
  سمانه صادقي
در روزهايي كه بر ما گذشت، محفل نكوداشتي 
ب�راي زنده ي�اد محمدتق�ي به�ار مع�روف ب�ه 
»ملك الش�عراي بهار« در انجمن آث�ار و مفاخر 
فرهنگي برگزار ش�د. اين رويداد بهانه اي ش�د 
كه در تبيي�ن تعامل به�ار با سياس�ت، با دخت 
ارجمندش بانو چهرزاد بهار، ساعتي به گفت وگو 
بنش�ينيم. اميد مي بريم كه انتشار اين مصاحبه 
پرنكت�ه، عالقه من�دان را مقبول و مفي�د  آيد. 

   
 ش�ايد بهتر باش�د كه اين گفت وشنود را 
از اين نقط�ه آغاز كنيم كه به�ار در طول 
زندگي در سياست وارد شد، ولی خيلي ها 
ممكن است در سياس�ت وارد شوند، اما 
بالذات سياسي نباش�ند. چهره اي مانند 
بهار كه در ادبيات يك كشور سرآمد است 
و حتي با كلمات خود بخش�ي از تاريخ را 
مي س�ازد يا بازتاب مي د ه�د، قطعًا مورد 
طم�ع بس�ياري از سياس�تمداران دوره 
خود قرار مي گيرد. يعن�ي اگر همين حاال 
هم ملك الش�عراي بهاري به دني�ا بيايد، 
بسياري از سياستمداران دوست دارند به 
اين ظرفيت دست اندازي كنند، اما از طرف 
مقابل، ممكن است خود ش�اعر سياسي 
نباشد يا نخواهد باشد، اگرچه گاهي اوقات 

كار سياسي هم كرده است... 
گاهي اوقات نه، خيلي وقت ها... 

حاال سؤال اينجاست كه آيا پدرتان بالذات 
سياسي بود يا بالعرض سياسي شد؟

در نگاه كلي و در مجموع، بايد به شما بگويم كه بهار 
سياسي بود. بهار ابعاد مختلفي داشت. مي شود گفت 
از ابتدا شاعر، سخندان، محقق و روزنامه نويس بود 
چون در آن سن كم روزنامه هاي: »تازه بهار«، بعد از 
آن »بهار« و نهايتاً »نوبهار« را منتشر مي كرد. آدمي 
كه سياسي نباشد، نمي تواند روزنامه هاي سياسي 
دربياورد. احتماالً مي دانيد كه او بين راه مش��هد و 
تهران در حالي كه داش��تند تبعيدش مي كردند، با 
حيدر عمواوغلي مالقات كرد. بله، فکر مي كنم بهار 

بعد سياسي داشت. 
ولي اين بع�د تحت تأثير بع�د ادبي و هنر 

اصلي اش بود؟ 
دقيق��اً. اين عقيده ش��ما را قبول دارم. ش��عرش را 
بخوانيد، متوجه مي ش��ويد. »كارنامه زندان« او را 
بخوانيد. در آنجا بهار را كامل مي شناسيد. »كارنامه 
زندان« ي��ک ذره و دو ذره هم نيس��ت. از تبعيد و 
زندان هايش ش��روع مي ش��ود و تا وقتي كه تهران 
مي آي��د، ادامه مي يابد. مفصل اس��ت. بهار خودش 
را كاماًل در اين كتاب نش��ان مي ده��د كه چه جور 

آدمي است. 

ظاهراً به دليل همين بعد سياس�ي اشعار 
بهار اس�ت ك�ه دي�وان اش�عارش پس از 
درگذشت او منتشر شد. هر چند كه ممكن 
است اين پرس�ش، ما را قدري از موضوع 
اصلي گفت وگو دور كند، اما بفرماييد اين 

ديوان چگونه تدوين و منتشر شد؟
ديوان به��ار دو جلد اس��ت. وقتي پدر فوت ش��د، 
خواه��رم و آقاي محم��د قهرمان اي��ن مجموعه را 
سامان دادند. قهرمان، پس��رعموي شوهر خواهرم 
بود. در آن موقع شايد 20، 22 سال بيشتر نداشت و 
خيلي جوان بود، اما بسيار باسواد و فهيم بود. ايشان 
و خواه��رم در هم��ه روزنامه ها اعالنيه اي منتش��ر 
كردند كه هر كس��ي كه از بهار ش��عر يا دستخطي 
دارد، به ما بدهد كه ما مجموعه آنها را چاپ كنيم. 
خيلي ها اين كار را كردند و ما توانس��تيم تا حدود 
زيادي، اشعار متفرقه بهار را هم جمع كنيم. پدرم و 
برادرش مهدي، هفت هشت ديوان را نوشته بودند 
كه آنها را در اختيار داش��تيم و اشعارش��ان در آنها 
بود. من بعدها، همه اينها را به س��ازمان اسناد ملي 
دادم. عمويم محمد مل��ک زاده - كه خيلي به پدرم 
نزديک بود- زحمتش را كش��يد و ماشين نويسي را 
آورد و مجموعه آثار پدر را تايپ كرد. يک روز آقاي 
عبدالرحيم جعفري به منزل ما آمد. ايش��ان هنوز 
انتشارات اميركبير را تأسيس نکرده بود و مغازه اي 
در ناصرخسرو داشت. شوهر خواهرم ايشان را معرفي 
كرد و ايش��ان به منزل ما آمد. يادم هست با مادرم 
صحبت كرد و گفت: من ديوان بهار را چاپ مي كنم... 

و قراردادش را هم با مادرم بست. 
در چه سالي؟

در س��ال 1333 يا 1334 ب��ود، چون ما در س��ال 
1335 مقبره بهار را با پول همين ديوان س��اختيم. 
قبل از آن، همه گله مي كردند كه چرا سر و ساماني 
به مقبره بهار نمي دهيد؟ ما مي گفتيم: پول نداريم، 
ولي نهايتاً حق به حق دار رس��يد و پول ديوانش را 
خرج مقبره اش كرديم. من و مادرم هر روز از امجديه 
مي رفتيم باالي سر مقبره و آن بنا را مي ساختيم. تا 
االن هم هر سال، با پس��رم مي رويم و آنجا را تعمير 
مي كني��م. مي خواهي��م همان س��اختار قديمي را 
نگهداريم. بس��يار محکم است. زمستان آن سال ها، 
خيلي سرد تر از حاال بود و براي اينکه بنا در اثر سرما 
صدمه نبيند، مادرم مي داد دور تا دور آن را برزنت 
بکشند. هر س��ال تابس��تان، مي دهيم سنگ ها را 
صيقل بدهند و روغن بمالند و به همين دليل صحيح 
و سالم مانده است. يک بار آقاي مسجدجامعي با دو 
اتوبوس بازديدكننده به آنجا آمد. من صحبت كردم 
و گفتم: مقبره پ��درم به چيزي نياز ن��دارد، اما اگر 
چنين مکاني در هر جاي دنيا ب��ود، آن را تبديل به 
موزه مي كردند، چون بزرگان زيادي در اينجا دفن 

شده اند، كاري كه در همه دنيا مي كنند. 

يكي از آثار خواندني و سياسي بهار، تاريخ 
مختصر احزاب سياسي است. ظاهراً اين 
اثر هم پس از مرگ او منتش�ر ش�د. اين 

كتاب چگونه تدوين شد؟ 
كتاب احزاب سياس��ي را هم آق��اي جعفري چاپ 
كرد. با مادرم قرارداد بست. بعد از انقالب هم برادرم 
مهرداد از جاهاي مختلف، مطالب ديگري را جمع 
و جلد دوم اين كتاب را چاپ ك��رد. خود برادرم در 
تمام مراحل تدوين و انتشار آن حضور داشت و آدم 
صادقي هم بود، به همين دليل كتاب بسيار باارزشي 
شد. بعد هم»سبک شناسي« را داديم چاپ كردند. 
تمام قراردادهايي كه با جعفري بس��تيم، هنوز نزد 
من هست. البته در سال هاي اخير، دائماً اين كتاب و 
كتاب »سبک شناسي« را چاپ مي كنند و ظاهراً ما 

هم كه هيچ كاره ايم!
 شايد مشمول قانون 30 سال است... 

هس��ت، ولي اين قان��ون و خيلي چيزه��اي ديگر 
را نمي فهمم. اينجا هر كس��ي ه��ر كاري كه دلش 
مي خواهد، مي كند. خوب ش��د ما دي��وان را از آنها 
گرفتيم. زير نظر خودمان منتشر مي شود و من هم 

مقدمه اي بر آن نوشته ام. 
 آيا امكان نداشت يا ندارد كه يك»مؤسسه 
تنظي�م و نش�ر آث�ار ملك الش�عراي 
بهار«تأس�يس و آثار پ�در را در آن جمع 

كنيد؟
با كدام سرمايه؟ در زمان جعفري سه چاپ ديوان در 
اميركبير درآمد. بعد از انقالب با مقدمه بسيار عالي 
برادرم مهرداد، دوباره بازنشر ش��د. بعد از آن براي 
مدتي چاپ آن مسکوت ماند تا روزي كه پيش آقاي 
مهاجراني رفتم و اجازه چاپ ديوان بهار را از ايشان 
گرفتم و آمديم و خودمان چاپ كرديم. البته هم آن 
چاپ اول و هم چاپي كه مهرداد كرد، چيزهايي كم 
داش��ت، ولي من در چاپ آخر، ترانه هاي بهار را كه 
شوهرم آقاي معاصر � كه جراح، اما اهل موسيقي، 
هنر و ادبيات بود � با زحمات فراوان گردآوري كرده 
بود، به آن افزودم. چاپ آخر، دو سال پيش درآمد 
كه رونمايي آن در كاش��ان بود، چون به��ار اصالتاً 
كاشاني است و جد بزرگش احمد صبور است كه در 
جنگ هاي ايران و روس شهيد شد. يکي از پسرهاي 
او به مش��هد مي رود و در آنجا مقيم مي شود و سه 
پسرش را هم با خودش مي برد. جد بزرگ ما خاراباف 
بود. خارابافي چيزي شبيه  ابريشم بافي است. يکي 
از پس��رها به نام محمدكاظم - ك��ه پدربزرگ من 
است- حرفه  پدري را دنبال نمي كند و به سراغ شعر 
و ادبيات مي رود. ناصرالدين شاه ايشان را به عنوان 
ملک الشعراي آستان قدس منصوب مي كند. بعدها 
پدربزرگ در وب��اي آنجا فوت مي كن��د و پدرم كه 
امتحانات سختي را مي گذراند تا باور كنند كه شاعر 
است، در زمان مظفرالدين شاه، لقب ملک الشعراي 

به�ار ش�عر معروف�ي خط�اب ب�ه 
محمدرضاش�اه س�روده ب�ود ك�ه در 
آن مي گوي�د: كارهاي�ي را ك�ه پدرت 
كرد، ت�و نك�ن! اي�ن را از خ�ود پدرم 
ش�نيدم كه رفته و مش�تش را محكم 
روي مي�ز كوبي�ده و خط�اب به ش�اه 
گفته بود: مثل پدرت نباش! دش�مني 
محمدرضا با پدر من سر اين چيزها بود
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»جستارهايي در نسبت محمدتقي بهار با سياست« در گفت وشنود با چهرزاد بهار
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  امير رجبي
»ش��يخ صفي الدي��ن 
اردبيلي«، عارف بزرگ 
و نام��دار ق��رن هفتم 
و هش��تم هج��ري، از 
چهره هاي درخش��ان 
عرف��ان و معنوي��ت و 
از عالم��ان برجس��ته 
و عارف��ان وارس��ته اي 
اس��ت كه با رويکردي 
اجتماعي به عرف��ان، تأثير فراواني ب��ر فرهنگ و 
تمدن ايراني_ اس��المي نه��اده و نقش مهمي در 
تاريخ ايفا نموده اس��ت. آموزه هاي معنوي ش��يخ 
صفي الدين اردبيلي كه همچون بسياري از علما و 
عرفاي بزرگ اين سرزمين، ريشه در شريعت نبوي 
و تعاليم اس��المي دارد، ميراث معنوي گرانقدري 
محس��وب مي ش��ود كه در بحران معنويت امروز 
جهان مي تواند راهگشاي كسب معرفت و راهنماي 
رس��يدن به حقيقت باش��د و در مقاب��ل مدعيان 
دروغين تصوف و فرقه هاي نوظهور، قرائتي اصيل 

و سنَتي از عرفان اسالمي ارائه دهد. 
متأس��فانه، به رغم چني��ن جايگاه مه��م و تأثير 
انکارناپذير ش��يخ صفي در تاريخ عرفان، آن گونه 
كه بايد و شايد ش��خصيت عرفاني و انديشه هاي 
متعالي او در بين مردم شناخته نشده و در مقايسه 
با برخي علما و عرفاي ديگر كه تأثير و اهميت به 
مراتب كمت��ري از وي در تاريخ داش��ته اند، حتي 
در محافل علمي و تخصص��ي هم اطالعات ناقص 
و گاه نادرس��تي از افکار و زندگي آن عارف بزرگ 

وجود دارد. 
در چنين شرايطي كه متأسفانه در فضاي مطالعاتي 
كشور اطالعات ناقص و قضاوت هاي نادرستي در 
مورد ش��يخ صفي الدين اردبيلي به وفور مشاهده 
مي شود و منابع مکتوب چنداني هم براي معرفي 
دقيق و مستند زندگي عرفاني و تعاليم معنوي او 
وجود ن��دارد، نگارنده، با توجه ب��ه توفيق مطالعه 

در عرفان اسالمي و موانست با شخصيت عرفاني 
شيخ صفي الدين اردبيلي، پس از مدت ها مطالعه و 
پژوهش در اين زمينه، تأليف كتاب مورد معرفي را 
آغاز كرد كه اتمام آن به خاطر مشغله هاي فراوان 
چند س��ال به طول انجاميد تا اينکه س��رانجام به 
ياري خداوند متعال و با همت انتشارات وزين سوره 

مهر به زيور طبع آراسته شد. 
در تحقيق زندگي و احوال و افکار شيخ صفي الدين 
اردبيلي، عالوه ب��ر منافع تاريخ��ي دوره صفوي، 
همچون سلسله النسب صفويه، تاريخ حبيب السير، 
از شيخ صفي تا شاه صفي، تاريخ عالم آراي عباسي 
و نيز برخي كتاب ها و رساالت تركي، مانند تذكره 
شيخ صفي الدين اردبيلي و قارا مجموعه، مهم ترين 
منبعي كه وجود دارد كتاب صفوه الصفا، نوش��ته 
دروي��ش توكلي بن اس��ماعيل، مش��هور به» ابن 
ب��زار اردبيلي« اس��ت. اين كتاب بين س��ال هاي 
758 تا759 هجري قمري، يعني 26 سال بعد از 
وفات شيخ صفي، به رشته تحرير درآمده و در حال 
حاضر نسخه هاي خطي متعددي از آن در موزه ها و 

كتابخانه هاي معروف جهان موجود است. 
بنده با درک اين ضرورت، ضمن استفاده از كتاب 
صفوه الصفا، به عنوان منبع اصلي در تدوين كتاب 
حاضر، س��اير منابع مهم و مرتبط با موضوع را نيز 
مد نظر قرار دادم و كوشيدم با نثري ساده و روان و 
البته مستند و دقيق ماجراي زندگي شيخ صفي و 
نظريات و تعاليم معنوي او را از آغاز تا پايان روايت 
كنم و در اين راه، ضمن اس��تفاده از نقل قول ها و 
مس��تندات تاريخي، معاني اصطالح��ات و لغات 
دشوار را در پاورقي شرح دهم و موضوعات مختلف 
را در فصولي مشخص به صورت منسجم و منظم 

بيان كنم. 
بر همين اس��اس، از فصل اول تا فصل سوم كتاب 
اختصاص دارد به شرح و بررسي ماجراي زندگي 
شيخ صفي از تولد تا ورود به وادي عرفان و رسيدن 
به مقام ارشاد و خصوصيات اخالقي و رفتاري و فراز 
و فرود زندگي وي. در فص��ل چهارم، ويژگي هاي 
مکتب عرفاني ش��يخ صف��ي و نظري��ات و تعاليم 
معنوي او بر اساس حکايت ها و سخنانش بحث و 
بررسي شده است. در فصل پنجم به پايان زندگي 
شيخ صفي و سرانجام طريقت عرفاني اش پرداخته 
شده اس��ت. فصل پاياني كتاب نيز به گزيده اي از 
سخنان شيخ در مورد تفسير آيات قرآني و احاديث 
 و ش��رح موضوعات و اش��عار عرفان��ي اختصاص

 يافته است. 

 نظري بر اثر 
تاريخي- پژوهشي»زندگي و تعاليم 
عرفاني شيخ صفي الدين اردبيلي«

در »شرح صفا«

    نمايی از مقبره شيخ صفی الدين اردبيلی

بهار در رفتن رضاخان گفت: هيوال رفت!

آستان قدس را دريافت مي كند. بعد هم كه وارد 
مسائل سياس��ي و دوره مشروطه و آن برنامه ها 

مي شود. 
يكي از فصول مه�م و درخور تأمل در 
زندگي بهار، ف�راز و ف�رود رابطه او با 
رضاخان است. ايشان در دوره كوتاهي 
با رضاخان همكاري كرد و بعد به شدت 
مغضوب او واقع ش�د، اما در عين حال 
بازش�كافي اين مس�ئله خيل�ي مهم 

است. 
پس از كودتاي 1299 كه رضاخان و سيد ضياء 
و امثالهم مي آيند، اول از همه عده اي را تبعيد 
مي كنند. بهار را هم به شميران تبعيد مي كنند. 
داستانش مفصل اس��ت و مادرم بارها برايمان 

تعريف كرده بود. 
س�ر چه موضوع�ي ايش�ان را تبعيد 

كردند؟
ايشان جزو كساني بود كه با كودتاي رضاخان و 
بعدها با تغيير سلطنت مخالف بود. قوام السلطنه 
را هم تبعيد كردن��د. رضاخان حت��ي يکي دو 
بار پدرم را مي بيند و از ايش��ان مي خواهد با او 

همکاري كند. 
در دوراني كه س�ردار سپه بود و هنوز 

شاه نشده بود؟
بله، پدر مي گويد: من با تو كار نمي كنم!

اخي�راً كتابي درب�اره واع�ظ قزويني 
چاپ ش�ده اس�ت و مدعي ش�ده اند 
هدف رضاخان از تروِر مقابل مجلس، 
خود واع�ظ قزويني بود ن�ه بهار، ولي 
در مجم�وع چني�ن چي�زي بعي�د به 
نظر مي رس�د. نظر ش�ما در اي�ن باره 

چيست؟
بهار اين ماجرا را نوشت و شعرش هم در اين باره 
هست. اتفاقاً چند سال پيش، آقايي كه اين كتاب 
را نوش��ته، با من تماس گرف��ت. دخترخاله ام، 
دختر امجدالوزاره اس��ت و امجدي هاي قزوين 
را مي شناس��د. تلفن كرد كه جريان ترور واعظ 
قزويني را اشتباه نوشته اند و او خودش مخالف 
رضاش��اه بوده و اين امر مشکالتي برايش پيش 
آورده بود و رضاشاه اصاًل مي خواست او را بکشد 
و خيال كش��تن بهار را نداش��ت!. . . من هم از 
ايش��ان پرس��يدم: آخر رضاخان براي چه بايد 

واعظ را بکشد؟
منظورتان اين بود كه او در حدي نبود 
كه رضاخان قصد كش�تن او را داشته 

باشد؟
واعظ ي��ک روزنامه خيلي معمول��ي در قزوين 
درمي آورد. بعد ه��م آمده بود گله و ش��کايتي 
كند. چه ربطي دارد؟ مس��ئله مهم اين اس��ت 
كه هميش��ه س��خنراني هاي اقليت مجلس را 
پدر مي كرد. در آن روز هم پدر آن س��خنراني 
معروفش را مي كند و بعد به آبدارخانه مجلس 
مي رود كه براي خودش چ��اي بريزد. پدرم آن 
موقع عبا و عمامه داش��ت و از پشت سر، خيلي 
ش��بيه واعظ قزويني ب��ود. پدرم به گوش��ه اي 
رفت كه چاي خود را بخورد، آنها از پش��ت سر 
واعظ قزويني را - كه مثل پدر قدبلند و باريک 
بود- به جاي او اش��تباهي مي زنن��د. بعد هم به 
طرز فجيعي جلوي مس��جد سپهساالر، سرش 
را از بدنش جدا مي كنند. نکته مهم اين اس��ت 
كه وقتي به رضاشاه خبر مي دهند كه كار بهار 
را تمام كرديم، او فوق العاده خوشحال مي شود! 
فاميل كسي كه اين كار را كرد، پهلوان بود. اول 
پهلوي بود و بعداً كردند پهلوان. پسر نوه اش به 
من گفت: پدربزرگ من براي كش��تن پدر شما 
آمده بود! چرا بايد سر واعظ قزويني را ببرند؟ اين 
بهار كه برايشان شر شده بود و مي خواستند او را 
از بين ببرند. بهار مخالف زياد داشت. همه جور 
چيزي به او بستند و حتي گفتند: از انگليسي ها 

پول گرفته است! 
اتفاق�ًا در موضوع ق�رارداد 1919 هم 
مي گويند ك�ه بهار به رش�وه هاي اين 

قرارداد آلوده شد... 
واقعاً مسخره ترين حرف است. اگر از انگليسي ها 
رشوه گرفته بود، چرا ما اينقدر به سختي زندگي 
مي كرديم؟ انگ زدن كاري ندارد. واقعيت اين 
اس��ت كه هيچ كس به اندازه بهار فحش نخورد، 
چون دشمن زياد داش��ت. »كارنامه زندان« را 
بخوانيد تا ببينيد چه بالهايي بر سرش آوردند. 
رضاشاه به او گفته بود: بيا با من كار كن، ولي بهار 
زير بار نرفت. حتي مدرس ب��ه او گفته بود: مرد 
حسابي! رفتي وسط بيابان خانه ساخته اي كه دم 
به ساعت تهديدت كنند؟ مادرم مي گفت: بعضي 

شب ها، خانه ما را سنگباران مي كردند! 

ش�ما با پدر محش�ور بوديد، ايش�ان 
رضاشاه را چگونه توصيف مي كرد؟

از او اصاًل خوش��ش نمي آمد. م��ادرم را بچه ها 
»بهارجان« صدا مي زدند. اين را پدر خواسته بود. 
در شهريور20، بعد از اينکه رضاشاه به اصفهان و 
بندرعباس مي رود و سوار كشتي مي شود، پدرم 
به بهارج��ان تلفن مي زن��د و مي گويد، »هيوال 
رفت، راحت شديم!« مادرم بارها اين را به خود 
من گفت. موقعي كه پدرم در اصفهان در تبعيد 
بود، اصفهاني ها به داد پدرم رسيدند. به همين 

دليل به اصفهان مي گويد: »بهشت ثاني.«
اصفهان مهد هنر اس�ت. طبيعي است 

قدر چنين آدمي را مي دانستند... 
خانه را در اختيارش گذاش��ته بودن��د، وگرنه با 
جيب خالي به آنجا رفته بود. هزاره فردوسي كه 
پيش مي آيد، به رضاشاه مي گويند از همه جاي 
دنيا ايرانشناس دعوت كرده ايد كه همه آنها بهار 
را مي شناسند. مي خواهيد به آنها بگوييد بهار در 
تبعيد اس��ت؟ او را از تبعيد دربياوريد. رضاشاه 
مي گويد بايد در وصف من شعري بگويد. يکي از 
ايرادهايي كه بعضي ها مي گيرند، اين است كه 
چرا بهار براي رضاشاه شعر گفت.پدرم مي گفت: 
»من كه نمي توانم تم��ام عمر در زندان و تبعيد 
باش��م، مي خواهم زن و بچه هايم راحت زندگي 
كنند و دائم��اً در معرض رن��ج، درد، بدبختي و 
عذاب نباشند.« ش��عري مي گويد و در تمام آن 

رضاشاه را نصيحت مي كند. 
ولي حرف اصل�ي اش، هم�ان »هيوال 

رفت« بود. اينطور نيست؟ 
اي��ن را مادرم به م��ن گفت. رضاش��اه آدم هاي 

زيادي را كشت. 
پدر جلوي ش�ما، هيچ وقت در مذمت 

رضاخان سخن درشتي نگفت؟ 
پدرم اساساً حرف درش��ت نمي زد. من در تمام 
عمرم حت��ي يک كلم��ه حرف زش��ت از پدرم 
نشنيدم. حتي موقعي كه با مادرم جر و بحثشان 
مي ش��د � كه هميشه س��ر مس��ائل مالي بود، 
چون واقعاً پول نداش��تيم � باز من حرف زشت 
نمي شنيدم. در س��ريال »ش��هريار«، پدر را با 
ماشين و دم و دستگاه نش��ان داد، در حالي كه 
پدر اغلب پياده مي رفت و اگر گاهي درشکه پيدا 
مي كرد سوار درشکه مي ش��د. ماشينمان كجا 
بود؟ تهيه كنندگان اين مجموعه، حتي نيامدند 
از ما بپرسند كه خانواده بهار! از پدرتان برايمان 
بگوييد. آن وقت مردم تصور مي كنند بهار در آن 
اوضاع ماشين داشت و پشت رل مي نشست. پدر 
هيچ وقت استخدام دولت نشد و حتي در دانشگاه 
هم حق التدريس درس مي داد كه بعد از فوتش، 

حقوق او را قطع كردند. 
رابط�ه پدرت�ان ب�ا محمدرضاپهلوي 

چطور بود؟
پدر شعر معروفي خطاب به او سروده بود كه در 
آن مي گويد: كارهايي را كه پدرت كرد، تو نکن! 
اين را از خود پدرم شنيدم كه رفته و مشتش را 
محکم روي ميز كوبيده و خطاب به ش��اه گفته 
بود: مثل پدرت نباش! دش��مني محمدرضاشاه 
با پدر من سر اين چيزها بود. از باب انتقاد، من 
هميشه گفته ام: بدترين كاري كه پدرم در تمام 
عمرش كرد، وزارت شش ماهه فرهنگ بود كه 

قوام السلطنه آن را به گردنش گذاشت! 
حقوقش�ان را ك�ه قطع ك�رده بودند، 
هيچ وق�ت توانس�تيد دوب�اره برقرار 

كنيد؟
ش��وهرخواهرم يک بار به مادرم گفت: بهار يک 
عمر در اين مملکت زحمت كشيد، وكيل، وزير 
و استاد دانشگاه بود، از همه اينها گذشته جزو 
مفاخر ادبي اين كشور بوده اس��ت، با اين همه 
هيچ مقرري ندارد؟ ش��ما چگون��ه مي خواهيد 
زندگي كنيد؟ مادرم نامه اي به مجلس شوراي 
ملي آن موقع مي نويسد و ماوقع را شرح مي دهد. 
در آنجا در مورد اين مس��ئله بحث مي ش��ود و 
ماهي 500تومان مق��رري مي گذارند. بعد اين 
طرح به مجلس س��نا م��ي رود و در آنجا آقاي 
دش��تي و آقاي جمال امامي مخالفت مي كنند 
و هر تهمتي را  از كه دستشان مي رسد، به بهار 
مي زنند كه بهار كمونيس��ت بود و حق نداريد 
حتي يک ريال هم به او بدهيد! به هر حال 500 
تومان تصويب ش��د و بعداً كه زياد ش��د، 700 
تومان بود. مادرم مي  گفت: من خجالت مي كشم 
بروم و اين پول را از بانک بگيرم! به جاي مادرم 
من - كه ديگر 18 س��ال داش��تم- مي رفتم و 
مي گرفت��م. بعده��ا در اواخر ده��ه 40 و اوايل 
دهه 50 كه نهاوندي رئيس دانشگاه بود، مادرم 
نامه اي به او مي نويسد كه شما مي دانيد رئيس 
دانشگاهي هستيد كه بهار جزو اولين اساتيدش 
بود.  حاال بايد خان��واده بهار در چنين وضعيتي 
زندگي كنند؟ نهاوندي در جواب مادر نوش��ت: 
من از خجالت آب ش��دم! حيف ك��ه آن نامه ها 
نيس��تند. نهايتا ماهي 2000 تومان از دانشگاه 

تهران مقرر كردند. 
در آن دوران، هنوز س�اواک تشكيل 
نش�ده بود، ولي قطعًا بهار در دستگاه 
امنيتي آن موقع پرونده داش�ت. شما 
هيچ وقت پيگي�ري نكرديد پرونده را 

بگيريد؟
نه، ما چيزي به دست نياورديم. در سال 1308، 
اولين بار در دوره رضاشاه بهار را زنداني مي كنند 
و در بازجويي ها متهم مي ش��ود ب��ه اينکه مرام 
اشتراكي دارد و كمونيست است. بعدها با همين 
اتهام چپ، خود و خان��واده اش را آزار دادند كه 
نمونه اش را در مورد حقوق او گفتم. متأس��فانه 
اين اتهامات را هنوز هم تکرار مي كنند كه براي 

هيچ كدام سندي هم ارائه نمي كنند. 

واقعًا رش�وه گرفتن بهار در قرارداد 
1919 مسخره ترين حرف است. اگر 
از انگليس�ي ها رش�وه گرفت�ه بود، 
چرا م�ا اينق�در به س�ختي زندگي 
مي كرديم؟ ان�گ زدن كاري ندارد.  
رضاشاه به او گفته بود: بيا با من كار 
كن، ولي به�ار زير ب�ار نرفت. حتي 
مدرس به او گفته بود: مرد حسابي! 
رفتي وس�ط بيابان خانه ساخته اي 
كه دم به س�اعت تهدي�دت كنند؟ 
م�ادرم مي گف�ت: بعضي ش�ب ها، 
خان�ه م�ا را س�نگباران مي كردند!
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