخصی در ایــن حــوزه طی دهههــای 60
و  70بــه روایــت فرهنــگ عاشــورا و دفــاع
مقدس نشســتند که نمونههای ماندگار این
دوران نیــز قابــل رصد و مصداق اســت .اما
آیا توش و توان شعر عاشورایی و شاعرانش
طــی یکــی دودهــه اخیر به قــدری بــوده که
نــه تنهــا ایــن جریــان شــعری را عمیقتر و
روبهجلوتر نشــان بدهــد و از طرفی بر غنای
ادب فارســی بیفزاید؛ یا دچار رکود و رخوت
در روایتگــری و ...شــده اســت .عبدالجبــار
کاکایــی در گپوگفتــی کوتــاه با «ایــران» ،به
چالشها و فراز و فرودهای شــعر عاشورایی
پرداخته است.
ëëطی ســالیان اخیر شــعر عاشــورایی با چه
شــرایطی روبهرو بوده و آیا این شــعر حرکتی
روبهجلو داشته است؟
با توجه به حمایتهایی که طی ســالیان
اخیــر از شــعر عاشــورایی و آیینــی از طــرف
نهادهــا و ســازمانها و رســانههای رســمی
شــده انتظــار مــیرود ایــن شــعر در یکی دو
دهه اخیر غنیتر شــده باشــد؛ اما متأسفانه
ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت .شــاعران مــا در
دهههــای  60و  70تفســیری اجتماعــی از

عاشورا
مربی خاموش(قسمت دوم)

و دانش .این دانش ما را به معرفت و عشقی
عمیقتر میرساند و سرمایه شاعر میشود تا
شعری بنویســد که در شأن عاشورا باشد و نه
شأن جریانها و سهمخواهیهای سیاسی.
ëëفکــر میکنید کنگرههــا و جشــنوارههای پر
جایزهای که در این حوزه وجود داشته و دارند
چقدر توانســتهاند بــه غنای این شــعر کمک
کنند؟
مــا در کشــور درگیــر تالطــم موضوعاتی
از قبیــل موضوعــات سیاســی هســتیم .اگــر
بخواهیم تبلیغ دینــداری کنیم و همانطور
کــه گفتــم ایــن فرهنــگ را آغشــته بــه
خواستهای سیاسی کنیم مسلماً به مشکل
برمیخوریم؛ که خوردهایم .همینها باعث
شده که این ادبیات مهجورتر شود و به گفته
شما جشنوارههای پروازی و سکهای شاعران
را بــه نوعی بــه خود معتــاد کردهاند تا دیگر
نتواننــد خالقانــه در ایــن راه قــدم بردارند و
بنویســند .شــاعران کمتر از دل مینویســند
و همین میشــود که در گردابــی از تکرار فرو
میروند .سربســته گفتم بنبســتهایی که
در ایــن راه وجــود دارد و مصــادره کردنهــا
سالهاســت کــه مــا را از خواندن و شــنیدن
شعری به باشکوهی شعر گذشتگان محروم
کرده است.

نگاهی به نمایشگاه گروهی با موضوع فوتبال

فوتبال به مثابه امر اجتماعی
روایـــت

مهدی قاسمی کبورانی
عکاس

نمایشــگاه عکــس «پودیــوم ،دو» بــا عنــوان «خردهروایتهایی
درباره فوتبال» ،پیش از هرچیز در راســتای نخســتین نمایشــگاه
گــروه «پودیــوم» گام برمــیدارد؛ امری که حاکی از یک انســجام
فکــری و بصری در دو نمایشــگاه این گروه تابهحال اســت .گروه
«پودیــوم» در دو نمایشــگاه خــود خوانــش متفاوتی از عکاســی
ورزشی ارائه داده؛ عکسها و آثار این گروه (شامل ویدئو) ،خارج
از فرمهای رایج عکاســی ورزشی با رویکردی اجتماعی و واکاوی
پدیدهها و کاســتیهای جامعه حول محــور «ورزش به مثابه امر
مشترک» ،سعی در القای مفاهیمی فراتر از زیباییشناسی ِصرف
دارند« .پودیوم ،یک» سال گذشته با دربرگرفتن سه مجموعه به
موضوع «ســلب مالکیت در ورزش» پرداخته بود؛ در نخســتین
نمایشگاه گروه ،زنان و جنبههای مختلف محدودیتهای ورزش
آنــان ،ورزشهــای آیینی ،ورزشــکاران غیرســلبریتی و در نهایت
اکثریتی از جامعه که توانایی مالی برای پرداختن به ورزش مورد
عالقــه خــود را ندارنــد ،بهعنوان گروههــا و پدیدههایــی که به هر
روش از آنها سلب مالکیت شده ،به تصویر کشیده شده بودند.
اینــک« ،پودیــوم ،دو» در ادامــه همــان رویکــرد اجتماعــی،
فراتــر از بحــث ســلب مالکیــت ،بــه پدیدههــای اجتماعــی در
فوتبال پرداخته؛ در نخســتین نگاه شاید به نظر رسد که محدود
کــردن حوزه ورزش بــه فوتبال در این نمایشــگاه ،بســتر را برای
نقد کاســتیهای اجتماعی محدود کرده باشــد؛ حال آنکه گروه
«پودیــوم» بهواســطه دو رویکــرد ایــن محدودیــت را نیز پشــت
ســر گذاشته اســت .نخســت آنکه آثار این گروه با نگاه به فوتبال
بهعنوان یک «امر اجتماعی» که در عصر حاضر به یک صنعت
تبدیــل شــده و کارکردهای اجتماعــی آن به حداقل رســیده و با
نگاه انتقادی به این گزاره ،به ســراغ پدیدههای اجتماعی رفته و
از زاویه دید خود آنها را به تصویر کشیده است.
دوم آنکــه در «پودیوم ،دو» بســتر و عرصه رویکرد اجتماعی

عکس :برنـــا

یــک :باید اذعــان کنیم کــه ادبیات
پرمخاطــب ،گونــه ادبــی مســلطی
مکــــث
است که مخاطبان را از هم تفکیک
میکند؛ بــه این معنا ،ایــن ادبیات
پرمخاطــب اســت کــه مخاطبــان
ادبیــات نخبهگــرا را در اقلیــت قرار
داده اســت .برخی فرانســویها به
صابر محمدی
مخاطبان ادبیات جــدی میگویند
روزنامه نگار
«آد م حســابیهــا» و آنهــا را که بر
کفه سنگینتر ایستادهاند« ،دختر کلفتها» مینامند .در
نگاه نخست ،این تفکیک کامالً غیرانسانی بهنظر میرسد،
امــا در عین حال پذیرش اینکه این هر دو یکی اســت و از
ســوی فاعالن نقــد ادبی ب ه یکانــدازه قابل تأمل اســت،
ناشــی از باور بــه نوعی از لیبرالیســم منحط و دموکراســی
منفعالنه اســت .وقتی میگوییم داســتاننویسی جدی و
داســتاننویســی مورد پســند عوام ،هر دو قابل احترامند،
یعنی در حقیقت میگوییم هیچیک قابل احترام نیستند.
دو :نتایــج برخی مطالعات نشــان میدهد ،هر انســان
درون بالقوه دارد و تفاوت
فرهیختهای ،مقداری
لمپنیسم ِ
ِ
آدمهــا تنها در این اســت که برخــی آن را تقویت میکنند
و برخــی به تضعیفــش برمی خیزنــد .دادههــای منتج از
ن گونــه مطالعات ،آشــکارا ناظــر بر این محتواســت که
ایــ 
روی کاغــذ ،مــا با دو شــقه کامــاً منفک «مخاطــب عام»
و «مخاطــب خــاص» مواجــه نیســتیم .بنابرایــن اگر روی
کاغذ ،مخاطبان حاضر و آماده شکلگیری از سوی ادبیات
هســتند ،تقویــت منفعالنــه ادبیاتــی کــه انســان را تعمداً
از اندیشــیدن بازمــیدارد (بــا ایــن بهانه کــه در نهایت آن
ادبیات هم حق حیات دارد) سهلانگارانه نیست؟ مگر نه
لمپنیســم درون ،همواره در کمین احیا و
این اســت که آن
ِ
تقویت است .بهخاطر بیاوریم که فروغ فرخزاد که از او ـ به
حــق یا به ناحــق ـ بهعنوان مهمترین زن روشــنفکر تاریخ
ایران یاد میشــود ،در ســالهای پایانی عمر کوتاهش و در
حال ابتال به سندروم حاد افسردگی ،حسرتبار نوشت که

آرزو داشت زن سادهای باشد در انس با خانه و آشپزخانه:
«مرا پناه دهی د ای زنان ســاده کامل /]...[ /کدام قله ،کدام
اوج؟ /مــرا پناه دهی د ای اجاقهای پر آتش -ای نعلهای
خوشبختی  /-وای ســرود ظرفهای مسین در سیا ه کاری
مطبــخ /وای ترنم دلگیر چرخ خیاطــی /وای جدال روز و
شب فرشها و جاروها.»...
ســه :بیانیه مرگ نقد متن عامهپسند را مدت هاست
امضا کردهاند .امضای بســیاری از منتقدان ادبی نیز پای
ایــن بیانیه و جســد پرفــروش ادبیــات پرمخاطــب دیده
میشود .باید حقیقت را پذیرفت؛ ما هیچگاه نتوانستیم
ن گونه بر
متــدی برای نقد آثار پرمخاطب پیــدا کنیم و ای 
بــاوری غلط مبنــی بر اینکه نقــد ادبی تنها روشــی برای
بررســی ادبیات نخبه گراســت ،صحه گذاشــتیم؛ هر چند
خــود آن جســ ِد اقتصــاداً متبــرک ،نیازی به نقــد ندیده و
همــواره فــارغ از ارزیابیها بــه حیات خویــش ادامه داده
است .البته در اینکه ادبیات عامه پسند ،چندان به لحاظ
مالحظات ادبی قابل بررســی نیســت شــکی نیســت ،اما
چرا نباید زبانی برای نقدی ویژه این گونه مهم از ادبیات
پیــدا کرد؟ عــاوه بر این و فارغ از نقد ادبــی ،چرا راه را بر
ورود مطالعــات فرهنگی در باب این ادبیات بســتهایم؟
آثــار پرمخاطــب ادبیــات داســتانی ،دســت کــم بهدلیل
اقبالــی کــه دارند بهعنــوان پدیــدههایــی اجتماعی قابل
بررســیانــد .مثالً خیلی ســاده طــی مطالعــات فرهنگی
میتــوان با دخالت نظری از ســوی روانشناســی و جامعه
شناســی این پدیده را بررســی کرد که« :چرا زنی میانسال
هنــوز از خواندن رمانى لذت مىبــرد که مخاطب واقعى
اش دختــران نوجــوان هســتند؟ چــرا او در نوجوانــی ،به
راســتى هجده سالگی نکرده تا مجبور شــود در میانسالى
در پــى قهرمانان دوران نوجوانىاش باشــد!» دادههایی
کــه از این گونه مطالعــه بیناگفتمانی میتوان اســتخراج
کــرد ،لزوماً بــه کار اهل ادبیات نخواهد آمد اما بیشــک،
منتج به تحلیلهایی ســودمند در علوم مورد اشاره دیگر
خواهد بود.

محسن بوالحسنی

عاشــورا در زمــان و زمانــه خــود ارائــه دادند
و در واقــع آن نــگاه قدســی و اســطورهای به
دل جامعــهای که در جنگ جوانــان خود را
یکی یکی بر خاک میدید گره زده میشــد.
در واقــع شــخصیتهای عاشــورایی بــا
شــخصیتهای ما در جنگ که اسطورههای
ملــی و مذهبــی بودنــد انطبــاق پیــدا کــرده
بودنــد و ایــن همزمانــی بــه غنیتــر شــدن
شــعر مــا انجامیــد .در دوران حاضــر امــا،
ایــن فرهنــگ از ایــن انطبــاق درســت تهی
شــد و جــای آن را برداشــتهای سیاســی و
سمبلســازیهای مبالغهآمیــز گرفت که از
ذات عاشــورا به دور بــود .در واقع هر جریان
سیاســی خواســت عاشــورا را به نفــع خود و
بــرای ضربه زدن بــه جناح رقیب دســتاویز
کنــد و همین مســأله هــم باعث شــد مردم
اعتمــاد خــود را از ایــن جریان شــعری پس
بگیرند یا حداقل کمتر اعتماد کنند .فرهنگ
عاشــورا جای سهم خواهی سیاسی در شعر
و ادبیات نیست .برخی مداحان نیز در لوث
کــردن این شــعرها و ایــن فرهنــگ غنی به
نفع همین مسائل سیاســی سهم داشتند و
به عقیده من نیاز ضروری اســت که شعر ما
در ایــن حوزه دوباره برگردد به همان بســتر
قدسی و اسطورهای که در ذات خود دارد.
ëëشــعر عاشــورایی آیینی ما در دهــه  60و 70
بــا آن شــرایطی که گفتیــد از کجا سرچشــمه
میگرفت؟
بــا الهــام از نظریات دکتر علی شــریعتی
بود که شــاعران بعدها این جــرأت را به خود
دادنــد که نــام و یاد شــهدای جنگ تحمیلی
را با نامآوران بزرگ عاشــورا منطبق کنند و از
آن خروجی شــعرهایی متولد شد که وجهی
حماســی و عاشــورایی را در خود داشــت .در
واقع شــاعران آن دوره فرهنگ شهادت را که
در عاشورا و در کربالی جبهههای ایران اتفاق
افتاده بود به روایت نشستند و زیباییشناسی
تــازه خلــق کردنــد .اساســاً شــعر آیینــی
اساســنامهای نانوشــته دارد.من اعتقاد دارم
عاشــورا ،بیشتر از عشق ،به معرفت نیاز دارد

حماسه عاشورا
به روایت عالمان دین()6

نمایشــگاه از ظــرف جامعــه ایــران فراتر رفتــه و بــا در برگرفتن
مجموعــهای از خردهروایتهــای فوتبالــی جــام جهانــی 2018
روســیه ،این پدیده را در ظرفی از جوامع مختلف در بزرگترین
رویــداد آن مــورد واکاوی قــرار داده اســت و دامنــه نــگاه خود را
وسعت به مراتب بیشتری داده است.
ایــن در حالــی اســت کــه نــگاه «پودیــوم» در این نمایشــگاه
نســبت به نمایشــگاه نخســت گروه ،به بلوغ به مراتب بیشتری
رســیده اســت؛ «پودیــوم» در نمایشــگاه نخســت خود بــه بیان
پدیده «ســلب مالکیــت» در ورزش پرداخته بــود .حال آنکه در
نمایشــگاه دوم ،یــک گام فراتــر رفتــه اســت« .پودیــوم ،دو» ،به
اقلیتها و پدیدههایی که از آنها نه تنها در ورزش و فوتبال بلکه
در ســایر عرصههای اجتماعی و اقتصادی سلب مالکیت شده،
پرداختــه و روایتــی از تنهــا دســتاویز آنها برای گریز از مشــکالت
ناشــی از ســلب مالکیت میپــردازد؛ فوتبــال« .پودیــوم ،دو» در
کنــار تمام رویکردهــای کالن خود ،میتواند یــک رویکرد جنبی
نیــز به فوتبــال داشــته باشــد؛ در عصری کــه خبــری از «فوتبال
بــه مثابــه امــر اجتماعی» نیســت و همهچیز آن بــه «صنعت»
بازمیگردد ،هنوز هم میتوان اقلیتهایی را یافت که فوتبال را
غایت مبارزات خود انتخاب کردند؛ قرار نیســت فوتبال موجب
احقاق حقوق از دســت رفته آنها شــود ،امــا حداقل حق فوتبال
بازی کردن را یا تماشای آن را به دست آوردند.

امام حسین(ع) در مسیر کوفه در منزل
«شراف» دستور داد آب فراوان برداشتند.
آییـــن
در گرمــای نیــم روز ،حربن یزیــد ریاحی با
هزار ســوار فرا رسیدند و در برابر امام(ع) و
یارانش ایستادند ،در حالی که سخت تشنه
بودند .امام(ع) به یاران و جوانانش دستور
داد که همۀ آنها را با چارپایان شان سیراب
گفتاری منتشر
کردنــد .علــی بــن طعــان میگویــد :مــن
نشده از مرحوم
آخرین نفــر از یــاران ُ
«حر» بــودم که آنجا
احمد احمدی
پژوهشگر دینی
رســیدم .وقتی حسین(ع) شــدت تشنگی
مــن و اســبم را دیــد ،فرمــود« :راویــه» را
بخوابان .من (مطلب را درنیافتم زیرا) لفظ «راویه» را به معنای
«مشــک» میداشتم و مراد حضرت «شــتر آبکش» بود .فرمود:
پسر برادرم! شتر را بخوابان .شتر را خواباندم .فرمود :بنوش .من
که مینوشیدم آب از مشک میریخت .فرمود( :دهانه) مشک را
برگردان (که آب نریزد) .من نمیدانستم چگونه عمل کنم .خود
حســین(ع) برخاست و دهانه مشک را برگرداند و من نوشیدم و
اسبم را هم سیراب کردم».
در ایــن واقعــه ،یــک واژه تبلیغ کالمی نیســت ،تنهــا حرکات
توگــو اســت .امــا هماننــد آن در صفیــن ،آن چنان
و رفتــار و گف 
دشــمن را تحــت تأثیــر قــرار داده که خــود ،جزئیات جریــان را با
دقت حکایت میکند .در عبارت «یا ابن اخی» ...فقال الحســین
اخنث الســقاء ...فجعلــت ال ادری کیــف افعلَ ...ف َ
قام الحســین
فخنثه فشربت و سقیت فرسه» نیک بنگریم .سردار سپاه دشمن
و یــاران او از ایــن عمــل چه آموختند؟ آیا این فتوت در بازگشــت
ُ
«حر» مؤثر نبوده است؟ دیگران از این رفتار چه میآموزند؟ مگر
رفتار علی (علیهالســام) در «صفین» و آب دادن به دشــمن که
نخست آب را بر او و لشکرش بسته بودند ،در «جرداق» مسیحی
آن چنــان مؤثــر نیفتــاد که بــا آن خامــه ســحرآمیزش آن چنان
میناگری کرد؟ آیا این صحنه ،خود مربی ُمهر بر لب و خاموشــی
نیســت که با بهترین و رســاترین بیان ،پیام فتوت و جوانمردی و
گذشت و شهامت ،ابالغ میکند؟
ëëفراتر از ایثار
مرحــوم مجلســی در بحاراالنــوار مینویســد«:ابوالفضل
العبــاس(ع)» قصد فــرات کرد ،چهارهــزار نفر از گماشــتگان بر
فــرات پیرامــون او را گرفتنــد و او را تیرباران کردند .آنهــا را از هم
شکافت ...تا وارد آب شد ،همین که خواست کمی از آب بیاشامد
به یاد تشنگان حسین و اهلبیتش افتاد ،آب را بیفکند و مشک را
پر کرد و بر دوش راست انداخت و به سوی خیمه رو کرد...
در این صحنه ،تنها حرکت و رفتار است که بهترین درس ایثار
و فتــوت و محبت و وفاداری ،بلکه فراتــر از آن را به جوانمردان و
شجاعان داده است و میدهد و پاک باختگان عرصه جوانمردی
هم پیوسته این حادثه را نصب العین داشته و از آن ،درس صفا
و وفا آموختهاند.
ëëقله استوار استقامت
راســتی در نظــر بگیریم کســی را که یــاران وفــادارش از پیران
پارســا و مجتهــد و جوانــان پــاک و پاکباختــه ،تــا عمــوزادگان و
خواهــرزادگان و بــرادرزادگان و بــرادران و فرزنــدان از جــوان تــا
خردســال و شیرخواره در برابر چشــمانش با شمشیر و تیر و نیزه
چــاک چاک شــوند و به خــاک بیفتند و بر باالی ســر بیشــتر آنها
حاضر شود و آنها را در حال جان دادن ببیند و گاه خود با زحمت
تمــام ،بــدن برخــی از آنهــا را به نزدیــک خیمه بیاورد و از ســوی
دیگر ،دختران و خواهران و بانوان حرم خویش را نیز در همان جا
تشــنه و داغدار و مضطرب مشاهده کند و بداند که ساعاتی بعد،
اسیر خواهند شــد ،باز هم همچون شیر بخروشد و رجز بخواند و
بر دشمن بتازد و صف بشکند و پیاده و سواره را چون برگ خزان
بــر زمیــن بریــزد و بازگردد و پــس از درنگی اندک ،بــار دیگر رجز
بخوانــد و مبارز بخواهد و حمله کند و صف بشــکافد و جنگاور بر
زمین بیفکند و بانگ بــرآرد که« :الموت خیٌر ِمن رکوب العار»...
یا بگوید« :آلَ ُ
یت اَن ال انثنی» ـ ســوگند خوردهام که روی برنتابم و
ســرانجام نیز در آخرین لحظههای حیــات خویش بگویدَ« :رضاً
َ
َ
مرک ال معبود سواک یا
بِقضائِک ،صبراً َعلی بالئک و تســلیماً ِل ِ
غیاثالمستغیثین».
ایــن مصیبتها بــه حدی کوبنده و مردافکن اســت که اگر هر
کــدام از آنهــا بر یکــی از قهرمانان جهان فرود آید ،دســت کم در
کوتاه مدت ،کاســه صبرش لبریز میشود و یارای پرداختن به کار
دیگر نخواهد داشت.
کدام قهرمان را دیدهایم که بر سر پیکر غرق در خون جوانش
فرا رسد و او را با فرق شکافته بنگرد و محاسن از خون وی رنگین
ســازد ،خواهر خویش را موی ه کنان از جســد جدا کند ،دســتش را
بگیــرد و به خیمه بازگرداند ،آن گاه بتوانــد بیدرنگ به جنگ با
دشــمن خونخوار و بی رحم ادامه دهــد؟ تنها همین یک نمونه
برای از پای درآوردن قهرمان کافی است.

