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جاي خالي، جاي سبز

به نام خداي منتشر

ادبي��ات ايرانی، مجموعه ای اس��ت مش��حون؛ 
سرشار از سبک، سياق، صنعت و مضمون. 

مضمون به مفهوِم »محتوای ضمن« و به معنای 
جاِن كالمی كه »ضمن« كلمه، جلوه گر می شود. 

»حضور«، از جمله مضامين ش��اخصی اس��ت 
كه هم در ادبيات ش��فاهی و هم در ادبيات مكتوب 

ايرانی، موج زنانه هويداست.
حضور هم از منظر

روحی – روانی   
و هم ازمنظر

عاطفی   
در ادبيات ما صاح��ب جايگاه اس��ت. ايرانی در 
ادبيات خويش با ه��ر آنكه با او در آميخته اس��ت، 
مانوس اس��ت، دلبسته اس��ت و روح بس��ته و فكر 
بسته، و »غيبت«اش را بر نمي تابد. زينرو در غياب 
»مطلوب«، »حضور«ش را به هر بهانه و هر مناسبه، 
امتداد مي ده��د. از اين منظر، »حض��رت«، بديل 
»غيبت« و به معناي، حاضر بودن اوئي است كه هم 
اينک »نيست«. اين حضرت مي تواند حسين )ع( 
باشد، و مي تواند مولوي، مي تواند حافظ و مي تواند 

يک دوست، فرض شود.
صنعت »تش��خيص«، كمک كار موثري است 
براي حاضر كردن غايبان؛ پرنده، ماهي، آينه، گل و 
... جملگي، شخصيت دهنده به غايبي هستند كه به 

»حضور«، خوانده مي شود.
»هر آن كه از ديده برفت، از دل رفت«، مشمول 

آناني كه در عين غيبت، »حاضر«اند،نمي ش��ود و 
اين گزاره به نام و جاي شان، نمي چسبد. اينان كه 
در قاِب خاتم كاري ش��ده ادبيات شفاهي و مكتوب 

ايراني، جاي گرفته اند، »غايباِن حاضرند«. 
دو عبارت مركب
»جايش خالي«

و
»جايش سبز«

از كارب��ري روزمره در محاوره ها و نوش��تارهاي 
ايراني برخورداران��د. كاربري اي��ن دو عبارت، هم 
موردي - مناسبتي اس��ت و هم مستمر؛ موردها در 
جمع هاي دوستانه، بر سر س��فره و اين جاي و آن 
جاي، مصداق ميابند، اما مستمرها، همه »گاه«ي 

و همه»جا«ئي اند.
غالمرضا تختي »مطلوِب« همه پس��ند و همه 
پيونِد »ملت«ي اس��ت كه هرچه از غياب او فاصله 
مي گيريم، حضورش، خواستني تر مي شود. پهلواِن
     

             اهل هماورد
صاحب بازوبند

جهان روا
صاحب سجايا

افتاده نواز
گل ريز به پاي مردمان

بي قيل و قال
نه اهل مال

محبت ريز باچشم و دست
و  

 پشت به قدرت   
رو به ملت

نزديک ب��ه دو ده��ه در جامعه اي��ران چنان جا 
بازكرد كه، آن فضاي بازشده، پرناكردني است؛ نه در 
ورزش، نه در گوِد منش، نه در جامعه پرتنش و نه در 

سياسِت اجتماعي شدة پرَسِهش.
قواره ايران پهلوان و جهان پهل��وان در »ميانه« 
خالي اس��ت و »جاي«اش، جاي س��بزي است. در 
ورزش تهي از منِش دولت زده و در خاكسترِي مكدر 
امروزه ايران، جاي خالي پهلوان، عيان تر و سبزينة 

سبزي اش، مغزپسته اي تر و ريحاني تر است.
براي برخي ها از اين »گونه«، دل بهانه مي گيرد و 
منقبض مي شود. در اين آشفته بازار اكنوني، دِل ملي، 

»بونه« تختي دارد و در نبودش، تنِگ تنگ است.
مجموع��ه »جـاي خالـي، جـاي سـبز«، 
»ياد«پهلواِن غاي��ِب حاضر را پاس م��ي دارد. اين 
مجموعه ارزاني به آني است كه هرچه فاصله زماني 
وداعش با ما بعيدتر مي شود، نزديک تر احساسش 

مي كنيم.
ذيِل پ��اِس ي��اد پهل��وان، به حساس��يت هاي 
اجتماعي »چش��م انداز ايران« ارج م��ي نهيم كه 
شماره اي از شماره هايش را براي پهلوان اجتماعي 

ايران زمين، به طبع رساند.
هدي صابر


