آه تا ماه

*

● عبدالعلي دستغيب

»آه تا ماه« مجموعه شعرهايي است در مايه وصفي و تغزل )ليريک( که بيشتر از طبيعـت ،فصـلهـا،
دره ،چشمه ،باران ،برفها و پرندگان سخن ميگويد .اشعار کوتـاه سـه مصـراعي ايـن مجموعـه،
گلهاّ ،
تأمل است .سرآينده در مثل به ريزش باران يا برف ،باز شدن گل نيلوفر ،وزيدن بـاد در
حاصل لحظههاي ّ
توجه ميکند و در چند کلمه تصويرهايي از آنها به دست
شاخههاي سرو ،بر باد رفتن برگ در بيابان وّ ...
ميدهد که هر يک از آن تصاوير مضمون يا نکتهاي نهفته دارند .کشف اين مضمون پنهاني البّته خواننده
را به وجد ميآورد يا محزون ميکند يا وي را به نمودهاي طبيعت که از منظره سـراينده طبيعـت دوسـت
کلـي از
ديده شده نزديک ميسازد .قطعههاي کوتاه اين مجموعه در پنج دفتر تنظيم شـده کـه بـه طـور ّ
دگرگوني فصلها و نمودهاي آنها از جمله برگ ريزان خزان ،بارش برف ،رسـيدن ميـوههـا ،بـاز شـدن
گلها ،دانه برچيدن يا مهارت پرندگان سخن به ميان ميآورد .به نظر ميرسـد کـه سـرايش اشـعار ايـن
مجموعه» ،لحظهاي« يا به تعبيري ديگر »شهودي« بوده است .سراينده از ديـدن ريـزش بـرف يـا دانـه
برچيدن کبوتري ،حالت يا انديشهاي پيدا ميکند ،خاطرهاي در او بيدار ميشود يا رابطهاي بـين آسـمان و
برکة آب در مثل کشف ميکند که حاصل آن چند کلمه ساده است که در مجموع ،تصويري خيـال انگيـز
پيش ديده خواننده ميگشايد.
کلمهها نرم و ظريفاند و روان و حساب شده .سراينده از انبوه کلمهها و تصاوير ديده شده يا بـه يـاد
آمده ،آن کلمهها ياتصاويري را برميگزيند که با يکديگر بيشترين ارتباط ممکن را دارند ،زياديهـا را دور
ميريزد ،سخن کوتاه ميکند و تصوير يا مضموني ميسازد و خود کنار ميرود تا آن مضمون يا تصوير در
دانستگي خواننده يا شنونده جان بگيرد.
اهميـت
اين اشعار از لحاظ نوع ،نوعي »هايکو« )شعر چيني ـ ژاپني( است که در دبستان ذن بوديسم ّ ّ
آئيني دارد .هايکوها اشعاري هستند تصويري ،شهودي و الهامي که به ديدن و وصف ظواهر چيزها بسنده
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نميکنند و ميخواهند تا دل واقعيت راه يابند .شناسـايي مفهـومي از نظـر ذن بوديسـم و هايکوسـرايان،
آگاهيهايي به ما ميدهد ،امّا اين آگاهيها پيوسته واقعيّت است نه خود آن 1.گياهشناسان ميتوانند گلها
معـين
مقوم آنها را بازسنجي کنند ،انـواع وردههـاي آنهـا را ّ
و گياهان را زير ذرهبين قرار دهند ،عناصر ّ
واقعيـت رويـان
واقعيتـي جنبـا و زنـده نيسـت و مـا را بـه آن ّ
سازند ،امّا آن چه به ما ميدهند دانشـي از ّ
تأمل و شهود و غرق شدن در حرکت و تموج و زيبايي نيلوفر ،بـرف ،بـرگ ،کـاج،
نميسازد ،در حالي که ّ
سرو و  ...ما را به دانشي ميرساند فراتر از آگاهيهاي مفهومي که به طور معمول هر روزه باآنها سـر و
کار داريم .در اين عرصههايکو سرايان در پي رمز و راز زندگياند ،باور دارند در هر پديـدهاي رمـز و رازي
»تأمل« ونزديک شدنِ بيواسطه
وجود دارد که بايد آن را کشف کرد .ادراک اين رمز و راز نيز البّته از راه ّ
با پديدهها حاصل ميشود .در مثل بايد به طبيعت و نمودهاي آن چنان نزديک شد که نوعي يگـانگي بـا
آنها به دست آورد .اين همان مشکلي است که فنومنولوژي در عصرجديد پيش مينهد :بـه سـوي خـود
چيزها و به دور از مفهومها .نوعي تجربه زيسته است ،و نيز مـيتـوان آن را نـوعي ادب رمانتيـک ناميـد.
حساس را به پيچ و تاب ميافکنـد ،درون او را
زندگاني در جامعه ،در گروه ،در تنازع و تخاصم حياتي ،فرد ّ
برميآشويد ،بيقرار و آشفتهاش ميسازد ،بنابراين ناچار در پي سـرپناهي مـيگـردد کـه او را از آشـوب و
غوغاي درون و بيرون رهايي دهد .معبد طبيعت ] به تعبير بودلر[ ،سرپناه اطمينان بخشي است و ميتواند
شاعر و انسان خسته و بيقرار را تسکين دهد .در اين زمينه نوشتهاند که:
هايکو شعر نيست ،زيبايي نيست ،بلکه خود زندگاني است .تجربه شهودي هستي است که ايـن مـادر
همة هنرهاي اصيل است .در مثل پيش از آن که زنجره باشد الک پوک زنجـره اسـت کـه حضـور کـل
هستي و نيستي است ،يا کوه است امّا نامي ندارد .گريز ازنامها و مفهومهاي »زبان ساخت« است .هـايکو
سرا فقط ميبيند :نفوذ صداي زنجره را در سنگها ،اسب و پيشاب و طويله را ،لرزش چراغ را در نسـيم و
آسمان زرد کم عمق را و ردّ پاهاي خرچنگها را بر شنهاي ساحل يـا علـفهـاي تابسـتاني و رؤياهـاي
2
دليران و دالوران گذشته را بيهيچ افسوس و دريغي...
هايکو نگار که تکيه بر خط تصويري چيني ـ ژاپني دارد ،شکل و دگرگوني پديدهها و باشندگان زنده
را نيز مينگارد .هايکوي زير از »بوسون« است:
شکوفههاي شلغم روغني
ماه در مشرق
خورشيد در مغرب
شلغم روغني گياهي است که در بهار گل زرد کوچکي ميدهد .در ژاپن در آغـاز بهـار سـاقه و بـرگ
خوش بوي اين گياه را ميخورند و مردم از رنگ سبز روشن و عطر آن  ،فرا رسيدن بهار را حس ميکنند.
شعر ،اين منظره را مجسّم ميکند :سراسر کشتزار را گلهاي زرد با برگهاي سبز روشن پوشـانده اسـت.
شامگاه بهاري است .نيمي از خورشيد باختري پشت کوه رفته و نيمه ديگـرش بـه کشـتزار پـر گـل نـور
3
ميافشاند و ماه سپيد در آسمان نيمه تاريک خاور باال ميآيد.
به اين ترتيب ميتوان گفت »هايکو« نقاشي هم هست .تصويري از پديدهها به دست مـيدهـدّ ،امـا
اين تصوير باز نمايش کوه ،ماه ،درياچه ،گل زرد و طلوع خورشيد نيست ،بلکه خود آنهاست.
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مجموعه »آه تا ماه« سيروس نوذري يک چنين چيزي است .لحظههاي زيسته و حس شـده شـاعر را
نشان ميدهد .آنچه البّته او ميبيند همان چيزي نيست که شاعر ژاپني ديـده اسـت.ادراک او ادراک بـومي
تجسم و تصوير صحنهها البّته نميتواند مانند هايکونگار چيني يا ژاپني از خـط
است ،ايراني است .او براي ّ
فارسي بهرهگيري کند ،بنابراين ناچار است با توصيف يا کنار هم چيدن کلمههايي که اشياء يـا گـلهـا يـا
پرندگان ويژهاي را به ياد ميآورند ،منظرهاي بسازد ،قطعه زير اين صناعت سراينده را خوب نشان ميدهد:
بيهوده است.
آسمان
در آبهاي گل آلود
)آه تا ماه ،28 ،شيراز (1379
از راههاي ديدن آسمان يکي هم اين است که آن را در برکه آبي ،چاالبي يا استخري ببينيم .آسـمان
صاف در مثل در برکه آبي بازتاب مييابد و آدمي تصوير آن را ميبيند که طبعاً شفافتر و روشنتر است.
امّا اکنون آب گل آلود است و تصوير بازتاب يافته ناشفّاف و کدر ،و اين سراينده را خوش نميآيـد .چنـين
تصويري بيهوده است يعني در خور ديدن نيست و زيبايي آسمان را نشان نميدهد.
اشياء و باشـندگان زنـده در بيشـتر قطعـههـاي »آه تـا مـاه« نشـانههـايي هسـتند از حـاالتآدمـي،
دگرگونيهاي طبيعي ،ظرافتهايي که در برخي چيزها ميتواند ديد و حس کرد .در جايي سراينده در کنار
کوهي ايستاده است .زمان ديدن اشياء بر حسب آن چه از قطعه شعر برميآيد »روز« است .سروي کوهي
آن باالها روييده است و در باد تکان ميخورد ،همين تکان خوردن شـاخههـاي سـرو کـوهي اسـت کـه
متوجه وزيدن باد ميکند:
ّ
سراينده را
بر آن بلندي
ميگذرد باد
از آن سرو کوهي دانستم
)همان (37 ،
گاهي آدمي فکر مي کند که ابر و باد و مه و خورشيد و  ..براي بر آوردن مقاصد او در کارنـد و جـز ايـن
کاري نداردند .اگر ما باشيم و آنها مقاصد ما را برآورند  ،آنها هم هستند و اگر نباشيم نيستند .اما ايـن فکـر
يا پنداره به نظر سراينده درست نيست .چه ما باشيم چه نباشيم ،چيزها هستند و اعتنايي به مقاصد ما ندارند:
فرو ميريزد
آبشار
بي حضور ما.
)همان(100 ،
مسـلط عصـر
ّ
اين تم که در بسياري از قطعههاي مجموعه »آه تا ماه« آمدهايد »فن بنيادي« ـ ايـده
حاضر ـ را رد ميکند .خودبنيادي بشر او را بر آن داشته تا بپندارد همه چيزها در پي بـر آوردن مقاصـد او
هستند .اگر ماه ميدرخشد براي اين است که او بتواند در شب راه پيمايي کند ،اگر چشمه ميجوشد بـراي
اين است که او در پي تشنگي آب بنوشد ،اگر درخت سايه و ميوه ميدهد براي اين است که او به آسايش
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برسد» .هستي شناسي« ميگويد :وجوه بودن و هستن را بايد در نظر آورد .آن درختي که در کنـار جـويي
روييده است ،باشنده اي است در خود و براي خود .ما گمان ميبريم چنين درختي از اين جهت به عرصـه
»بودن« آمده است که به ما ميوه و سايه بدهد .امّا اين پنداره بنيادي ندارد» .سيله زيوس« سروده است:
گل سرخ بي چراست .او شکوفان ميشود براي اين که شکوفان ميشود.
البّته اين نگاه به طبيعت نگاهي است مشفقانه ،نه قهرآلود  .همه چيز هستي دارد ،جان دارد و بايد به
هستي اش ادامه دهد .انسان نبايد به ترکيب و مجموع بودگي »بودن« و »هستن« دست بزند:
همين کافي است
وزيدن عطري
به نيمه شب.
)همان (108 ،
سراينده از چيزها و باشندگان مانند نيلوفر ،شقايق ،مـاه ،نسـترن سـپيد ،ارغـوان ،يـاس ،سـرو ،کـاج،
خرمالو ،کبوتر ،کالغ ،خرگوش ،گنجشک ،بيد ،پيچک ،سيب ،برف ،آيينه ،باد ،برکه ...زياد حرف ميزنـد و
توجه به اهداف سودآييني بشري ببيند و توصيف کند:
ميکوشد ويژگي هر يک از آنها را بي ّ
پرندگان ميخوانند
بي آن که
نامي بر هم نهند
)همان(79 ،
يکي از تمهاي مهمّ مجموعه شعر »آه تا ماه« تنهايي آدمي است .انسـان در جامعـه اسـت ،بـا انبـوه
آدميان ديگر هم راه است ،امّا هم دل و هم دم نيست .سراينده از انبوه آدميان و تنازع آنها رنج مـيبـرد.
از راه تنهايي و دوري از عرصه تنازع به تنهايي ديگري راه ميبرد .به خلوت طبيعـت مـيرود ،بـه سـوي
شامگاه ،خزان ،زمستان ،پرندهها و درختان .او در اين سير و سلوک به بادي »نگاه« ميکند که بـر برکـة
آب موج مياندازد ،شاخههاي پر برف را ميتکاند ،برگها را با خود ميبرد ،عطر ياس را »ميشـنود« کـه
در هر دو سوي پرچين پيچيده است ،ارغوانهاي ريخته از ريزش باران را ميبيند يـا حـس مـيکنـد کـه
ياسها بيحضور ما عطرافشان شدهاند و ظريفتر از اين ميسرايد:
بر نيلوفر قدم بگذار
و از آب
بگذر!
)همان(13 ،
يا حسرت ميخورد از اين که:
غاز گم شد
ميان مه
بر آبهاي خاکستري.
)همان(86 ،
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فکر سراينده از جهتي به انديشههاي سپهري ،بيژن جاللي و هايکونگاران چيني ـ ژاپني خويشاوندي
دارد :نزديکي و الفت با طبيعت ،رمز و رازگونگي شعر و پديدهها ،سادگي ،بينش عارفانه ،کوشش به حذف
تضاد و ستيزه و آموختن مهر و دوستي .در اينعرصه چشمها را بايد شست و باشندگان و گياهان و باد و
باران را طور ديگري ديد .شهود ژرف و شاعرانه اين سرايندگان سرشـار از شـور و شـوق اسـت و تـا دل
پديدهها راه ميجويد .در بند مفهومهاي منطقي و عقالنـي نيسـت .نـوذري نيـز ماننـد هـايکو نگـاران از
تجربهاي ساده ولي ژرف سخن ميگويد:
پيش از آدمي باران بود
پيش از آن
آه.
)همان(60 ،
تجربه سراينده در اين جا دور نميرود» .باران« پديدهاي است که خيال او را برانگيخته است .باران از
آدمي کهن سالتر است .تجربه از نمودي که سراينده شاهد آن است فراتر نمـيرود .پـيش از بـاران چـه
بود؟ کلمه »آه« اندوه و افسوس را ميرساند .اما سراينده توضيحي عقالني به دست نميدهد» .آه« کليـد
گشودن مضمون شعر است .باران »بود« ]و هست[ امّا پيش از آن؟ عبور از اين لحظـه ،و طـرح پرسـش
فلسفي يا علمي در اين عرصه هوده اي ندارد باران ميبارد ،خورشـيد مـيدرخشـد ،شـب مـيشـود ،مـاه
ميتابد ،باد ميوزد ،برف زمين را سپيدپوش ميکند ،پرندگان در طلب دانهاند ،شکوفههاي ديروز ،امروز با
باد ميروند ،تنازعي در کار نيست ،هر چه هست تقابل است .باد و برگ ،آفتاب و برف ،نيلـوفر و مـرداب،
پرنده و برکه آب ،نسيم و درخت .اين تقابل جاودانگي طبيعت و گذرندگي انديشههـا و کردارهـاي آدمـي
است.
آن چه را که اين نوع شعر نمايش ميدهد يا همان چيزي است که هست و ديده و شنيده مـيشـود،
تأمل و در آميختن با طبيعت است:
درباره وضعيّت تاريخي ـ اجتماعي آدمي نيست .حاصل لحظهاي ّ
دلم روشن است
با يکي خرمالو
بر درخت پاييز.
)همان (34 ،
خرمالويي که در پاييز رسيده و سرخ رنگ شده همچـون چراغـي ديـده مـيشـود کـه دل را روشـن
ميکند .اين هم شعر است و هم نقاشي .خرمالو در خزان ميرسد و سرخ فام ميشود و در اين زمان است
تخيل شاعر قرار ميگيرد .جايي ديگر تک درختـي تنهـا زيـر آفتـاب او را
که به کمال ميرسد و موضوع ّ
برميانگيزد و جايي ديگر عبور عابران شامگاه ،زير افراي آشنا و جايي ديگـر درختـي سـبز در بـاد ،کنـار
درختي ديگر  ...در همه حال در اينگونه اشعار رابطهاي بين پديدهها هست که به صراحت گفته نميشود
و در حاشيه قرار گرفته ،در حاشيه سکوت که بايد کشف شود .امّا برخي قطعههاي مجموعه »آه تـا مـاه«
وصف ساده است و صراحت دارد و اين سببِ به گردش نيفتادن نيروي خيال شنونده و خواننده ميشود:
از ميان بيدها ميگذرد
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و بر سنگهاي آن خانه دست ميکشد
باد
)همان(39 ،
پيداست که کلمه »باد« مضمون شعر را بيدرنگ لو ميدهد و اگر نبود بهتر بود .چرا که خواننده شعر
دوست زود درمييافت که »باد« است که از ميان بيدها ميگذرد و بازيگوشي ميکند و بر سنگهـاي آن
خانه دست ميکشد .يا اين قطعه:
بر صخرههاي برهنه
باد
با نوازشهاي بي انجام
)همان(37 ،
حتـي شـاعر طبيعـت
که توصيف صرف است و معناي تازه و ظريفي هم ندارد .از اين گذشته امـروز ّ
تمدن و شـهر و
دوست ،مدام نميتواند در دامنه کوه يا در دل بيشه زاري کنار جوي آب به سر برد .دست ّ
تکنيک به پنهانترين بيشهزارها و دورترين جنگلها رسيده است و به هيچ کس اجازه نميدهد در رؤياي
»عصر زرين« فردوسي دور از زيست آدميغوطه ور شود و از آن بيرون نيايد .شاعر دوره آغـازين ،همـين
که با پديدههاي طبيعت روياروي شد ،حيرتي او را دربرگرفت ،و ندايي از درون او برخاست که مشابه اوراد
و جادو بود ،از اين رو »پيشگو« نام گرفت و شايد خود نيز براي نگهداري پايگاه پيشاپيش خـود بـه ايـن
پنداره دامن زد .او هر چيزي را نامي نهاد و در دل هر بيشهاي ايزدي يـا پريچـهاي افسـونگـر ديـد و در
کشتزار سبز آسمان ايزد »خورشيد« را يافت که سوار بر گردونهاي آتشين از خاور به بـاختر مـيتـازد و از
تازيانهاش رعد و برق ميجهد اين درست بود و متناسب به زندگاني آن روز .امّا امروز شـاعر ناچـار اسـت
جايگاهي در کوچه و بازار و خيابان بيابد و به اعمـاق جنگـل زنـدگاني شـهري امروزينـه بـرود .تأمـل در
طبيعت و بيان عواطف ساده ،امروز کافي نيست .شاعر امـروز کسـي اسـت کـه »در زمـانآشـکار کـردن
احساسات خود ،هوشيار باشد و آنگاه که دست به قلم ميبرد ،اين هوشياري روشنتر از خود احساس بـه
4
سوي ما باز ميگردد«.
پينوشتها

 .1بنگريد به »هايکو« احمد شاملو و ع .پاشايي 9 ،به بعد ،تهران .1361 ،
 .2الک پوک زنجره ،ع .پاشايي 12 ،به بعد ،تهران.1381 ،
 .3الک پوک زنجره ،همان.92 ،
 .4خاطرات پابلو نرودا ،ترجمه هوشنگ پور نظر ،398 ،تهران.1359 ،
نرودا در خاطرات خود از سفر به چين و از اشعار چيني نکته ظريفي آورده است .او در مشاهده طبيعت در گذرگاهي کوهستاني
از رودخانهاي عظيمي ،قطعه کوچکي سبزي کاري ،معبدي کوچک ،پرواز گروهي پرنده به صورت لکهاي ابر و تصوير آنها به
صورت مينياتور )نگارچه( به لم پيرترين و خردمندترين مينياتورسازان ...ياد ميکند و سپس مـينويسـد :شـعر عميقـي از ايـن
دنياي باشکوه طبيعت تراوش ميکند ،شعري کوتاه و عريان همچون پرواز پرندهاي يا آذرخش سـيمگون باريکـهاي آبـي کـه
ميان ديوارهاي سنگي به آرامي جاري است) .همان(348 ،

