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ما چه هنگام يك اثر ادبى را زيبا، شاخص، مانا و تأثيرگذار 
مى دانيم و مى شناسيم؟

كدام اثر ادبى با يك بار خواندن سيرابمان نمى كند و در هر 
بار خواندن و درنگ، اليه هايى نو و چشم اندازهايى تازه براى 

تماشا و التذاذ و ادراك مى گشايد؟
ــدن با اين پرسش ها، نمونه هايى  مى دانم هنگام مواجه ش
ــته و ممتاز از نثر و نظم در خاطرتان تداعى مى شود  برجس
كه همة صاحبان ذوق و انديشه بر شكوه و عظمت و گيرايى 
ــعدى و  آنان اتفاق و اذعان دارند كه مثًال حافظ و موالنا و س
فردوسى و نظامى و بيهقى در ادبيات فارسى از آن جمله اند 
و در ادبيات جهانى برخى آثار شكسپير، دانته، هوگو، تاگور، 

گوته، تولستوى، متّنبى، جبران خليل جبران مثال زدنى.
ــتوارى متن،  ــان ادبى اس ــة آثار درخش ــترك هم وجه مش
پيوستگى شيرين و بشكوه، عناصر در متن، نگاه تازه، فهم عميق 
و دقيق موضوع، به كارگيرى هنرمندانه، سنجيده و به سامان 
زيبايى هاى ادبى، شناخت همه زمانى و همه زبانى مخاطبان و 

ديگر بايسته هاى خلق يك اثر مانا و زيبا و پوياست.
با اين مقدمه پرسشى ساده و هميشگى را مى توان پرسيد: 
ــتى مثل يك قصيدة شكوهمند بلند، مثل يك  آيا همة هس
ــيرين و شورانگيز و مثل يك قصة دل پذير و شگفت  غزل ش
ــت؟ و آيا يك اثر ادبى بزرگ «جهانى» از جنس جهان  نيس
آفرينش نيست كه انسان ـ اين جهان صغير و به قول عرفا اين 

جهان كبير ـ آن را خلق مى كند و رقم مى زند؟
اگر اين يك آية قرآن نبود كه خدا، خود را بهترين آفرينندگان 
شناسانده است ما را ياراى آن نبود كه آفريدن را صفت غير 
ــن الخالقين»  خدا هم بناميم. دقت كنيم كه در قرآن «احس
ــت يعنى خدا خود،  ــت و خالقين جمع اس ــده اس گفته ش

آفرينندگان جز خود را به رسميت شناخته است!
ــيم. سعدى خالق بزرگى است  ما همه مى توانيم خالق باش
و گلستان و بوستان دو جهان شگفت و شگرف، موالنا خالق 

ــت با بيست و شش هزار بيت مثنوى شورافكن و  بزرگى اس
ــراره انگيزش؛ دانته و گوته و هوگو و شكسپير و تولستوى  ش

زنده اند با آفرينش آثار مانا و هماره تپنده و تأثيرگذارشان.
ــن تولد تازه بگيرد وقتى  ــا اثر ادبى هر بار مى تواند جش ام
ــره اى تازه، بازخوانى اش كند وقتى معلمى بينا و پويا و  حنج
ــا در كالس با همة احساس و ادراكش عرضه اش كند  شناس

وقتى صدايى عاشق به ترنم ديگربارة آن بپردازد.
ــر خوْب  ــت. ه ــرر آثار ادبى اس ــد مك ــن تول كالس، جش
ــت كه در كالس روشن مى شود تا  ــمعى اس عرضه كردن، ش

جشن تولد ديگرى براى متن برگزار شود.
يك شعر يك داستان، يك نثر و در نگاهى كلى تر يك متن 
هميشه چشم به راه اين پنجره ها و حنجره هاست. چه بيدادها 
كه بر متن هاى عزيز و مظلوم نمى رود وقتى «بد» و «كج» و 

«سست» و «بى احساس» عرضه شوند.
بيشترين شكوه ها در قيامت از دست بيدادگران بر فرهنگ 
خواهد بود! يكى از گله مندان روز قيامت، زيباترين و عزيزترين 
ــت، آن روز قرآن در دادگاه  ــن عالم وجود يعنى قرآن اس مت
ــول خدا(ص) خواهد خواند يا رّب اِّن  صريح الهى، از زبان رس

قومى اتّخذوا هذا القرآَن مهجورا (30/ فرقان).
ــردن و بد خواندن  ــكوه و گاليه نخواندن، عمل نك ــن ش اي
ــاعران  ــا هم دارد. بى ترديد روز قيامت جز قرآن، انبوه ش را ب
ــان به شكايت  ــترگ و ارزشمندش ــندگان با آثار س و نويس

مى ايستند كه بر ما و آثارمان چه رفت و چه گذشت.
ــار خواندن خوب متن  ــت، هر ب اگر دنيا مزرعة آخرت اس
ــود.  ــت كه در قيامت ميوه و ثمرة آن چيده مى ش بذرى اس
انبوه باغ هاى بهشتى از آن كسانى است كه در اين جا بذرهاى 

خوب تر و بهترى مى افشانند.
كالس مجال بذرافشانى است. باغبانى و بذرافشانى عالمانه و 

عاشقانه فرصت مغتنمى است. آن را خوب تر دريابيم..
سـردبيــر


