
 

  
  
  
  
  
  

کالغ: حادثهاي نو*����  
  

● انسيه موسويان  
  

«کالغ سهشنبه»، مجموعه شعري است که مهدي مرادي، بـراي نوجوانـان سـروده اسـت. ايـن
کتاب در سال گذشته برنده جايزه کتاب سال مجالت «پوپک» و «سالم بچهها» و تقدير شده بخش 
در ايـن مقالـه، مـيکوشـيم از جنبـههـاي شعر کودکونوجوان کتاب سال جمهوري اسالمي اسـت.

گوناگون به سرودههاي تاين کتاب نگاهي بيندازيم و نقاط قوّت و احياناً ضعف آن را برشماريم.  
  

شعر به معناي حقيقي  
همه منتقدان و صاحبنظران برآناند که شعر کودک و نوجوان نيز مانند شعر بزرگسـال، قبـل از
هر چيز بايد «شعر» باشد. به عبارت بهتر، پيش از آنکه شاعر بخواهد آموزش دهد، به بيـان واقعيـت

يا توصيف پديدهاي بپردازد و ... بايد به جوهره شعري کالم توجه داشته باشد. بنابراين، شعر کودک و 
نوجوان از اين لحاظ، با شعر بزرگسال مشترک است و تنها نوع و گروه سني مخاطب است که اين دو 

«کـالغ سـهشـنبه»، مـا بـا شـعر بـه معنـاي حقيقـي آن   را از يکديگر تمـايز مـيبخشـد. در کتـاب
مواجه هستيم. به عبارت بهتر، سرودههاي اين کتاب قبل از هر چيز داراي جـوهره شـعري محکـم و 

غني هستند.  

                                                 
کـالغ ـ 128، خرداد و تير 1387. نوشتار حاضر نقدي است بر کتاب *. کتاب ماه کودک و نوجوان، سال يازدهم، شماره 129

سهشنبه؛ سروده مهدي مرادي؛ تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ، 1387.  
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«خيال» همان عنصري که مهمترين عامل تمايز شعر و نثر است، در ايـن سـرودههـا حضـوري
روشن و قاطع دارد. شاعر نخواسته است حرف بزند، توضيح بدهد، موعظه کند يا چيزي بـه مخاطـب

بياموزد (به طور مستقيم). به جاي همه اين کارها، و قبل از هر چيز «شعر» سروده است:  
ريخت در ذهن اتاق  
چکه چکه ساز آب  

سطل خالي زير سقف  
پdر شد از آواز آب  

  
باز هم گنجشک خيس  

خواند با دلواپسي  
بيگل و گلبرگ شد  

ساقههاي اطلسي  
  

ابر بود و ابر بود  
در نگاه آسمان  

کوچه را گم کرده بود  
آفتابِ مهربان  

(اولين باران سال)  
حضور عنصر تشخيص در ابياتي که گذشت، به شعر زيبايي خاصي بخشـيده اسـت. همچنـين در

ابيات ذيل:  
ميرسد دوباره خندان  

ماه مهربان آبان  
ميچکد از آسمانش  

چکه چکه باران  
  

تک درخت خشک کوچه  
برگ و بار اگر ندارد  
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قول داده ابر آبان  
بي دريغتر ببارد...  

(باران)  
و نمونههاي ديگر که از ذکر آن صرف نظر ميکنيم.  

  
تازگي نگاه، تازگي تصاوير  

بسياري از شعرهاي کودک و نوجوان را که ميخوانيم، احساس ميکنيم بارها و بارها شـبيه آن را
خوانده يا شنيدهايم. برخي شاعران، وقتي حرف تازهاي براي گفتن ندارنـد، بـه تکـرار حـرف ديگـران 
ميپردازند. گاه حتي زبان شعرها، واژهها و تصويرهاي به کار رفته در آنها نيز تقليدي و تکـرار اسـت؛
به گونهاي که در اغلب اين سرودهها با تعدادي از واژههاي محـدود نظيـر پنجـره، پروانـه، شـاپرک،

درخت و ... روبهرو هستيم.  
مهدي مرادي اما کوشيده است از دريچهاي تازه به دنياي پيرامون بنگرد و زواياي نامکشـوفي از
جهان را براي مخاطبِ نوجوان شعرش به تماشا بگذارد. او حتـي از واژههـا و ترکيـبهـايي اسـتفاده
نظيـر کلمـاتي ميکند که خاص خود اوست و در شعر ساير شاعران کودک و نوجوان کمتر ديدهايـم؛

چون سهشنبه، پنجشنبه (روزهاي هفته)، آبان، دي و ... (نام ماههاي سال) و ...  
پنجشنبه است و شهر  

گمُ ميان آدمها  
جاي پاي دلتنگي  

ديده ميشود هرجا  
(پنجشنبه باران)  

  
در آن عصرِ آبان زرد  

پر از بازي برگ و باد  
اناريترين لحظه را  

درختي به من هديه داد  
(در آن عصر باران)  

  
کالغ، ساده و تنها  
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پل،d ساکت و تنها  
خيره به ماشينها  

در فکر آدمها  
من ميرسم به خانه  
پdل در خيابان است  

چتري ندارد او  
در زير باران است  

(پdل)  
  

و گاه پَر زدن کالغي در يک روز سرد زمستاني، «حادثهاي نو» است که توجه شاعر را جلب ميکند:  
چه روز ساکت و سردي   

سهشنبه اول دي بود  
کالغي آمد و پَر زد  
در آسمانِ مه آلود  

  
کالغ، ساده و تنها  

کالغ، رdل زده در تو  
در آن سهشنبه ابري  
کالغ، حادثهاي نو!  

(کالغِ سهشنبه)   
و گاهي نيز گفتوگوي يک پنجره با آسمان، براي او سبب آفرينش شعري ميشود:  

  
من کيام؟ پنجره  
تو کهاي؟ آسمان  
خيرهام من به تو  

تو به من، همچنان  
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من دلم شيشهاي  
تو دلت شيشهتر  
اصل تو ميرسد  
به زالل سحر   

(پنجره: آسمان)  
  

ايجاز  
ميدانيم که ايجاز، به معناي فشردگي کالم و آوردن لفظ کمتر و معنـاي بيشـتر در شـعر اسـت؛

بدون آن که شعر دچار ابهام شود يا به معناي آن لطمه وارد آيد.  
در سرودههاي مهدي مرادي در اين کتاب، به ايجازهاي هنري زيبايي برميخـوريم. گـاهي ايـن
ايجاز از رهگذر ساخت ترکيبات زيبا و هنري ايجاد ميشود و شاعر به جاي توضـيح فـراوان و آوردن
چندين جمله، با ساخت يک ترکيب فشرده و موجز، مفهوم مورد نظر را بيان کرده است؛ نظير ترکيب 

«پنجشنبه باران» و «درخت تنهايي» در اين بيت:  
بيپرنده بيآواز  
پنجشنبه باران  

من، درختِ تنهايي  
در حوالي ميدان  
(پنجشنبه باران)  

گاهي نيز ايجاز از طريق حذف بخشي از جمله ايجاد ميشود؛ نظير اين ابيات:  
تو در من چه هستي؟  

چراغي که روشن  
شده نورباران  

دلِ کوچک من  
(تو در من چه هستي)  

  
و يا اين بيات:  

چتر کوچکم دوباره  
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باز شد به شادماني  
ميروم به خانه، آنجا  
مادر است و مهرباني  

خانه گرم و پdر اميد ست  
شب، حياط و بوي باران  

چشم من به آسمان است  
زير نور ماه آبان  

(آبان)  
  

استفا  
ده ظريف از آرايههاي ادبي  

آرايههاي ادبي انواع متعددي دارند که در شعر بزرگسال، از انواع آن (آرايهاي لفظي و آرايـههـاي
معنوي) براي هر چه زيباتر کردن کالم استفاده ميشود؛ به گونهاي که حتي در شعر برخي شـاعران، 

استفاده افراطي و نامناسب از اين آرايهها آن را متکلف و مصنوع کرده است.  
اين آرايهها و شعر کودک و نوجوان نيز گرچه به صورت محدود کـاربرد دارنـد، اسـتفاده بـهجـا و

مناسب از آنها، به تقويت زبانِ هنري شعر و زيبايي هرچه بيشتر آن کمک ميکند.  
محمود کيانوش، در کتاب شعر کودک در ايران، برخي از اين آرايهها را که براي استفاده در شـعر
کودک و نوجوان مناسب هستند، برشمرده است. يکي از ويژگيهاي شعرهاي مهدي مـرادي در ايـن
کتاب، استفاده ظريف، بهجا و مناسب از برخي آرايههاست؛ به گونهاي که شعر را دچار تکلف و تصـنع
نکرده است. اين آرايهها در بافت کالم به شکل طبيعي و نرم وارد شدهاند و بسيار خوش نشسـتهانـد.

به عنوان مثال، استفاده از «تضاد» در بيت دوم اين بند:  
دارد بهار ميرسد از راه  

با يک بغل بنفشه و سوسن  
ميبخشد او به تيرگي خاک  

صدها هزار چشمه روشن  
(با يک بغل بنفشه و سوسن)  

و يا مراعاتالنظير در اين ابيات:  
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دارد بهار ميرسد از راه  
با يک بغل بنفشه و سوسن  

صدها هزار چشمه روشن  
او آشناي جنگل و دست است  

از دوستانِ يکدل باران  
با ياري نسيم رسيده است  

پيغام او به گوش درختان…  
(با يک بغل بنفشه و سوسن)  

استفاده از اجزاي طبيعت (جنگل، دشت، باران، نسيم، درخت و …) در ابيات باال، به شعر تناسب 
و زيبايي خاصي بخشيده است.  

«تکرار از ديگر آرايههايي است که در شعر کودک و نوجوان کاربرد زيادي دارد. در اين بند، شاعر 
از تکرار براي تأکيد و نيز ايجاد موسيقي بيشتر در کالم استفاده کرده است:  

نترسيدم از شب  
نه از ديو و لولو  

تو را ديدم اين سو  
تو را ديدم آن سو  

(تو در من چه هستي؟)  
و يا در اين بند، تکرار «چکه»، حالت چکيدن و قطره ريختن باران را به ذهن متبادر ميکند:  

ميرسد دوباره خندان  
ماه مهربان آبان  

ميچکد از آسمان  
چکه چکه باران  

(آبان)  
در برخي ابيات نيز شاعر از آرايه «ابهام» سود جسته که اين آرايه نيز بسيار طبيعي در بافت زبـان

نشسته است:  
خانه گرم و پdر اميد است  
شب، حياط و بوي باران  
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چشم من به آسمان است  
زير نور ماه آبان  

(آبان)  
که «ماه» در دو معني ماه توي آسمان و ماه آبان به کار رفته است.  

همچنين در اين بند:  
ساعت چهار عصر  
در حوالي ميدان  

اتفاق ميافتد  
تند و بيخبر باران  

که «افتادن» در دو معني اتفاق افتادن و باريدن با افتادن قطرههاي باران است.  
حرف آخر  

گذشته از تمام مواردي که به عنوان نقاط قوّت و ويژگيهاي مثبت اين کتـاب برشـمرديم، ذکـر
چند نکته را به عنوان کالم آخر ضروري ميدانم:  

همانگونه که اشاره شد، شعرهاي اين کتاب از جوهره شعري محکـم و غنـي برخـوردار بـوده و
تصويرهاي شاعرانه بسيار زيبا و خالق هستند؛ اما گاهي شاعر مخاطب را فراموش کـرده اسـت و در
برخي از شعرها، به ويژه شعر «در آن عصر آبان» که از شـعرهاي بسـيار زيبـاي مجموعـه اسـت، بـا
آوردن تصاوير بسيار انتزاعي و دور از ذهن، از مخاطب نوجوان دور شده و فاصله ميگيرد. ايـن شـعر
بيشتر بيان حالت دروني شاعر و وصف شاعرانه احساس اوست که به دليل دارا بودن تصاوير پيچيـده

و انتزاعي، براي مخاطب نوجوان مناسب به نظر نميرسد:  
در آن عصر آبان زرد  

ـ پر از بازي برگ و باد ـ   
اناريترين لحظه را  

درختي به من هديه داد  
  

من از رنگ و بوي انار  
رسيدم به آن راز نو  

رسيدم به آن لحظهاي  



کالغ: حادثهاي نو  / انسيه موسويان  □   311  
 

که پر بود از آغاز نو  
  

در آن عصر آبان زرد  
که در باغ گم ميشدم  

اناريترين لحظه را  
قدم ميزدم با خودم  

شايد تنها دليل آوردن اين شعر در کنار ساير شعرهاي اين مجموعه، قالب آن بـوده کـه چارپـاره
است؛ وگرنه شعر هيچ سنخيتي با دنياي کودک و نوجوان ندارد.  

گاهي نيز روي آوردن شاعر به موضوعهاي کليشهاي و دم دستي، سبب شده است تا نگاه او هم، 
دچار تکرار و کليشه شود. اين گونه است که در شعر زير، به چنين تعابير و توصيفاتي برميخوريم:  

وصف خوبي تو را  
بارها شنيدهام  

با صفاتر از تو من  
تاکنون نديدهام  

  
با تو گرم و روشن است  

روزها و هفتهها  
کاش بوسه ميزدم دست خسته تو را  

(کاش بوسه ميزدم)  
همينطور در شعر زير ميخوانيم:  

دوباره جانماز ما  
پdر از سپيده ميشود  
صداي روشنِ کسي  
از آن شنيده ميشود  

(دوباره دستهاي ما)  
که شبيه اين تعابير و تصاوير و بارها و بارها در شـعرهاي مشـابه خوانـدهايـم. گرچـه نظيـر ايـن
تصاوير در کلِ کتاب بسيار اندک است، همين امر به زيبايي و يکدستي شعرها اندکي لطمه زده است.



 

  


