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محمدجواد حقیقت

شورش
صولتالسلطنۀهزاره

بخش دوم -در قسمت قبل اشــاره
کردیم که محمدیوسفخان هــزاره،
معروف به «صولتالسلطنه» ،پس از
بازگشت به مشهد و درحالیکه کشور
در اشغال متفقین بود بنای مخالفت
بــا حکومت مــرکــزی را گــذاشــت و از
برانداختن دیکتاتوری دم زد! او پس از
شورش برادرش ،منتصرالملک،
آغاز
ِ
در تربتجام پیدرپی بیانیه صادر
میکرد و میکوشید مردم مشهد را با
ً
خود همداستان کند ،اما ظاهرا مردم
مشهد کمترین اعتمادی به او نداشتند
و بالفاصله پس از انتشار خبر ورود
قریبالوقوع سواران صولتالسلطنه
به مشهد شهر در وضعیت بحرانی قرار
گرفت و بهسبب تالش مردم برای تهیۀ
ارزاق عمومی به شهری قحطیزده
مبدل شد.
صــول ـتالــســلــطــنــه کــوشــیــد طی
ً
اطالعیهای اوضاع را آرام کند یا احیانا
د راختیار بگیرد .وی در آن اطالعیه
ً
نوشت« :چون توده عموما با اینجانب
همراه و همصدا هستند اینجانب با
درنظرگرفتن مصالح عمومی مقتضی
ً
دانستم موقتا از شهر خــارج شده،
ب ـهطــوریکــه قبال اعــام نــمــودم ،تا
آخرین قطرۀ خون خویش در راه آزادی
و آسایش هموطنان عزیز ایستادگی
نموده از مملکت دفاع خواهم کرد.».
صولتالسلطنه پس از خروج از مشهد
بــه نیروهایش پیوست کــه اکنون،
افزو نبر تربتجام ،تایباد و فریمان،
کنترل تربتحیدریه ،رشتخوار و
خواف را هم دراختیار داشتند.
همزمان با این اتفاق سرتیپ محمد
نخجوان بــه فرماندهی لشکر نهم
منصوب شــد ،لشکری کــه پــس از
شهریور  1320چیزی از آن باقی
نمانده بود .در ادامــه یک تیپ سرباز
بهفرماندهی سرهنگ بیگلری نیز برای
کمک به سازماندهی لشکر خراسان
ً
به این منطقه اعزام شد .ظاهرا پس از
خروج ایران از حالت بیطرفی و اعالم
جنگ به دولتهای محور ،یعنی آلمان
و همپیمانانش...،

ادامه درصفحه10

در مراسم رونمایی از مستند «جنگ ،دوربین ،من» مطرح شد

دوربین،سالحجدید«فاطمیون»
توضیحاتی دربارۀ حاشیهای که در قم برای یک یادداشت بهوجود آمد

مشهد در تاریخ معاصر ()50

سلمان یزدی -با درگــذشــت غالمرضا شکوهی،
غزلسرای پیشکسوت خراسانی ،چهرههای زیادی
از زوایای مختلف دربارۀ این شاعر یادداشت نوشتند
و گفتگو کردند .محمدکاظم کاظمی ،شاعر و منتقد،
هم دربارۀ این واقعه یادداشتی نوشت .در یادداشت
او همانند همیشه نکتۀ جالبی هست ،اینبار دربارۀ
جهان شعری مرحوم شکوهی .او معتقد است:
«جهان شعری شکوهی تنها به شعرهای آیینیاش
خالصه نمیشود و کارنامۀ او در سایر مضامین هم
قابلبررسی است.».
برای اثبات این ادعــای کاظمی میتوان نگاهی به
غزلهای خوب مرحوم شکوهی انداخت که محتوایی
آیینی ندارند .دو نمونه از این شعرها را با هم بخوانیم:
بوده ضلع اتاق را هرروز طی کنی بیشمار و برگردی؟
با خیاالت زرد و وهمانگیز بروی تا بهار و برگردی؟
شده بر صخرههای شانۀ خود آبشاری ز شط شب
باشی؟
بروی با نگاه خود چون آه تا دل آبشار و برگردی؟
میتوانی ز مشرق دستت پر کشی با خیال خود تا اوج
بوسه بر انعکاس نور دهی مثل رقص غبار و برگردی
میشود کوچ کرد تا دنیا قصهای از هبوط آدم دید
پردهای از نمایشی غمگین بازی روزگار و برگردی
طول خانه :عبور طولی عمر عرض خانه :توقفی کوتاه
آمدن ایستادنی پرمکث یک نفس انتظار و برگردی
شده در پیچوتاب یک کابوس روز را در شبت مرور کنی
تا دم صبح هرنفس صدبار بروی روی دار و برگردی؟
میتوانی تمام مشتت را پر کنی با نوالهای از خشم
یک دهــن نعره سر دهــی ای وای آی مــردم هــوار و
برگردی.
غزل دیگر این شاعر فقید با عنوان در «کشور من» به
توصیف اتاق و کتابخانهاش اختصاص دارد:
کشور من که خلوت دنجی است در اتاق سهدرچهار
خودم
مرزهایش در آسمان خدا پرچمش رنگ انتظار خودم
تختخوابی کــه خــاطــرش تخت اســت هیچکس
درکمین فتحش نیست
چاردیوار اختیاری من نیست اال بهاختیار خودم
افتخار جهان من این است دست مــزدور هیچکس
نشدم
ّ
دولت و پادشاه و ملت آن همه هستند جیرهخوار خودم
کشور من فضای مطلوبی است رو به بستان بیخزان
کتاب
ّ
قصه سر میکنند با چشمم از ازل تا به روزگار خودم
خــارج از مــرزهــای کشور من ازدحـــام خــدا خدای
شماست
من ولی باز میکنم هرروز روزنی رو به کردگار خودم
میروم در اتاق تنهایی رو به تقویم خستۀ دیوار
لحظههای همه زمستانی است من ولی گرم در بهار
خودم.

عکس :تسنیم

هفتۀ سوم رقابتهای لیگ برتر درحالی به پایان
رسید که سر خپوشان تهرانی با کسب سومین برد
در صدر قرار گرفتند .تراکتورسازی هم با شکست
برابر استقالل قعرنشین شد تا سروته جدول قرمز
شوند .در این هفته استقالل سرانجام رنگ پیروزی
را دید و با گل زیبایی که جپاروف به ثمر رساند به یک
پیروزی دلچسب در مهمترین بازی هفته دست
پیدا کرد .اما این هفته برخالف هفتۀ گذشته برای
مشهدیها خوشیمن نبود.

جدول لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس)
امتیاز

شعرآیینیوشاعرانآیینی

حاال پس از خواندن این دو غزل یادداشت ابتدایی
کاظمی با عنوان «جهان وسیع شاعران را محدود
نکنیم» را بخوانید:
«غالمرضا شکوهی ،غز لسرای نامدار خراسان،
درگذشت .او شاعری بود آزاده ،با سلوکی خاص خود
و دور از حاشیهها ،جریانها ،دستهها و گروههای رایج.
هم غزل عاشقانه میگفت هم شعر مذهبی میگفت و
هرچه میگفت سخن دل او بود.
از همین امروز در جایهای مختلف میبینیم که او را
با قید «شاعر آیینی» مطرح میکنند ،با این تصور که
این کار خدمتی به اوست ،ولی بهنظر من این جفایی
است که بر این شاعر گرانقدر روا میداریم که کارنامۀ
شعرش را در محتوایی خاص (ولو محتوایی ارجمند و
ستودنی) مقید و خالصه میسازیم .بیاییم و شاعرانی
را که جهان شعری وسیع و متنوعی دارنــد محدود
نکنیم .بگذاریم که بهتعبیر نیما یوشیج این شاعران
رودخانههایی باشند که همه بتوانند از آ نهــا آب
بردارند.».

آغاز حاشیه

چند روز پس از انتشار این یادداشت در یک کنگرۀ
سراسری در قم یکی از شاعران پیشکسوت آیینی
در جمع و حضور رسانهها به این یادداشت واکنشی
غیراخالقی نشان داد و بحث ملیت این شاعر را پیش
کشید و طعنهای هم به دبیری جشنوارۀ «فجر»
کاظمی زد و صحبتهایی کرد که نه در شأن شعر است
و در شأن مقام میزبانی ما از مهاجران .رویدادن چنین
اتفاقاتی در حوزۀ شعر و ادبیات بسیار دردناکتر از
رویدادن نظایر آن در حوزههای دیگر است .از شاعران
و پیشکسوتان شعر آیینی انتظار چنین برخوردهای
احساسی و سلبیای نیست .امیدواریم که ادامۀ
این بحث در بستر گفتگو صورت گیرد و شاهد تهمت
و افترا و حمالت کامنتی در اینستاگرام شاعران

نباشیم.
بههرحال کاظمی یادداشت دومش را مفصلتر نوشته
است تا این کجفهمیها برطرف شود .این یادداشت را
هم با هم بخوانیم:
«من چند روز پیش یادداشتی کوتاه دربــارۀ شاعر
نامدار خراسانی ،شادروان غالمرضا شکوهی ،نوشتم
و در آن پیشنهاد کردم که باتوجهبه اینکه شعر ایشان
ساحات مختلفی دارد و در حوزههای آیینی ،عاشقانه
و اجتماعی گسترده است ایشان را به صفت «شاعر
آیینی» ّ
مقید نسازیم تا دیگر آفاق شعر ایشان را نادیده
نگرفته باشیم.
بااینکه من شعر آیینی را با قید «محتوایی ارجمند
و ستودنی» یــاد کــرده بــودم و پیام سخن من هم
روشن بود که من از «مقید ساختن» انتقاد دارم ،نه
از آیینیسرودن ایشان گروهی از دوستان چنین
بــرداشــت کــردنــد کــه هــدف سخن مــن فروکاستن
مــقــام شعر و شــاعــر آیینی اســت یــا آیینیبودن
را دون شــأن شــاعــری چــون غــامــرضــا شکوهی
دانستهام.
بعضی بیانصافیها هم دراینمیان رخ داد ،ازجمله
اینکه دوستانی بیتی از شعر «ستارۀ احمد» مرا بدون
توجه به فضا و بافت محتوایی آن شعر و حتی ابیات
قبل و بعد از آن بیرون کشیدند و برداشتی را که خود
از آن بیت کرده بودند -و این برداشت ایشان بود ،نه
منظور من -هیزم این جریان ساختند .حتی یکی
از اعـ ّـزۀ شعر آیینی معاصر که من ارادت و احترام
بسیاری به ایشان و شأن شاعریشان داشتم سخن
را به پشت تریبون کشیدند و پای ملیت مرا بهمیان
آوردنــد و سخنانی گفتند که دور از شأن آن بزرگوار
مینماید.
من چنانکه در آن یادداشت هم اشــاره شده است
شعر و شاعر آیینی را دارای مقامی ارجمند میدانم.
مقاالت و مطالب آموزشی بسیاری در ایــن زمینه

صفحه 10

یادداشت
مجید نظافت

نوشتهام و آثار شماری از شاعران آیینی را در نقدها و
مقاالتی ستودهام که ازاینمیان میشود به شادروان
محمدرضا آغاسی ،سیدرضا مؤید ،محمدجواد
غفورزاده (شفق) و سیدحمیدرضا برقعی اشاره کرد.
شماری از عزیزترین شعرهای خودم از همین جنس
است و بدین میبالم که ،هرچند انــدک و معدود،
خداوند توفیق سرایش ایــن شعرها را نصیب من
کرد.
ولی آنچه دربارۀ مرحوم شکوهی گفتم از یک منظر
دیگر اســت .میدانیم که در جامعۀ ادبــی ما رسم
شده است که صفت «شاعر آیینی» بــرای کسانی
بهکاررود که حوزۀ اصلی کارشان شعر هیئت و شعر
آیینی است ،هرچند ممکن است بهصورت پراکنده
ً
شعرهایی در حوزههای دیگر هم گفته باشند .اتفاقا
خود این دوستان هم بر همین دستهبندی تأکید
دارند ،چنانکه مثال علی معلم ،حسن حسینی ،علی
موسوی گرمارودی ،طاهره صفارزاده ،علیرضا قزوه
و سهیل محمودی را «شاعر آیینی» نمیشمارند،
هرچند این عزیزان شعرهای فاخری د راینزمینه
دارند.
تصور من ایــن اســت کــه ،اگــر ما شاعرانی را که در
ساحات مختلفی شعر سرود هاند ،با قیدهایی مثل
«شاعر آیینی»« ،شاعر اعتراض»« ،شاعر عاشقانه»،
«شاعر اجتماعی» و غیره ّ
مقید کنیم ،در حق آنان
جفا کردهایم ،چون پارهای از شعرهایشان را نادیده
گرفتهایم .این تنها در این مورد خاص نبوده است؛
بــاری دیگر هم عزیزانی در یک خبرگزاری مرحوم
استاد محمد قهرمان را «شاعر انقالب و آیینی
کشورمان» نام برده بودند و من به این کار اعتراض کردم
و یادداشتی نوشتم که در روزنامۀ «خراسان» منتشر
شد.
البته ،اگر کسی مرحوم استاد قهرمان را «شاعر
محلیسرا»همبنامد،جایاعتراضداردیا،اگرمرحوم
شکوهی را به «عاشقانهسرایی» محدود سازد ،هم جفا
کرده است .غرض ما بحث آیینی و مقام شعر آیینی
نیست؛ بلکه این محدودساختنهاست .این چیزی
بودکهمتأسفانهدرستدریافتنشد،شایدچونبعضی
عزیزان بیشتر از سر تعصب با جریان برخورد کردند
تا انصاف.
بــاری من از دوستانی که شاید به بعضی نظرها و
یا شعرهای من در زمینۀ مسائل مذهبی انتقاد
داشتهاند و حاال فرصتی برای تجمیع آن انتقادات
یافتهاند خواهش میکنم که روح و پیام و خط اصلی
مطالب من دربــارۀ شعر آیینی را دریابند و با رعایت
ادب و انصاف هرجا که نقصی در آن میبینند گوشزد
کنند .ولی خیلی خوب است که نگاهی جامع داشته
باشند ،نه اینکه یک عبارت یا یک بیت شعر را بیرون
بکشند و بدون پیکرۀ اصلی شعر و روح کلی سخن نقد
کنند.».

بیماریموهنلفاظی

رسم نامیمون و قاجاری تجملگرایی در
چسباندن برخی خزعبالت به اول و آخر
َ
اسامیصاحبانزوروزرواشرافبیمایه
از دورۀ شاهان نامبارک قاجار و قبل از
آنها به امروز نیز رسیده است .سرایت
این رسم که به بیماری پهلو میزند در
مکتوبات بیشتر و در خطابقراردادن
نیز قابلمشاهده و شنیدن است.
«حضرت اجل اشرف! جناب داروغۀ
قــد رقــدرت! اینجانب کمترین بندۀ
آن عالیجاه مستطاب ،محمد رزاز،
از کسبۀ زیــر هشتی کوچهگود در
زیر سایۀ آن جناب به خرد هفروشی
و بـــزازی و دعاگویی وظیفهخوران
داروغهخانه مشغولم .در نیمهشب
آدینه ،دوم شوالالمکرم سنۀ ،1180
شبانه طــراران با ســوراخ کــردن دیوار
پشتی حجرۀ این کمترین به سرقت و
دستدرازی به اموال اینجانب پرداخته
و چندین طاقه شــال و ترمه و مقدار
معتنابهی چیت و چلوار یزدی را هپو
کرد هاند و این بنده را به خاک سیاه
نشاند هاند .همچنا نکه خاطر خطیر
مستحضر است مقادیر پارچهای که
ذکر شد حدود  300الی  400تومان
شاهیآبمیخوردکهاینمبلغبندگان
کمترین را نابود میکند .قابلذکر
است این بنده وظیفۀ شهروندی خود
را همواره بهنحواحسن انجام میدهد
و ماهانه  3ریال دستمریزاد شحنگان
زحمتکش آن بارگاه را تقدیم حضور
کرده است و ساالنه بهاندازۀ یک دست
لباس کامل زنانه تحفۀ آن مقام عالی
جهت تقدیم به بانوی اول اندرونی
آن داروغـــۀ قــدر قــدرت جاللتمآب
حسب وظیفه به داروغهخانه تقدیم
و ابراز بندگی و ارادت و عتبهبوسی را
بهانجام رسانده اســت .لذا طی این
مکتوب تظلمخواهی و یادآوری بندگی
درازمــدت این کمترین در پیشگاه آن
جاهجاللتمکان مستدعی است آن
جناب مستطاب اشارتی فرمایند تا
شحنگان همه مساعی خویش را بهکار
بسته تا آن طــراران خطرناک گرفتار
شده ،ضمن اینکه شهر و محلتی که
تحت نظارت چاکران درگاه...
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