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*

نقدي بر مجموعه شعر در پيادهرو اثر بيوک ملکي

شهرام رجبزاده

مجموعة در پيادهرو ،نقطهاي درخشان در کارنامة شعرهاي نوجوانانة بيوک ملکي به شمار ميآيد و به
گمان من ،در ميان تمامي مجموعه شعرهايي که تاکنون براي نوجوانان ايران منتشر شده است ،مـوقعيتي
خاص دارد .براي اثبات اين دو مدعا ،از مروري گذرا بر کارهاي پيشين ملکي ناگزيريم.
نگاهي به پشتسر
بيوک ملکي کار شعر کودک و نوجوان را به طور جدي از نخستين سالهاي پـس از پيـروزي انقـالب ،در
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و هفته نامة »کيهـان بچـههـا« آغـاز کـرد .بـه عبـارت ديگـر ،او از
نخستين گروه شاعران کودک پس از انقالب به شمار ميآيد و بيش از دو دهه در اين عرصه فعال بوده است.
در آن هنگام ،ملکي ،هم براي کودکان ميسـرود و هـم بـراي نوجوانـان ،او از شـعرهاي ايـن دورة
خويش ،هيچ مجموعة مستقلي فراهم نياورده و تمايلي به انتشار آنها در قالب کتـاب نداشـته اسـت .امـا
گذشته از شعرهاي پراکندهاي که ميتـوان در صـفحات نشـريات ادواري آن زمـان سـراغ گرفـت ،در دو
مجموعه شعر مشترک از چند شاعر ،آثاري از شعرهاي آن دوران ملکي باقي مانده اسـت .مجموعـه شـعر
کالغ پر که کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ،به سال  1365آن را براي گروههاي سني »ب« و
»ج« منتشر کرد ،سه شعر از بيوک ملکي را نيز در بر ميگيرد که يکي از آنها در سال  1360و دو شـعر
ديگر در سال  1362سروده شده است.
در مجموعة آب و مهتاب نيز که در سال  1368منتشر شد و باز هم ناشر آن کانون بود ،پنج شعر از ملکـي
به چشم ميخورد .گرچه ناشر ،تاريخ پاي همة شعرهاي اين مجموعه را )از جمله شعرهاي ملکي را که هميشـه
پاي آنها تاريخ ميزند( حذف کرده ،به خوبي آشکار است که هيچ يک از اين شعرها پس از سـال  63سـروده
نشدهاند .اين مجموعه براي گروههاي سني »ج« و »د« فراهم آمده است .با نگاهي به همين تعداد انـدک نيـز
ميتوان برخي از ويژگيهاي مهم دورة آغازين شاعري ملکي را براي کودکان و نوجوانان ،شناخت.
* اين پيادهرو در سراسر زمين کشيده ميشود ،شهرام رجبزاده /پژوهشنامه کودک و نوجوان ،بهار .1382
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در شعرهاي کودکانة ملکي ،با شاعري روبهرو ميشويم که از زباني تندرسـت برخـوردار اسـت .زبـان
شعرها روي هم رفته ،عاري از سستي و ضعفي است که اغلب در کارهاي آغـازين شـاعران ،طبيعـي بـه
حساب ميآيد و حتي برخي تا سالها از آن رهايي نمييابند .از همان آغاز پيداسـت کـه شـاعر بـر زبـان
تسلط دارد و زبان شعرش از اغلب شاعران کودک همدورهاش سالمتر است .مضامين ،متناسب با مخاطب
است و حوزة مضموني شعرها را توصيف سادة طبيعت و حس و حالهاي ويژة کودکانه براي خلق فضايي
شاد ،بدون دغدغة آموزش و نيز بعضي مضامين اجتماعي شکل ميدهند.
از همان آغاز ،گرايش شاعر به مضامين اجتماعي )که بعدها به وجه غالـب مضـامين او تبـديل شـد(
آشکار است .در شعر »همه هستند يکرنگ« 1،با مضموني روبهرو ميشويم که بعدها به شيوهاي ديگر و با
پرداختي بهتر )و اين بار براي نوجوانان( ،در شعر »بگو که شب زيباست« 2ظاهر ميشود؛ مضمون تبعيض
نژادي و نقطة مقابل آن ،يعني برابري انسانها.
در شعر نخست ،اين مصراعها را ميخوانيم:
يکي هم مثل شبها
سراپايش سياه است
ولي با اين سياهي
دلش همرنگ ماه است
همين مضمون ،در شعر دوم ،بدين شيوه پرداخت شده است:
اگر که رنگ تو
سياه چون شبهاست
سکوت را بشکن
بگو که شب زيباست
شعرهاي کودکانة اين دوره از کار شاعر ،به خوبي نشان ميدهد که او هرگز کودکـانگي را بـا فقـدان
جوهر شعري يا شعر را با نظم اشتباه نميگيرد.
3
در اين دوره ،رد تأثيرپذيري ملکي را از ديگـر شـاعران کـودک ،مـيتـوان در شعــر» ،مثـل آهـو«
4
جستوجو کرد که آشکارا تقليدي از شعر »او مثل آهو ميدود« ،از محمود کيانوش است.
ملکي:

ميروم اين سو
ميدوم آن سو
از سر اين جو
تا سر آن جو
*
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ميپرم پايين
ميپرم باال
ميروم اين جا
ميروم آنجا
*
هر کجا باشم
شاد شادم من
مثل آهويم
مثل بادم من
کيانوش:

او مثل آهو ميدود
مثل پرستو ميپرد
اين سو و آن سو ميدود
اين سو و آن سو ميپرد
*
بر خاک جارو ميزند
بر آب دامن ميکشد
در باغها هو ميزند
بر خانهها تن ميکشد
*
سنگين و سنگين ميرود
دوال و دوال ميجهد
از کوه پايين ميرود
تا ابر باال ميجهد
*
تا ميرود ،باد است ،باد
تا مينشيند ،آه ،هيچ!
از رفتنش شاد است ،شاد
وقتي که ماند از راه ،هيچ!
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ملکي در آغاز کار ،در عرصة شعر نوجوان نيز با همان زبان نسبتاً سالم حاضر ميشود و رنگ اجتمـاعي بـر
مضامين شعرهايش غلبه دارد .اما مضامين اجتماعي ،اغلب به شيوهاي سطحي بروز مـيکننـد و گـاه حتـي بـه
شعرهاي سياسي ـ مناسبتيِ عاري از نيروي تأثيرگذاري و فاقد توان ماندگاري بدل ميشوند.
با اين همه ،از البهالي همين شعرها ،گاه ميتوان شاعر توانا و خـالق سـالهـاي بعـد را بـه خـوبي
بازشناخت:
آن روزها وقتي که هر ابر
ميشد پلنگ و چنگ ميزد
ما نيز سنگر ميگرفتيم
5
هر کس به سويش سنگ ميزد
ظاهراً از حدود سال  ،1363بيوک ملکي به حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي راه مييابد و فضاي
واحد ادبيات کودکان حوزه ،تأثيري انکارناپذير بر شعر او را ميگذارد و زمينة تحـول در ديـدگاه و حـال و
هواي شعر او را فراهم ميآورد .در اين ميان ،نقش قيصر امينپور در فضاي يـاد شـده و نيـز تـأثير او بـر
تحول شعري ملکي ،اهميتي خاص دارد .خود ملکي از تأثير فراوان امينپور بر کارهـايش و اسـتمرار ايـن
تأثير سخن گفته 6و مجموعة پشت يک لبخند را نيز به قيصر امينپور تقديم کرده است.
در اين زمان ،ملکي از سرودن شعر براي کودکان دست ميشويد و کار خود را بر سرودن شـعر بـراي
نوجوانان متمرکز ميکند .او خود به اين نکته اشاره دارد که در اين کار ،عمد داشته و چون بهتر و راحتتر
7
براي نوجوانان شعر ميگويد ،به شکل تخصصي به شعر گفتن براي آنان روي آورده است.
هر چند که در مواردي با شعرهايي از ملکي براي مخاطباني غير از کودکان و نوجوانـان نيـز روبـهرو
ميشويم 8 ،گرايش غالب او ،همچنان شعر نوجوان است.
در همين دوره ،نقدي نيز بر کتاب نيم قرن در باغ شعر کودک ،اثر عباس يمينيشريف مينويسد کـه
اولين و آخرين نقد او در عرصة شعر کودک به شمار ميآيد 9 .ايـن نقـد ،در عـين برخـورداري از پـارهاي
نکات دقيق و قابل تأمل ،از شتابزدگي و لحن تند و چکشي و نيز مغشوش شدن مرز نقد فني ـ هنري و
نقد ايدئولوژيک و نقد شخصيت ،آسيب ديده است .ناگفته نماند که با در نظر گرفتن زمان و شرايطي کـه
اين نقد در آن نوشته شده است ،مشکالت ياد شده را ميتوان تا حدودي زاييدة مقتضياتي دانست که پس
از هر تحول چشمگير اجتماعي ،از آنها گريزي نيست .از اين رو ،خـامدسـتي و هيجـانزدگـي ملکـي را
نميتوان نابخشودني شمرد و فضاي عاطفي و احساسي حاکم بـر ايـن نقـد ،نبايـد مـانع از آن شـود کـه
نظريات درست او را بازشناسيم.
در اسفند  ،1366بيوک ملکي همراه با قيصر امينپور و  13تن ديگر از اعضـاي واحـد ادبيـات حـوزة
هنري ،از اين مجموعه خارج شدند و کار خود را بيرون از سازمان تبليغات اسالمي پيگرفتند .نتيجة چنـد
سال حضور ملکي در حوزة هنري ،مجموعه شعر ستاره باران بود که آشـکارا متمـايز از کارهـاي پيشـين
اوست .با اين که خود شاعر ،از چاپ اين مجموعه که نخستين مجموعه شعر مستقل او محسوب ميشـد،
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ناراضي بود 10و ديگر هرگز آن را تجديد چاپ نکرد و تنها چند شعر آن مجموعـه را بـه مجموعـة بعـدي
خويش راه داد .اين اثر تازگيهايي دارد که در آثار بعدي ملکي ،عمق و وسعت مييابد.
ملکي در اين مجموعه ،براي نخستين بار از محدودة قالب چارپاره خارج ميشود و ديگر قالـبهـا )از
جمله شعر نيمايي( را ميآزمايد.
با خروج از حوزة هنري  ،ملکي با ديگر دوسـتانش در پايـهگـذاري ماهنامـة ادبـي ـ هنـري سـروش
نوجوان سهيم ميشود و از آن سال تاکنون ،با دم زدن در فضاي اين مجله ،تجربيـات خـود را در عرصـة
شعر نوجوان ،با پشتکار فراوان ،آهسته و پيوسته پيگرفته است.
حاصل اين دوره از تالش هنري ملکي ،تا پيش از مجموعة در پيادهرو ،چهـار مجموعـه شـعر بـراي
نوجوانان بوده که در مجموع ،با مختصر فراز و فرودي که قابل چشـمپوشـي اسـت ،همسـطح بـه شـمار
ميآيند .اين مجموعهها به ترتيب ،عبارتاند از :بر بال رنگينکمان ) ،(1370پشت يـک لبخنـد )،(1371
کوچة دريچهها ) (1376و از هواي صبح ).(1376
در اين مجموعهها ،شاعر عالوه بر قالب غالب شعر نوجـوان ،يعنـي چارپـاره ،از قالـبهـاي نيمـايي،
مثنوي ،غزل ،قطعه و دوبيتي استفاده کرده است .در اين ميان ،کاربرد قالبهاي چارپاره و شعر نيمايي بـر
ديگر قالبهاي ياد شده غلبه دارد ،اما بسامد اين دو قالب در اين چهار مجموعـه نيـز متفـاوت اسـت و از
نظمي ثابت يا روندي مشخص پيروي نميکند.
نگاه حاکم بر اين مجموعهها )همچون مجموعة پيشين( ،نگاهي از منظر مذهب است .ايـن نگـاه در
شعرهاي قديميتر ،کامالً آشکار يا »رو«ست و از نمادهاي صريح مدد ميجويد ،اما هر چه جلوتر ميآييم،
رنگ مذهبي شعرها ،عميقتر و پنهانتر ميشود و به باطن مضامين و نگاه شاعرانه نفوذ ميکنـد .اگـر در
سال  ،63شاعر ميگويد:
سالم من
به هر چه و به هر کسي که با سحر
تمام جسم و جان او
11
پر از نماز ميشود
اين نگاه در سال  ،71اين گونه متبلور ميشود:
صبح که خورشيد هنوز آن طرف تپههاست
او و خدا
هر دو تا
ميروند
آن طرف چشمهها
12
پونه بچينند براي همه
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عناصر طبيعت در اين مجموعهها )همچون مجموعة پيشين( ،حضوري آشکار دارد .در اغلـب شـعرها
اين حضور ،تزييني و کارتپستالي و صرفاً براي تصويرسازي نيست ،بلکه نشاني از پيوندي عميقتر ميان
انسان و طبيعت دارد؛ پيوندي که طبيعت را به رنگ نگاه و ديدگاه شـاعر درمـيآورد و آن را بـه ترجمـان
حس و حالها و انديشههاي او بدل ميکند .شعر بلند »پيراهن پرواز« 13،نمونهاي از اين پيوند است.
در اين مجموعهها )همچون مجموعة پيشين( اجتماع ،از مهمترين حوزههـاي موضـوعي ـ مضـموني
به شمار ميآيد .در شعرهاي قديميتر ،رد پاي نگاهي سطحي و گاه مناسبتي را ميبينـيم کـه خـود را از
دورة آغازين شاعري ملکي براي نوجوانان ،به اين دوره کشانده است .اما رفتهرفته ،نگاه اجتمـاعي شـاعر،
اليههاي رويي را ميشکافد و به عمق نفوذ ميکند و از شعار فاصله ميگيرد .شعر »جنـگ خيـالي« 14،از
نمونههاي خوب و موفق اين روند به شمار ميآيد .البته در شعرهاي قديميتر اين مجموعـههـا نيـز گـاه
غلظت سوزوگداز شاعر ،اجتماعيات او را تا سطح رمانتيسيسم اجتماعي پايين ميکشد:
در ميان لحظههاي سرد شب
اين شب سياه
آه! اي خدا چه ميکنند
بچههاي خانهاي که سقف آن
چکهچکه ميچکد
بچههاي بيپناه
15
بچههاي بيگناه
در اين مجموعهها ،شاعر به قلمرو تازهتري نيـز پـا مـيگـذارد کـه در ارتفـاعي بلنـدتر از مضـامين
اجتماعي ،سر برافراشته است .اين قلمرو ،مضامين هستيشناسانه و انساني است که انديشه در آن تهرنگي
از فلسفه دارد .از اين دست شعرها ميتوان به »سايهها« 16و »مثل پرواز گنجشک« 17اشاره کرد.
سالمت زبان ،ويژگي ديگر اين مجموعهها )همچنين مجموعـة پيشـين( اسـت .بـا ايـن همـه ،گـاه
مشکالتي در جادة زبان شعري هموار او دستانداز ايجاد ميکند .در بررسي دقيق و سـاختاري مشـکالت
زباني اين مجموعهها ،به نکتة جالبي برميخوريم .تقريباً همة ضعفهاي زباني ياد شده ،در مواردي پديـد
آمدهاند که شاعر به دايرة زبان محاوره و شکسته )آرگو( نزديک شده است .به تعبير ديگـر ،تـالش شـاعر
براي دستيابي به عنصري سبکي در حوزة زبان شعر ،يعني آميختن دوگونة زبان رسمي و عاميانه )آرگـو(،
نه تنها توفيقي در پي نداشته ،بلکه به سالمت زبان شعر او لطمه زده است .ناگفته نماند که دسـتيابي بـه
ترکيبي متوازن اين اين دو گونة زباني در شعر به مفهوم عام ،از دشوارترين دستاوردهاي شاعرانه به شمار
ميآيد .از اينرو ،نيل به آن در شعر نوجوان ،به مراتب دشوارتر است؛ زيرا اين حوزه نيـز محـدوديتهـاي
خود را به زبان تحميل ميکند .بد نيست در اين جا به نمونههايي از اين ناهمگونيهاي زباني اشاره کنيم.
در شعر »پيراهن پرواز« چنين ميخوانيم:
مادرم از خانه مرا باز صدا ميزند:
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»پس تو کجا رفتهاي؟«
باز هوايي شدي!
خشک شده پيرهنت روي بند؟
پيرهنت را بيار
يک سره ابريست هوا،
18
زود باش
به وضوح پيداست که کلمة »يک سره« با بافت زباني اين قطعه از شـعر ناهماهنـگ اسـت .در ايـن
قطعه ،شاعر مونولوگ مادر را با زباني که عناصر آن به دقت از زبان محاوره انتخاب شدهاند ،ساخته است؛
عناصري که با بافت زبان فصيح رسمي نيز بيگانه نيستند .کلماتي چون »پيرهن« )به جاي »پيـراهن«( و
»بيار« )به جاي »بياور«( ،هم اشکال تلفظي رايج در زبان گفتارند و هم در زبان کهن )آرکائيـک( سـابقة
استعمال دارند .اما کلمه »يکسره« )به جاي »يه سره«( هيچ جايي در بافت زبان محاوره ندارد و در ايـن
قسمت از شعر ،چون وصلهاي ناهمرنگ ،خود را نشان ميدهد.
باز هم در همين شعر ،مادر ميگويد:
»بر سَرِ بامي هنوز؟
خسته شدم بس که صدايت زدم!
پيرهنت را ببين!
19
خوب شد؟«
در اين جا نيز تالش آگاهانه براي انتخاب واژهها با توجه به دو بافت زبان آرگو و زبان رسمي ،آشکار
است .شاعر باز هم از کلمة »پيرهن« استفاده کرده است و عبارت »بس که« نيـز چنـين نقشـي را بـازي
ميکند .اما عبارت »بر سر بامي« ،به شدت با اين مجموعه ناهماهنگ است .گويندة اين کلمات ،مـادري
است که با زبان رايج گفتار امروز و واژههاي مردم کوچه و بازار زمانة ما سخن مـيگويـد .در ايـن زبـان،
هيچ کس نميگويد »بر سر بامي« بلکه ميگويند »روي پشت بامي« يا »باالي پشت بامي« .کـاري بـه
درستي يا نادرستي اين عبارت از نظر فصيحنويسان نداريم ،اما ويژگيهـاي فرهنگـي گوينـدة مونولـوگ،
چنين عباراتي را ميطلبد ،نه آن را که شاعر برگزيده است.
در همين شعر که از زاوية ديد نوجواني غرق در درياي خيال سروده شده است ،راوي ميگويد:
کوچه چه کوچک به نظر ميرسد
باز هم
ميپرم از روي سيم
ميروم
آن طرف ابرها،
بعد هم از روي ابر
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شيرجهاي ميزنم
معلق وسط آسمان
با دو ّ
معلق زدن طوقيِ »محمودخان«
مثل ّ
ميپرم
20
روي درختي بزرگ
»معلق« مشکلساز شده است .به دليل اختالف تلفظ در دو گونة زباني
در اين بخش از شعر نيز کلمة ّ
»معلق«( ،اين کلمه پيش از آن که نقش خـود را در زبـان عاميانـه بـه شـعر
عاميانه و رسمي )»م َّلق« و ّ
رسمي منتقل کند ،تحت تأثير بار خود در زبان رسمي ،از مبدأ عاميانهاش دور ميشود و پيش از هر چيـز،
معناي خود را در زبان فصيح جار ميزند و بافت زباني را ناهمگون ميسازد.
ملکي در شعر ديگري چنين سروده است:
مادرم باغچهاي از ُگل خشک
21
ساخته داخل خاک و ُخل خشک
در اين بيت نيز عبارت »خاک و خل« به زبان محاوره تعلق دارد و شاعر ،آگاهانه بر آن بوده تـا آن را
در ساختار زبان رسميِ نزديک به گفتار امروز به کار برد ،اما موفق نبوده است .در زبان محاوره» ،خـاک و
خل« يک واحد کالمي محسوب ميشود و دو جزء »خاک« و »خل« در آن نقش دو جزء ترکيبي را بازي

ميکنند .از اين رو ،مصوت رابط » ﹹـ « )و( بين اين دو جزء ،بايد کوتاه تلفظ شود .اما در اين شـعر ،بـه

ضرورت وزني ،اين مصوت رابط ،دستکم بايد متوسط يا نيمهبلند خوانده شود که هم موسيقي کالم را از
زبان محاوره دور ميکند و هم به صميميت زبان لطمه ميزند.
کاربرد کلمة »بالشت« به جاي »بالش« در نمونة زير نيز نوعي کاربرد نـاموفق تلفظـي محـاورهاي از
يک واژه در بافتي فصيح به شمار ميآيد که به يکدستي و هماهنگي بافت زبان ،لطمه زده است:
مينشيني سرد و ساکت گوشهاي
22
تکيه بر بالشتي از غم ميدهي
ديگر ويژگي اين چهار مجموعه )همچون مجموعة پيشين( ،تعهد شاعر به شعريت شعرها و تن ندادن
به بيمضموني و ضعف عنصر خيال است .هيچ يک از شعرهاي اين مجموعهها نظم محسوب نميشود و
با همة فراز و فرودها و اختالف سطحهاي ناگزير ،از عناصر شعري بيبهره نميماند و شعريت خـود را بـه
بهانة نوجوانانگي فرونميگذارد .از اينرو ،گاه به تصاوير شعري زيبايي در اين مجموعهها برميخوريم کـه
تازگي و طراوت آنها ،از توان شاعرانة ملکي براي خلق ايماژهاي تأثيرگذار سخن ميگويد .ايماژهـايي از
اين قبيل:
باز ابر مهربان نوبهار
بر فراز آسمان پرواز کرد
دست خود را بر سر صحرا کشيد
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اخم سبز غنچهها را باز کرد
يا:
در فضاي باغ غوغا ميکنند
باز هم فوارة گنجشکها
هر کجا سرگرم صحبت ميشوند
24
شاخهها دربارة گنجشکها
که نقش انکارناپذير قوّت قافيه را نيز در تأثيرگذاري آن بايد يادآور شد.
در اين ميان ،تالش براي خلق تصاوير شعري تازه ،گاه به ايماژهايي انجاميده است که به دليل نقص
دانش شاعر دربارة عناصر سازندة تصاوير ،مـا بـه ازاي خـارجي درسـتي ندارنـد و از خطـاي شـاعر پـرده
برميدارند.
در شعري به نام »در پياده رو ) ،«(3ملکي از موريانه به عنوان عنصري بـراي تصويرسـازي اسـتفاده
ميکند و چنين ميسرايد:
يک قطار موريانه سمت چپ
يک قطار سمت راست
ميدوند شاد ،سوي دانهها
موريانهها به يکديگر که ميرسند
بيسالم از کنار هم نميروند
25
صبحتان به خير باد ،موريانهها!
پيـداست کـه شاعـر هرگـز موريانـه نديده و آن را با مورچه اشـتباه کـرده اسـت! موريانـههـا هرگـز
دستهجمعي و قطاري در پيادهرو ديده نميشوند )آن هم يک قطار سمت راست و يک قطار سمت چپ!( و
دانه حمل نميکنند .از اين گذشته ،از ويژگيهاي مورچهها اين است که وقتي به يکـديگر مـيرسـند ،بـا
شاخکهاي خود و با استفاده از حس بويايي ،به شناسايي همنوعان بيگانه و آشناي خود مـيپردازنـد .نـه
موريانهها ،البته بايد تا حدودي به شاعر حق داد؛ زيرا ديدن موريانهها اصوالً کاري دشـوار اسـت .بـا ايـن
همه ،نميتوان از اين نکته گذشت که نقص دانش شاعر دربارة عنصري که براي تصويرسـازي برگزيـده،
دست او را رو کرده است.
ناگفته نماند که شاعر همين شعر را بازسازي کرده و با رفع اين عيب ،در مجموعـة در پيـادهرو آورده
است که در جاي خود از آن سخن خواهيم گفت.
در شعر ديگري به نام »بوي نرگس« ،ملکي گل نرگس را »بهارآور باغها« ناميده و از همراهي بهـار
با عطر نرگسها سخن گفته است:
بال در بال پرستوهاي خوب
ميرسد آخر سوار سبزپوش
23
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جامهاي از عطر نرگسها به تن
شالي از پروانهها بر روي دوش
.....
باز ميپيچد ميان خانهها
بوي اسفند و گالب و بوي عود
ميرسد فصل بهاري ماندگار
26
فصلي از عطر و گل و شعر و سرود
ظاهراً شاعر اين نکته را فراموش کرده است که فصل رويش نرگس ،بهار يا پايـان زمسـتان نيسـت.
نرگس از گلهاي پاييزي است و با خزان سر برميآورد .البتـه ،روشـن اسـت کـه شـاعر »نـرگس« را در
معنايي تمثيلي و نمادين به کار برده و آن را نماد موعودي فرض کرده است که بهـاري مانـدگار را بـراي
انسانها به ارمغان ميآورد .با اين همه ،چون ما به ازاي خارجي اين عنصر تمثيلي ،با کـاربرد آن در شـعر
ياد شده فاصله دارد ،با توجه به تمثيلي بودن شعر نيز اشکال ياد شده ،پابرجا ميماند.
نميتوان از اين چهار مجموعه گفت و غلظت فراوان تأثيرپذيريهـاي ملکـي را از ديگـر شـاعران و
گرتهبرداريهاي او را از مضامين و شعرهاي ديگر در اين دوره ،يادآوري نکـرد .تـأثير ديگـر شـاعران بـر
بيوک ملکي ،در مجموعههايي که از آنها سخن گفتيم ،بسيار گسترده بوده است.
نکتة جالب آن است که اين تأثيرپذيري ،لزوماً ارتباط مستقيمي هم با تأثيرگذاري شاعراني که ملکـي
به آنان توجه نشان داده ،ندارد .برخي از اين شاعران ،شاعران تأثيرگذارياند و برخي نيز به هيچ وجـه بـا
آنان در يک سطح قرار نميگيرند .ضمناً اين تأثيرپذيري ،به حوزة شاعران نوجوانانهسرا محـدود نمانـده و
شعر او از آبشخور شاعراني با مخاطب بزرگسال نيز سيراب شده است .گاه اين تأثيرات ،در حوزة مضـمون
ظاهر ميشوند و گاه در عرصة زبان بروز ميکنند .گاه تأثيرپذيري آن قدر کوچک به نظر ميرسـد کـه در
استفاده از قافيهاي خالصه ميشود که نخستين بار شاعر ديگري قدرت آن را کشف کرده است .گـاه نيـز
آن قدر وسعت دارد که گويي با ترجمة حال و هوا و نگـاه شـاعرانة شـعري از يـک شـاعر ديگـر روبـهرو
هستيم .حجم قابل توجهي از اين تأثيرها نيز از شعر شـاعراني منشـأ مـيگيـرد کـه در حـوزة دوسـتان و
آشنايان و معاشران ملکي بودهاند و او فرصت شنيدن شعرهايشان را )حتي پيش از انتشار( داشته است.
گويي ملکي هر عاملي را که در شعر ديگران پسنديده و آن را با حال و هواي شعر نوجوان يا فضـاي
شعري خود هماهنگ ديده ،وام گرفته و به بازسازي آن در بافت شعر خويش پرداخته است .پيداسـت کـه
اين نوع بهرهمندي از شعر ديگران ،دو سمت دارد که تنها يک سوي آن پرداخت بهتر و قويتر و مؤثرتر است.
در اين جا فهرستوار به برخي از اين تأثيرپذيريها و تأثيرگذاريها اشاره ميکنيم و ميگذريم.
عمران صالحي:

پروانه فرود آمده روي گل قالي
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دنبال چه عطري است در اين باغ خيالي

27

ملکي:

تا بيايي ،باغ قالي بشکفد
باز گلهاي خيالي بشکفد

28

افشين عالء:

ـ کو ،کجاست؟
ماه نيست
پس چه شد؟
ـ مثل برف
آب شد
چکه چکه چکه شد
29
هر ستاره چکهاي
ملکي:

آسمان که چشم باز ميکند
باز هم ستارهها
چکه
چکه
ميچکند
30
در ميان چشمهها
پروين دولتآبادي:

برف ميبارد
بر شاخة کاج...
....
شب برفي ،شب يخبندان است
آدمک برفي در کوچة ما مهمان است
31
کاش سرما نخورد...

 □ 60نقد برتر /مقاالت برگزيدة نخستين جشنواره نقد کتاب

ملکي:

شهر را پر کرده بود آواز شب
هم زمين ،هم آسمان يخ بسته بود
توي کوچه ،خندهها و حرفها
بر لبان عابران يخ بسته بود
....
باد سردي از شکاف در وزيد
سوز و سرمايش به جان من نشست
فکر ميکردم در اين سرما و سوز
باز هم آيا کسي در کوچه هست؟
□
پا شدم رفتم کنار پنجره
سايهاي در کوچه تنها مانده بود
پيش کاج پير آدم برفيام
32
در کنار سايهاش جا مانده بود
34
33
بد نيست شعر »بچهها سالم« ،از افشين عالء را با شعر »صميميتر از آفتـاب« ،از ملکـي و ايـن
هر دو را با دو شعر از محمود کيانوش ،به نامهاي »در شعر من« 35و »دارم حکايتهاي ديگر« 36مقايسـه
کنيد .محض نمونه ،بند آخر شعر عالء و شعر ملکي را در اين جا ميآورم.
عالء:

هر کدامتان که مهربانتريد
از صميم دل مرا صدا کنيد
اسم من که يادتان نرفته است
بچهها براي من دعا کنيد
ملکي:

بياييد حاال که دلخستهام
براي من امشب دعايي کنيد
و در گوشهاي از دل گرمتان
براي دلم فکر جايي کنيد
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ذکر نمونهاي ديگر از قافيههاي اقتباسي ملکي نيز خالي از فايده نيست .محمـد عزيـزي )نسـيم( ،در
حدود سال ) 1369زماني که حدود  18سال داشت( ،شعري به نام »صداي ياکريم« سـرود کـه در همـان
ايام نيز چاپ شد .اين شعر با اين مصراعها شروع ميشود:
سحرشده
دوباره ياکريم
37
نشسته روي سيم
در سالهاي  71و  72ملکي در دو شعر ،اين قافيه را به کار برده است:
بال ميزنند
روي بامها
ياکريمها
جمع ميشوند
در کنار هم
38
روي سيمها
ميپرم
با پروبال خيال
روي سيم
39
پيش دو تا ياکريم
ميتوان ذکر مثالهاي متعدد را ادامه داد و سرچشمههاي تأثيرپذيري ملکـي را از شـعرها و شـاعران
ديگر ،همچنان جستوجو کرد .مثالً ميتوان به تأثيرپذيري ملکي در شعر »بـاغ رنگـينکمـان« 40،يـا دو
شعر »تا بيايي 41 «...و »ميرسد روزي که 42،«...يا شعر »آفتاب کوچههاي شب« 43پرداخت .امـا دامـن
اين بحث را بيش از اين نميگستريم و تنها با اشاره به دو نکته ،آن را برميچينيم.
نخست آن که هيچ شاعري به اندازة قيصر امينپور ،بر فضاي شـعري ملکـي تـأثير نگذاشـته اسـت.
تأثيرپذيري ملکي از امينپور ،فقط به مضمون ،زبان ،وزن ،قافيه يا عناصر جزئي ديگر محدود نمـيشـود.
ملکي به شدت از حالوهوا و رنگ نگاه و لحن شعر امينپور متأثر است .مثالً ميتوانيـد شـعرهاي »مثـل
48
روزهاي عيد«» 44،آن شب» 45 ،«...دوستي کلمهها« 46،و »دو روي سکه« 47و »دعايي براي مترسک«
را با شعرهاي امينپور در مجموعههاي مثل چشمه ،مثل رود و به قول پرستو مقايسه کنيد.
ديگر آن که نبايد تأثيرپذيريهاي ملکي را از شعرهاي ديگران ،از مقولة سرقت ادبي بـه شـمار آورد.
نفوذ اين مضامين به شعر ملکي ،اغلب ناخودآگاه است و در رسوب مضمون يا شعري تأثيرگذار در ذهن او
ريشه دارد .به عبارت ديگر ،ملکي به طور ناخواسته ،از مجموعة شعرهايي که خوانده اسـت و بـر او تـأثير
گذاشته و در ذهنش رسوب کردهاند ،به عنوان يکي از منابع تصويرسازي و استخراج مضامين شعري بهره
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ميجويد .در اين مسير ،گاه مضمون يا شعر به قدري رنگ نگاه ملکي را ميگيرد که به دشواري ميتـوان
منشأ اولية آن را تشخيص داد و گاه نيز در پرداخت مجدد ،همچنان آثار مبدأ خود را حفظ ميکنـد و خـود
را نشان ميدهد.
در جمعبندي مجموعة يافتههايمان از نگاهي که به پشـت سـر انـداختيم ،مـيتـوانيم بگـوييم کـه
بيوک ملکي تا پيش از مجموعة در پيادهرو ،شاعري است که شعرهايش هيچگاه از جـوهر شـعري خـالي
نيست؛ زبان شعر و زبان فارسي را به خوبي ميشناسد و با چموخم آن آشناست؛ با ديدگاهي مذهبي شـعر
ميگويد و اجتماعيات ،فضاي غالب شعرهايش را تشکيل ميدهد؛ با نگاهي شخصي به طبيعت مينگـرد
و خود را با آن پيوند ميزند؛ انديشه در شعرهايش نقش مهمي دارد و گاه رنـگ و بـوي هسـتيشناسـانه
و فلسفي ميگيرد و در مجموع ،او از جمله شاعران قويدست شعر نوجوان به شمار مـيآيـد و کارهـايش
کمتر از اغلب شاعران اين عرصه ،به سستي و ضعف مـيگرايـد .بـا ايـن همـه ،بـه شـدت تحـت تـأثير
ديگران است و نگاه و سبکي کامالً شخصي ندارد؛ به ندرت در شـعرهايش مـيتـوان از تـپش و ضـربان
حسهاي بکر و اصيل نوجوانانه سراغ گرفت؛ شعرهاي بهيادماندني و داراي تأثير پايدار بر ذهـن خواننـده
در کارنامهاش انگشتشمارند؛ گاه دچار بيماري شعر نوستالژيک ميشود و گاه نيز به اسارت در چنبرة نگاه
بزرگساالنه درميآيد و از باال به نوجواني مينگرد.
در يک کالم ،شعر ملکي در اين دوره ،رويهم رفته بيعيـب ،امـا بـيرمـق اسـت .در وجـه غالـب،
آن چنان ضعف ويژهاي ندارد که او را از ديگر شاعران نوجـوان فروتـر بنشـاند و چنـدان نيـز اسـتثنايي و
خارقالعاده نيست که جايگاهش را فراتر از ديگران تثبيت کند .شعر او شـعري اسـت روان ،ماليـم ،زيبـا،
خواندني و بيحادثه و بيتپش؛ همچون برکهاي زالل و بيموج.
درنگي در پيادهرو
مجموعة در پيادهرو ،مجموعهاي تبلور يافته است .امتيازات مثبت شعر ملکـي ،در آن تشـديد شـده و
ضعفهايش به حداقل رسيده است .ويژگيهايي نيز که به تشخيص يافتن شـعر او و شخصـي شـدن آن
کمک ميکنند ،عمق و وسعت يافتهاند.
از اين گذشته ،اين مجموعه واجد ويژگي برجستهاي است که در کارهاي پيشين شاعر و نيز در ديگـر
مجموعههاي شعر نوجوان فارسي ،از ابتدا تاکنون ،بيسابقه محسوب ميشود.
عمدهترين نقاط قوت شعر ملکي ،التزام به جوهر شعر و مضمون ،سالمت زبان و قوت انديشـه اسـت
که در اين مجموعه ،همگي اين امتيازات را پررنگتر ميبينيم .تأمل هستيشناسانه در زندگي و مضـامين
انساني ،خويشاوند ديدن انسان و طبيعت و انعکاس اين خويشاوندي در آينة شعر و نيز فرونکاستن طبيعت
تا حد عنصري صرفاً زينتي ،نگراني براي جامعة انساني و روابط آدميان در عرصة اجتماع ،عوامليانـد کـه
شاخصههاي شعر ملکي به شمار ميآيند و به شکل محدود ،نقش موتيفهاي معنايي و سبکي را در شـعر
نوجوانانة او بازي ميکنند .اين عوامل نيز در آخرين مجموعة شاعر ،حضوري گسـتردهتـر دارنـد و از ايـن
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گذشته ،در اين جا ديگر در هيأت عواملي مجزا و منفک بروز نميکنند ،بلکه چـون آليـاژي کـه خواصـي
متفاوت از عناصر سازندهاش دارد ،ذوب شدهاند و پيوندهايي عميق آنها را درهم تنيده است.
وسعت سطوح آسيبپذير شعر ملکي را نيز در اين مجموعه رو به کاهش ميبينـيم .از جملـه ،شـدت
تأثيرپذيري او از ديگران ،تا حد قابل مالحظهاي کاسته و تقريباً به تأثيرپذيري از قيصر امينپور ،منحصـر
و محدود شده است .در اينجا شاعر از باال به نوجواني نمينگرد و نگاه بزرگساالنهاش کمرنگ مينمايد و
اثري از شعرهاي نوستالژيک به چشم نميخورد .به عالوه ،در اين مجموعه ،بيش از همة مجموعـههـاي
شاعر ،ميتوان تپش حسهاي بکر و اصيل نوجوانانه را ديـد و ضـربان آنهـا را شـنيد .تعـداد شـعرهاي
بيادماندني اين مجموعه ،به تنهايي با مجموع شعرهاي به يادماندني پنج مجموعة پيشين ملکـي برابـري
ميکند.
مجموعة در پيادهرو  13شعر را در بر ميگيرد که  10شعر آن در قالب نيمايي و  3شعر ديگر در قالـب
چارپاره جاي گرفتهاند .اين مجموعه نيز همچون هر مجموعـة ديگـري ،خـالي از فـراز و فـرود نيسـت و
اختالف سطح دارد ،اما کفة اين اختالف سطح ،به سمت شعرهاي قويتر سنگيني ميکند.
با نگاهي سختگيرانه ،چهار شعر اين مجموعه ،يعني شعرهاي »با سايهسار تو«» ،صبحتان بـه خيـر
باد«» ،دفتري براي او« و »تا سراسر زمين« ،به داليلي که در سطرهاي بعد از آنها سخن خواهيم گفت،
شعرهايي متوسط به شمار ميآيند و  9شعر ديگر ،شعرهايي قوي و تأثيرگذارند .از ميان ايـن  9شـعر نيـز
پنج شعر به دايرة بهترين شعرهاي نوجوانانة فارسي راه مييابند .اين پـنج شـعر ،عبـارتانـد از شـعرهاي
»راه«» ،جان بچههايتان!«» ،صيد سايه«» ،هزار پا« و »نه مثل ديگـران« کـه ايـن آخـري ،قلـة ايـن
مجموعه و اثري شاخص در عرصة شعر نوجوان ايران محسوب ميشود.
در ميان مجموعه شعرهايي که تاکنون بـراي نوجوانـان ايـران منتشـر شـده اسـت ،بـا همـين مايـه
سختگيري ،تعداد مجموعههايي که از نظر قوت و ضعف ،چنين نسبتي ميان شعرهايشان برقـرار باشـد،
به دشواري به عدد انگشتان يک دست ميرسد .اين نکته را نيز بايد افزود که شعرهاي متوسط مجموعـة
در پيادهرو ،به دليل ساختار کلي کتاب و ويژگي منحصر به فرد آن ـ که بدان خـواهيم پرداخـت ـ نيـز در
اين مجموعه زايد نيستند.
شعر »راه« ،نگاهي تازه به مضموني ظاهراً پيش پا افتاده و دمدست دارد؛ گم شدن بچهها در »ميـان
جنگل شلوغ دست و پا«ي عابراني که در پيادهرو به راه خود ميروند:
در پياده رو
گم شده ميان جنگل شلوغ دست وپا
نگاه من
مثل اين پسر که گيج مانده است و داد ميزند:
49
»مادرِ مرا نديدهايد؟«
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هيچ کس به او پاسخي نميدهد .راوي نوجوان شعر نيز با اشارة پدرش ،به راه خـود ادامـه مـيدهـد.
پدر نيز همچون ديگر عابران ،پيادهرو را مسيري براي گذشتن ميداند ،نه درنگ کردن و درگير شـدن .از
اينرو ،ميگذرد و ميرود .اما نوجواني که شاعر با چشمهاي او به پيادهرو مـينگـرد ،هـم چنـان رد پـاي
اشکهاي پسر را دنبال ميکند .تنها اوست کـه در ايـن جنگـل ،حـس مشـترکي بـا پسـرک دارد و او را
درک ميکند .عابران ميگذرند و تنها نقشي که در اين ماجرا بر عهده ميگيرنـد ،آن اسـت کـه پـس از
آمدن مادر» ،چند غنچه بر لبانشان باز ميشود« .اما نوجواني که شاعر چشمهايش را قرض گرفته است،
بهرغم اشارة پدر ،نميتواند بياعتنا باشد؛ زيرا در پسرک ،خود را ميبيند .آيا اين ماجرا نميتواند سرنوشت
او و ديگراني همچون او نيز باشد؟ شعر با اين سطرها به پايان ميرسد:
رو به راه ميکنم
يک قدم نرفته ،خشک ميشوم
داد ميزنم:
50
»پس پدر کجاست!؟«
منبـتکـاري و صـنعتگري زايـدي ،بـه
شعر در نهايت سادگي ،با زباني ساده و سالم و روان ،بيهيچ ّ
شيوهاي »سهل و ممتنع« ،تأثيري ژرف بر خواننده ميگذارد .شاعر حتي خـود را ملـزم نکـرده اسـت کـه
قافيههاي فراواني را به کار گيرد .در مقايسه با ديگر شعرهاي ملکي ،اين شـعر ،چنـدان بهـرهاي از قافيـه
نبرده و قافيههاي اندک آن نيز معمولي و کمرمقاند ،اما خواننده فقدان موسيقي قافيه را احساس نميکند
و شعر از اين زاويه هيچ آسيبي نديده است .به تعبير ديگر ،شاعر ترجيح داده اسـت تـا صـميميت شـعر را
فداي قافيهانديشي و قافيهپردازي نکند.
نگاه تازه و متفاوت شاعر را به مضامين روزمره و ظـاهراً پـيشپـا افتـاده ،مـيتـوان در شـعر »جـان
بچههاي تان!« نيز ديد:
در پياده رو
مادري به کودک گرسنهاش
شير ميدهد
در کنار او نشسته کودکي
دست سوي عابران دراز کرده است
داد ميزند» :کمک کنيد
51
جان بچههايتان!«
روزانه چند بار چنين مناظري را ميبينيم؟ و اين مناظر چقدر در ما نفـوذ مـيکننـد و مـا را بـه فکـر
فروميبرند؟ شاعر به درستي پاسخ ميدهد:
از ميان عابران ،فقط
يک درخت زرد پير
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سکهاي به کودک فقير ميدهد.
آري ،طبيعت از عابران پيادهرو مهربانتر است؛ حتي درخت زرد پير و تهيدسـتي کـه تنهـا بازمانـدة
طبيعت در کنار پيادهرو به شمار ميآيد.
در اين شعر زيبا ،انسان ،جامعه و طبيعت ،در پيوندي شاعرانه ،به وحدت ميرسـند کـه تبلـور انديشـة
عميق شاعر را به نمايش ميگذارد .قوافي و موسيقي غني آنها و کارکرد درست قافيه ،به عنوان عنصري
براي پايانبندي مصراعها در شعر نيمايي و انتقال ثقل کالم به قافيهها ،از عوامل تأثيرگـذاري ايـن شـعر
است.
گفتني است که اين شعر ،نخستين بار با نام »در پيادهرو ) ،«(1در مجموعة بر بال رنگينکمان چـاپ
شد که با آنچه در مجموعة اخير شاعر ميخوانيم ،تفاوت مختصري دارد .در نسخة قديميتـر ،بـه جـاي
اين دو سطر:
در کنار او نشسته کودکي
دست سوي عابران دراز کرده است
با اين سه سطر مواجه ميشويم:
در کنار او
کودکي دگر
53
دست را دراز کرده سوي عابران
به خوبي پيداست که با تصرفي اندک ،شاعر چه مايه زبان شعر را به سالمت نزديکتـر کـرده اسـت.
اکنون ديگر از کلمة »دگر« که به شدت صميميت و رواني زبان را خدشهدار کـرده بـود ،خبـري نيسـت.
همچنين به حضور مزاحم »را« بين اجزاي عبارت »دست دراز کرده« )کـه چيـزي جـز »حـرف اضـافه«
نيست( پايان داده شده است .ترتيب ارکان جمله نيز هماهنگي بيشتري با زبان گفتار و شکل طبيعي کالم
يافته است.
54
شعر »صيد سايه« نيز که با عنايت به ابياتي از مثنوي موالنا جاللالدين محمد بلخي سروده شده اسـت،
نمونة موفقي از پيوند انسان ،اجتماع و طبيعت را در ساية تفکري هستيشناسانه ،پـيش روي مـا مـيگـذارد .در
اين شعر ،طبيعت حضوري تمثيلي دارد و عناصر آن به جاي انسانها به نقشآفريني ميپردازند .باز هم شـاعر،
خود را به صنعت مقيد نکرده و با استفادة محدود از قافيههاي مؤثر ،از قرباني شدن شعري قوي در پـيش
پاي تکلف ،پيشگيري کرده است.
شعر »هزارپا« نيز گوياي آن است که ملکي از کنار پديدههـاي روزمـره ،بـيتوجـه عبـور نمـيکنـد.
حساسيت شاعرانة او ،به شيوهاي کامالً پذيرفتني و طبيعي ،انسان ،اجتمـاع و طبيعـت را از دريچـة چشـم
نوجوانِ واکسيِ دورهگردي ،يگانه ميبيند .پرداخت اين شعر ،تا حدودي پرداختي سينمايي است و واژههـا
که بازيگران اين عرصهاند ،با دقت فراوان انتخاب شدهاند:
52
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در پيادهرو
هر چه چشم کار ميکند
فقط
پا شکار ميکند
چشمهاي دورهگرد من ،در اين پيادهرو
پا به پاي عابران رهگذر
55
عبور ميکنند
از نوجوان دورهگردِ واکسي انتظار ميرود که در پيادهرو چه چيزي را بيشتر ببيند؟ بـيشـک ،پاهـا را.
نگاه سينمايي شاعر ،دوربين را در ارتفاع پايين قرار داده و تصوير پاهاي عابران را ضبط کرده است.
شاعر بيآن که در آغاز کار ،از دورهگرد بودن نوجواني که شعر از زبان او سروده شده است ،حرفي به ميـان
آورد ،با عبارت »چشمهاي دورهگرد من« ،اين مفهوم را به ذهن خواننده منتقل ميکند .اين نوجوانان ،بـا نگـاه
خود ،عبور پاهاي عابران را دنبال ميکند و طبيعي است که براي توصيف جستوجوي خويش نيز از کلمة »پا«
کمک بگيرد و بگويد که چشمهاش در پيادهرو »پا به پاي عابران رهگذر عبور ميکنند«.
در پسزمينة تصوير ،منظرهاي روزمره ميبينيم؛ چند مرد ،کودکي فقير را از مغـازهاي دور مـيکننـد.
خواننده که تاکنون با اشاره به »پا« و »چشمهاي دورهگرد« تا حدودي به فضاي شعر نزديک شده اسـت،
در سطرهاي بعدي ،با اشاره به »کفش« ،باز هم به سوي موضوع و مضمون شعر ،گام برميدارد:
در پيادهرو هزار پا
در هزار کفش
56
تند و با شتاب ميرسند و ميدوند
در اين جا ذهن نوجوان راوي ماجرا ،با تداعي طبيعي و مناسبي ،به ياد هزارپـاي کوچـک و قشـنگي
ميافتد که صبح از کنار رختخوابش گذشته بود .نگاه او به کفشها ادامه مييابد و دوربين شـعر ،از زاويـة
ديد او تصوير چند جفت کفش کهنه را ميگيرد که در برابر او توقف ميکنند .کفشهـاي کهنـه ،معمـوالً
آن قدرها در پي واکس نيستند .با اين همه ،نوجوان ما با صداي بلند ندا ميدهد» :واکس ميزنم«.
بيآن که مکان قرار گرفتن دوربين تغيير کند ،صدايي از خارج کادر ،روي تصوير ميآيد و به نوجـوان
ما با تحکم ميگويد که بساطش را جمع کند و از اين پيادهرو برود! اکنون آن هزارپاي کوچک و قشـنگي
که پيش از اين ،به مدد تداعي ذهني نوجوان راوي ماجرا ،به شعر راه يافته بود ،ديگر بار ظاهر ميشـود و
اين بار نقش اصلي خود را بازي ميکند:
آي!
اي هزارپاي کوچک و قشنگ!
کاشکي تو الاقل به پاي خود
57
کفش داشتي.
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در اين شعر نيز قافيههاي قوي و مؤثر ،بر استحکام شعر افزودهاند.
شعر »نه مثل ديگران« ،با مضموني بسيار تازه و متفاوت ،نگاهي عميـق و انسـاني ،زبـاني شسـته و
رفته ،کاربرد قوي قافيهها ،موسيقي غني کالم و معماري درسـت کلمـات ،بـينيـاز از هـر گونـه شـرح و
توصيفي است و تنها بايد آن را بارها و بارها خواند و تحسين کرد.
چهار شعر »بر کتابهاي پر ورق«» ،اي پرندههاي نازنين«» ،در هواي دانه« و »عاقبت ،درختها«...
نيز با آن که در سطح پنج شعري که پيش از اين به آنها اشاره کرديم نيستند .شعرهاي موفقي به شـمار
ميآيند که با سطح کارهاي موفق مجموعههاي پيشين برابري ميکنند.
دو شعر »در هواي دانه« و »صبحتان به خير باد« ،پيش از اين ،به ترتيب با نامهاي »در پيادهرو )«(2
و »در پيادهرو ) «(3در مجموعة بر بال رنگينکمان چاپ شده بودند و با تغييراتي به مجموعة در پيـاده رو
راه يافتهاند .اين تغييرات ،نشان ميدهند که درفاصلة انتشار اين دو مجموعه ،توجه شاعر به ظرايف زباني
و ريزهکاريهاي آن و نيز ارزش موسيقايي کلمات ،بيشتر شده است .گذشته از اين ،چنان که پيشتر اشاره
شد ،در شعر »در پياده رو ) «(3شاعر به اشتباه ،موريانه را در نقش مورچه به کار گرفته بود کـه در شـکل
تغيير يافتة آن )يعني شعر »صبحتان به خير باد«(» ،مور« جايگزين »موريانـه« شـده اسـت .البتـه بـدين
ترتيب ،مشکل معنايي شعر رفع ميشود ،اما استفاده از »مور« به جاي »مورچه« ،به صميميت زباني شـعر
لطمه زده است .هر چند که »مور« يادآور تعبير »مور دانهکش« در درسهاي دبستان است و شاعر نيز بـا
استفاده از تعبير »دانه کشيدن« در اين شعر ،اين تداعي را تشديد ميکند ،باز هم مشکل عـدم رواج ايـن
کلمه در زبان گفتار زمانة ما حل نشده باقي ميماند.
از ديگر نکاتي که در مورد اين شعر ميتوان بدان اشاره کـرد ،آن اسـت کـه در مصـراع »مـيکشـند
دانههاي تازه را« ،کلمة »تازه« کامالً غيرضروري مينمايد و نقشي جـز پـر کـردن وزن نـدارد .مضـمون
بيسالم و گفتوگو عبور نکردن مورچهها از کنار يکديگر« نيز به شيوهاي بهتر و با پرداختي قـويتـر ،در
شعر ديگري به نام »مورچهها« به کار گرفته شده است:
چون که به هم ميرسند
خستگي راه را
58
با خبري تازه و يک بوسه به در ميکنند
شعر »با سايهسار تو« نيز موسيقي روان و نرمي ندارد .مثالً مـيتـوان بـه موسـيقي نـاهموار ايـن دو
مصراع توجه کرد:
اي کاج سبزْ تنِ تنها
....
59
تنها به تو ،به تو رو کرديم
به عالوه ،قافيههاي طبق معمول شعر نيز که قدرت ضربهزدن به خواننـده را ندارنـد ،در ايـن نقـص
موسيقايي و افت سطح شعر ،دخيلاند.
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دو شعر »دفتري براي او« و »تا سراسر زمين« نيز به شدت از اطناب لطمه خوردهاند .به عالوه ،تأثير
مشخص شعرهاي قيصر امينپور را همچنان ميتوان اشکارا در هر دو شعر ديد .از قضا ،نوع اطناب شعرها
نيز که ناشي از اسارت در چنبرة صنعتگري است ،با اطناب برخي از کارهاي امينپور ،شباهت کامـل دارد.
براي امينپور ،گاه دشوار است که به نفع ايجاز و صميميت زبان ،از خير صنعت بگذرد .گاه مجموعهاي از
قوافي ،او را دنبال خود ميکشند و مصراعهايي زايد را به شعر تحميل مـيکننـد و گـاه صـنعتي از قبيـل
مراعاتالنظير يا طباق ،چنين باليي بر سر شعر او ميآورد .شعر »تا سراسر زمين« نيز در چنبرة قافيهپردازي
و استفادة تکلفآميز از صنعت طباق ،به اطناب شديد مبتال شده است .جالب آن است که قويتـرين بخـش
اين شعر ،همان است که عصارة حرف شاعر را در خود نهفته دارد و کليد درک ويژگي منحصر به فردي بـه
شمار ميآيد که اين کتاب را از ديگر مجموعههاي شعر نوجوان ،متمايز ميسازد؛ همان بخش کـه پشـت
جلد کتاب نيز چاپ شده است:
لحظه لحظه زندگي
مثل عابري در اين پيادهرو
ديده ميشود
اين پيادهرو فقط
در کنار کوچة من و تو نيست
اين پيادهرو
60
تا سراسر زمين کشيده ميشود
وجه مشترک همة شعرهاي مجموعة در پيادهرو ،حضور »پيادهرو« به عنوان عنصـري وحـدتدهنـده
است .مکان مشترک همة مناظري که در کتاب توصيف شدهاند و همة وقايع و ماجراهايي که رخ دادهاند،
پيادهروست؛ پيادهرو با تمام جلوههاي ايستا و پوياي آن.
شايد در نگاه نخست ،به نظر آيد که ويژگي ياد شده ،چيزي جز اشتراک موضـوعي شـعرها نيسـت و
اين امر نيز سابقة فراوان دارد؛ چه در شعر کودک ،چه در شعر نوجوان و چه در شـعر بـه مفهـوم عـام آن.
مجموعه شعرهايي که به موضوع جنگ ،فصلهاي سال ،شعرهاي مذهبي و ...اختصاص يافتهاند ،از ايـن
گونه مجموعهها محسوب ميشوند.
اما در پيادهرو ،از اين دست مجموعهها نيست .اين مجموعه ،از تعـدادي شـعر دربـارة يـک موضـوع
فراهم نيامده است ،بلکه اشعاري با مضامين و موضوعات گونـاگون را در بـر مـيگيـرد کـه يـک عنصـر
مشترک ،به همة آنها هويتي کلي و جمعي ميدهد و آنها را در هندسهاي تازه ،تعريفي دوباره ميکنـد.
هر شعر ،يک بار به خودي خود قابل خواندن ،بررسي و قضاوت است و انديشة خاص خود را بـه خواننـده
منتقل ميکند و يک بار نيز در کليت مجموعه ،حکم عضوي از اعضاي يک پيکر را بر عهده مـيگيـرد و
به شيوهاي ارگانيک ،با ديگر اشعار پيوند مييابد .اجزاي مجموعه ،هر يک حرفي ميزننـد کـه بـه ظـاهر
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ارتباطي با حرف جزء ديگر ندارد ،اما وقتي در هندسة کل مجموعه قضاوت ميشوند ،به وحدتي عميـق و
بنيادين ميرسند.
پيادهرو ،مکاني است که عابران از آن ميگذرند؛ برخي به شتاب و برخي به آرامي .برخي بيتوجه بـه
اطراف خود ،راه را در پيش ميگيرند و برخي نيز در مسير عبور خود درنگي ميکنند و به اطـراف خـويش
مينگرند .پيادهرو ،مجموعهاي از مناظر و حوادث را در بر ميگيرد که پارهاي بسيار گذرا به نظر ميآيند و
حرکت را به وضوح ميتوان در آنها ديد و پارهاي نيز آنقدر به کندي تغيير مييابند کـه ايسـتا و پايـدار
جلوه ميکنند .پيادهرو ،تمثيلي از بستري است که انسانها به آن پا ميگذارند ،در آن زندگي ميکننـد و از
آن ميگذرند .پيادهرو ،بستر زندگي همة ما در همة جهان است.
هر شعر مجموعة در پيادهرو ،منظرهاي از اين زندگي را در برابر ما ترسيم ميکند .اين مناظر ،گاه کام
ما را تلخ و گاه شيرين ميکنند؛ درست مثل خود زندگي .اما شاعر با آخرين شعر ـ و به ويژه آخـرين پـارة
آن ـ به ما يادآور ميشود که همـة ايـن منـاظر را در هـم تنيـده و پيوسـته ببينـيم؛ هـمچــون کليتــي
واحد؛ همچون زندگي .زندگي مثل عابران اين پيادهرو ،ميآيد و ميگذرد و بارهـا و بارهـا چهـرة خـود را
تغيير ميدهد ،اما همواره بر اين نکته پا ميفشارد که يک حقيقت بيش نيست.
نگاه جامع و کلينگر ملکي در مجموعة در پيادهرو ،ويژگي منحصربهفرد اين مجموعه است که به آن
موقعيتي استثنايي در ميان تمام مجموعههاي شعر نوجوان ايران ،از آغاز تا امـروز مـيدهـد .گرچـه ايـن
ويژگي در شعرهايي که مخاطب کودک و نوجوان ندارند ،مصاديق فراوانـي دارد و حتـي از قضـا يکـي از
مصاديق آن نيز بستر »پيادهرو« است ،فضل تقدم اسـتفاده از آن در عرصـة شـعر نوجـوان ،از آن بيـوک
ملکي و مجموعة در پيادهرو است .شايد در آينده شاهد تکرار اين تجربه در کارهـاي او و ديگـر شـاعران
باشيم ،اما گام نخست ،همواره گام نخست ميماند.
همين ويژگي ،اين نکته را توضيح ميدهد که چرا سه شعري که قبالً در مجموعهاي ديگـر از شـاعر
منتشر شدهاند ،به مجموعة در پيادهرو نيز راه يافتهاند .به عالوه ،اشعاري که در مقايسه با ديگـر شـعرهاي
اين مجموعه متوسط به شمار ميآيند ،با در نظـر گـرفتن هندسـة کـل مجموعـه و فضـاي عمـومي آن،
حضور خود را با همين ويژگي توجيه ميکنند.
با تأملي در شعرها و تاريخ سرودنشان ،ميتوان تا حدودي مراحل شکلگيـري ايـن مجموعـه را در
ذهن شاعر دريافت .همانطور که پيش از اين نيز يادآور شديم ،سه شـعر ايـن مجموعـه ،در سـال 1368
سروده و به سال  ،1370در مجموعة بر بال رنگينکمان منتشر شدهاند .پيداست که با سه شعر نميتـوان
مجموعهاي با ويژگيهاي ياد شده فراهم آورد .شعر »راه« در تاريخ  ،75/5/21يعني درست هشـت سـال
پس از »در پيادهرو ) «(3سروده شده است .ظاهراً با جرقهزدن اين شعر در ذهن شاعر ،مضـمون »پيـاده-
رو« ،به عنوان بستري براي نگاهي به جلوههاي گوناگون زندگي ،جاي خود را در انديشه و خيـال او بـاز
کرده است .بدين ترتيب ،اين فکر ،همچون شعلهاي از جنس الهام که يک لحظه ميدرخشـد و در همـان
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لحظه ،ناگهان فضايي وسيع و ناشناخته را در برابر چشم شاعر روشن ميکند ،او را بـه خـويش خوانـده و
ملکي نيز با هوشياري تمام ،به بهترين نحو از آن استقبال کرده است.
به جز سه شعر سال  ،68بقية شعرهاي مجموعه در فاصلهاي کمتر از  45روز سروده شدهانـد .همـين
امر ،به حفظ وحدت حال و هوا و حس مجموعه کمک کرده و به هندسة ترکيبـي آن اسـتحکام بخشـيده
است .اين دورة کاري ،با شعر زيباي »راه« آغاز ميشود و با شعر درخشان »نه مثـل ديگـران« بـه انتهـا
ميرسد.
چشمانداز پيش رو
انتشار هر اثري ،سرآغاز داوريهاست .اين داوريها دو حوزة مخاطبـان عـام و خـاص آثـار را در بـر
ميگيرد .مخاطبان عام ،تودة خوانندگانياند که پديدآورندة هر اثر ،هنگام انتشـار اثـرش ،آنـان را در نظـر
دارد .مخاطبان خاص نيز فرهيختگاناند که منتقدان در ميان آنان جاي ميگيرند .داوري مخاطبـان عـام،
حکايت ديگري دارد که اينک درصدد پرداختن به آن نيستم ،اما داوري منتقدان ،داوري دوجانبهاي است.
هر نقد و داوري اين گروه ،عالوه بر نقد اثر ،نوعي نقد خود نيز به شـمار مـيآيـد .داوريهـاي بـه جـا و
درست ،بر اعتبار منتقد ميافزايد و داوريهايي که زمان به خطاي آنها گواهي ميدهد ،از قـدر و قيمـت
داور ميکاهد.
يکي از ويژگيهاي مهم منتقد هوشيار ،شناخت سـريع آثـار شـاخص و برجسـته و درکِ بـه هنگـام
حرکتها ،اتفاقات و پديدههاي نوين است .داوري که تنها پس از سپري شدن زمان قابل توجه ،ميتوانـد
تازگيهاي اثري را دريابد و بر آن انگشت نهد ،گذشته از آن که به ناتواني و بـيجسـارتي خـود شـهادت
داده ،اثري را نيز از نشستن به هنگام در جايگاه خويش ،محروم کرده است.
انتخاب کتاب سال جمهوري اسالمي ايـران ،از جانـب وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي ،يکــي از
عرصههايي است که هر سال براي داوري کتابهاي گوناگون گشوده ميشود .در اين ميان ،سـهمي نيـز
براي ادبيات کودک و نوجوان در نظر گرفته شده است که قسمتي از اين سهم کوچک ،به شعر کـودک و
نوجوان ميرسد .يک کاسه شدن شاخههاي شعر خردسال ،کودک و نوجوان ،به طور طبيعي از سـهم هـر
شاخه ميکاهد و سهم احتمالي برخي آثار ديگر )از قبيل قصههاي منظوم ،شـعرهاي ترجمـه و (...را از آن
هم اندکتر ميکند.
نقد و بررسي اين داوري دولتي از آغاز تا امروز ،نيازمند مجال ديگري است .در اين جا تنها قصد دارم
به اين نکته اشاره کنم که به گمان من ،شعر نوجوان ما در ساليان اخير ،دوبـار فرصـت يافـت تـا آثـاري
برجسته را در معرض داوري بگذارد و توان داوري کتاب سال را در ارزيابيِ بـههنگـام و هوشـيارانة آنهـا
بيازمايد .نخستين بار سال  1371بود که مجموعه شعر يک سبد بوي بهار از افشين عالء ،با سطح کيفـي
قابل توجهي که با ديگر مجموعههاي نوجوانانة پيش از آن و همزمان با آن ،غيرقابل مقايسه مينمود ،در
اين داوري ناديده گرفته شد .بعدها نيز اين فرصت براي شاعر آن مجموعه تکرار نشد؛ زيرا افشين عـالء،
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با مجموعة ياد شده ،خوش درخشيد ،ولي دولتِ مستعجل بود .روند نزولي شعر عالء ،از آن هنگام تا امروز
ادامه يافته است و با تأسفي تلخ بايد به قهقرايي اشاره کرد که شاعر با شتاب ،رو به سوي آن دارد .کـافي
است مجموعة ياد شده را با آخرين مجموعة شاعر ،يعني خاطرات مه گرفته مقايسه کنيـد تـا تلخـي ايـن
تأسف را بهتر دريابيد.
بار دوم نيز سال  1380بود که مجموعة در پيادهرو ،در معرض داوري قرار گرفت .خوشبختانه اين بار،
در انتخاب کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،اين مجموعه ناديده گرفتـه نشـد ،امـا در ارزيـابي
نهايي ،مجموعههاي در پيادهرو و پر از پرندهام )از پروانه پارسا( به طور مشترک شايستة تشـويق شـناخته
شدند و هيچ اثري در اين عرصه ،عنوان کتاب سال را به خود اختصاص نداد 61 .هر چند که صـاحب ايـن
قلم ،اعتقاد دارد که مجموعة در پيادهرو شايستگي معرفي به عنوان کتاب سال را داشته ،نکتهاي که از آن
مهمتر به نظر ميرسد ،آن است که اين داوري فاقد هر گونه بيانيهاي است و مشخص نميکنـد کـه آيـا
داوران ،دو اثري را که تشويق کردهاند ،همسطح ميدانند يا خير .گرچه پر از پرندهام ،بـه اعتقـاد مـن نيـز
اثري موفق و شايستة تشويق به شمار مـيآيـد .امـا در پيـادهرو ارتفـاعي دارد کـه بـراي آن مجموعـه و
شاعرش ،در نخستين تجربهها دستنيافتني مينمايد.
گرچه نتيجة داوري سال  ،80نشان ميدهد که مجموعة کتاب سال وزارت ارشاد ،به درک بههنگام آثار
برتر در عرصة شعر نوجوان ،نزديکتر شده است ،نقصي که به آن اشاره کردم ،بـيشـک بايـد بـه شـيوهاي
معقول رفع شود.
هيچ کاري در عرصة هنر ،دشوارتر از پيشبيني نيست .از اينرو ،نميتوان با اطمينان گفت که داوري
کتاب سال ،در سالهاي بعد نيز در ارزيابي شعر ملکي ،فرصتي براي جبران مافات مييابد يـا خيـر .تنهـا
ميتوان اميدوار بود که در پيادهرو ،سرآغاز پربارترين فصل شاعري ملکي باشد .تفاوتي که در کار ملکي و
عالء به چشم ميخورد و باعث ميشود اميدوار باشيم که ملکي نيز دولت مستعجل نباشـد ،در ايـن نکتـه
نهفته است که ملکي در ابتداي راه به اين توفيق دست نيافته ،بلکه در  37سـالگي )زمـان سـرودن ايـن
شعرها( و پس از  15سال حضور جدي و مستمر در عرصة شعر نوجوان ،بـه ايـن منزلگـاه رسـيده اسـت.
بيشک از سال  75تاکنون نيز ملکي بيکار ننشسته است و بايد حاصل تالش اين سالها و سالهاي بعـد
او را ديد و داوري کرد .گفتنيهاي ديگر را براي آن هنگام ميگذارم و اين مقاله را با شعر زيبا و درخشان
»نه مثل ديگران« به پايان ميبرم:
کنار يک درخت کاج
نشسته در پيادهرو
کسي که مثل ديگران تميز و شسته رdفته نيست.
کسي که رازهاي زندگانياش
نگفتني است
کسي که خنده از لبش جدا نميشود
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کسي که موي او شبيه برگهاي کاج
سوزني است
نشسته در کنار اين پيادهرو
کسي که از نگاه عاقالن فرار کرده است
کسي که از زمين و از زمان
فرار کرده است
کسي که در ميان کوچهها به او
هميشه سنگ ميزنند
و او ـ درست مثل بچهها ـ »کيوکيو« کنان
به دشمنان خود جواب ميدهد
اگر چه سنگ واقعي است
اگر چه يادگارياش هميشه ماندني است
ولي تفنگ او هميشه ،بيفشنگ
هميشه بيصداست
و پشت او ،هميشة خدا ،فقط خداست
پانوشت:
 .1ملکي ،بيوک و ديگران؛ کالغ پر ،تهران ،کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ،چاپ اول.1365 ،
 .2ملکي ،بيوک؛ ستاره باران ،تهران ،برگ ،چاپ اول1366, ،
 .3کالغ پر.
 .4کيانوش ،محمود؛ بچههاي جهان ،تهران ،توکا ،چاپ اول ،1358 ،ص .38
 .5ملکي ،بيوک و ديگران؛ آب و مهتاب ،تهـران ،کـانون پـرورش فکـري کودکـان و نوجوانـان ،چـاپ اول،
1368,
 .6ر.ک :پژوهشنامه ،شمارة  ،2پاييز  ،1374ص 46,
 .7همان ،ص 47,
 .8به عنوان نمونه ر.ک :سوره )جنگ هشتم( و سوره )جنگ نهم( ،حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي.
 .9قلمرو )فصلنامه بررسي مسائل ادبيات کودکان( ،شمارة  ،1تهران ،مرکز نشر فرهنگي رجا1366, ،
 .10پژوهشنامه ،شمارة  ،2ص 47,
 .11ملکي ،بيوک؛ بر بال رنگينکمان ،تهران ،سروش .چاپ اول ،1370 ،ص 17,
 .12ملکي ،بيوک؛ کوچة دريچهها ،تهران ،کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ،چاپ اول ،1376 ،ص6,
 .13همان ،صص  18ـ 25,
 .14ملکي ،بيوک؛ پشت يک لبخند ،تهران ،قدياني ،چاپ اول ،1371 ،ص 25,
 .15بر بال رنگينکمان ،ص 19,
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.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49

پشت يک لبخند ،ص 10,
همان ،ص 12,
کوچة دريچهها ،ص 20,
همان ،ص 24,
همان ،صص 20ـ 22,
ملکي ،بيوک؛ از هواي صبح ،تهران ،سروش  ،چاپ اول ،1376 ،ص 25,
همان ،ص 12,
بر بال رنگينکمان ،ص 8,
کوچة دريچهها ،ص 8,
بر بال رنگين کمان ،ص 36,
کوچة دريچهها ،ص 8,
صالحي ،عمران؛ ايستگاه بينراه ،تهران ،دنياي دانش ،چاپ اول ،1356 ،ص 83,
پشت يک لبخند ،ص 22,
عالء افشين؛ يک عالم پروانه ،تهران ،رويش ،چاپ اول.1368 ،
پشت يک لبخند ،ص 27,
دولتآبادي ،پروين؛ بر قايق ابرها .تهران ،نقره ،چاپ اول ،1373 ،ص 22,
از هواي صبح .ص 9,
عالء ،افشين؛ يک سبد بوي بهار ،تهران ،افق ،چاپ اول ،1370 ،ص 4,
از هواي صبح ،ص 29,
بچههاي جهان ،ص 58,
کيانوش ،محمود؛ بچههاي جهان ،تهران ،کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ،ص 207,
دفتر شعر جوان )(1؛ تهران ،مؤسسه فرهنگي گسترش هنر ،چاپ اول1370 ،؛ ص . 65
کوچة دريچهها ،ص 17,
همان ،ص 20,
بر بال رنگينکمان ،ص 21,
پشت يک لبخند ،ص 22,
در هواي صبح ،ص 12,
پشت يک لبخند ،ص 14,
بر بال رنگينکمان ،ص 9,
همان ،ص 29,
کوچة دريچهها ،ص 16,
همان جاا.
از هواي صبح ،ص 14,
ملکي ،بيوک؛ در پيادهرو ،تهران ،منادي تربيت ،چاپ دوم ،1379 ،ص . 6
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 .50همان ،ص 7,
 .51همان ،ص 10,
 .52همان جا.
 .53بر بال رنگينکمان ،ص 34,
 .54در پيادهرو ،صص  20و 21,
 .55همان ،ص 26,
 .56همان جا.
 .57همان ،ص 27,
 .58پشت يک لبخند ،ص 21,
 .59در پيادهرو ،ص 8,
 .60همان ،ص 31,
 .61اين مقاله پيش از اعالم رسمي نتايج داوري انتخاب کتاب سال نوشـته شـده بـود و اکنـون کـه منتشـر
ميشود ،باز هم با تأسف بايد از حذف نام کتاب در پيادهرو ،از ميان کتابهاي برگزيده ياد کرد.

